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egyszer egy szülőotthon ...
Beszélgetés dr. Csaba Kálmánnal

2

Gyomaendrődön az eddigi szülő
otthon megszűnik - átalakul az
egészségűgylszolgáltatás rend
szere. Eddigi tevékenységének
elismeréseként Gyomaendrődért
Emlékplakettet kapott dr. Csaba
Kálmán. E két dolog apropóján
megkértűk,hogy beszéljen kicsit
a múltról és a jövendőről, mun
kájáról, terveiről.

- Mikor és milyen körülmények kö
zött vette át a gyomai szülőotthonve
zetését?

- Tízéves megyei kórházi gyakorlat
után 1972-ben kerültem Gyomára. Ak
kor már megyei területi szülész főorvos

voltam és másodfőorvos a kórházi osz
tályon Gyulán.

Egyszer helyettesítést vállaltam Gyo
mán, ez idő alatt az elődöm disszidált...
így '72 októbere óta véglegesen itt dol
gozom.

Akkoriban mintegy 150, de néhány év
múlva már 300 szülést kellett levezet
ni. A '80-as évek végéig 200-ra csökkent
ez le, a 90-es évektől pedig országosan
is csökkenő ez a tendencia. (A '70-es
években országosan 240 ezer gyerek
született, jelenleg meg csak 100 ezer.)
Nálunk 130 szülésre redukálódott éven
te. Az elmúlt 25 év alatt egyetlen anyát
sem vesztettünk el, ezt kevés intézmény
mondhatja el magáról. A csecsemőha

lálozási szám nálunk mindig amegye
legjobbjai között szerepelt a statiszti
kákban. Ezt csak egy kifogástalanul
működőszülőotthonigárdávallehetett
elérni. Ezek az emberek mindig magas
hivatástudattal végezték munkájukat.
A műszerezettséget, aszakellátást fel
fejlesztettük idejövetelem után az
országos színvonalra. Például: a megyé
ben még nem volt az újszülötteknek
kékfény-kezelés, a szülőotthonunkban
már volt. Kevés helyen végeztek hüvely
mikroszkópos vizsgálatot a megyében,
itt első dolgom volt ezt megcsinálni. A
magzati andioszkópos vizsgálat a kór
házakban sem volt, itt már igen.

Korszerű műtőlámpával is rendelkez
tünk. ..

Aszülés előtt lehetőleg ki kell szűrni
a szövődményes, kórházba való esete
ket, ami 10%-ban fordul elő.

A személyzet is bővült 1974-től...

- Közben volt energiája oktatásra
is...

- A Tudományos Ismeretterjesztő

Társaságban évi 30-40 előadást tartot
tam hosszú ideig. Az iskolában a szexu
ális életre való nevelés teljes program
ját oktattam, ismertettem. Ezek ma
már anyagiak miatt megfeneklettek.

- Aztán napjainkban át kell élnünk
egy változó egészségügyi világot...

- Már két-három éve folyt a szó az
egészségügy átszervezéséről. Ott bon
tanak, ahol kevesebb tiltakozásra szá
mítnak. Nyilvánvalóan a kisebb egész
ségügyi fekvőbeteg-intézmények ellen
irányult ez a folyamat, semmint na
gyobb, esetleg fővárosi kórházak ellen.
Ott ugyanis több ember demonstrálhat
na, tiltakozhatna, mint itt...!

Két dolgot megítélésem szerint nem
szabadna bántani egy országban: az ok
tatást és az egészségügyet. Ezeket újra
építeni borzasztó drága mulatság...

Sajnos a leépítéseknek szomorú kö
vetkezményei lehetnek. Akisebb intéz
ményeket bizonyos minimális szinten
kellene tovább működtetni, mert ka
tasztrófahelyzet volt, van és lesz is ... !

Gondoljunk csak a mostani eljegese
dett utakra, hófúvásokra, vagy egy eset
leges árvízre: Ez esetben Dévaványát ki
fogják idetelepíteni. Az közel 10 ezer
ember. Egy lezárt területen hol lesz ez
az embertömeg ellátva...? A modern
egészségügyi koncepciónak épp azt kel
lene szolgálnia, hogy nem a beteg megy
az orvos után, hanem fordítva. Gyoma
endrődön egy 40 ágyas kis kórház a kör
nyéket tökéletesen el tudná látni. Nem
életmentő műtétekre gondolok...

Azonban itt a nagy kórházi érdek üt
közik egy "vidéki" érdekkel.

Az egészségügyi kormányzat kétség
telen törekvése viszont, hogya szakel
látást meg kell erősíteni. Műszerezett-

séggel stb., hogy a kórházba kerülő be
tegek kész diagnózissal érkezzenek oda.

- Hogyan tovább?
- A jövővel kapcsolatban mi időben

ébredtünk. Pályázaton 15 milliót nyer
tünk, amit a város megfejeIt további 27
millióval. Ebből aszülőotthonra ráépít
ve, annak teljes megóvásával egy na
gyon modern, a lakosságot igen magas
színvonaIon kiszolgáló szakellátási köz
pontot hozunk létre. Ez valószínűleg

egy fél éven belül meg is épül. Addig a
szülőotthont ki kell üríteni és a tüdő

gondozóba költöztetni, ahol a szülésze
ti, nőgyógyászati, onkológiai szakren
delést folytathatjuk, amíg az eredeti
épületbe vissza nem költözik. Itt is lesz
egy fektető ágy, ami (későbbiekben) a
szakrendelő komplexusban eleve terv
ben van, mellette egy steril műtő is. A
szülőotthon dolgozói nem válnak mun
kanélkülivé reményeink szerint.

Az ember életében 25 év tulajdonkép
pen egy emberöltőt jelent. Nagyon sok
munka mellett igen sok szép élményem
volt, szerencsére kevés kudarccal talál
koztam. A helyi elöljáróság mindig jó
partner volt a mostani pénzszűkös idő
kig. Én mindenkor az emberek egészsé
gét szolgáltam, mégha a viselkedésem
néha szögletes is volt, és esetleg sértő

dést okoztam. Utólag mindenkitől elné
zést kérek ezért.

Anőgyógyászati rendelés ideje '97. ja
nuártól: hétfő, kedd, péntek 14-16
óráig, plusz délutáni rendelés; szerda,
csütörtök terhesgondozás az
egészségházakban 14-16 óráig.

A rendelésekhez tartozik még: onko
lógiai profil szerint női, de férfi bete
geknek rákszűrés is.

Leánykaszakellátás.
Változó kori problémákkal foglalkozó

menopauza szakrendelés, amely magá
ban foglalja a csontritkulások és a válto
zó kor egyéb problémáinak megoldását.

Szülészeti, nőgyógyászati ultrahang
vizsgálat szintén rendelési időben.

Ezek a rendelések, ellátások rugalma
san követik a betegek igényeit- jegyez
te meg dr. Csaba Kálmán.

Bíró
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ENDRŐDI FÜZETEK 5.
(Az endrődi kézműipar, kereskedelem
és a közlekedés a századfordulótól)

(Honismereti Egyesület, 1996. Gyomaendrőd)
Egy batyuját kezében tartó szolgá

lólány, előtte egy végtelenbe nyúló,
hosszú út. Ez a grafika áll azEndrő
di füzetek 1991 decemberében meg
jelent 1. számának címlapján. Akár
jelképes is lehet ez a kép: a füzetek
szerkesztői elindultak egy hosszú
úton, csomagjuk egyetlen batyu. El
telt öt esztendő, s ebből a batyuból
egyre nagyobb értékek kerülnek elő.

Szívós következetességgel haladnak.
Minden év decemberében leteszik a
maguk ajándékát szűkebb pátriájuk
asztalára, aztán - egy kis erőgyűjtés

után - indulnak tovább.
A most megjelent, 5. füzet a cím

ben megjelölt témaköröket öleli fel.
"Ki gondolná, hogy jó ötven évvel
ezelőtt volt Endrődön benzinkút?
Hogy már 1920-ban, a megyében el
sők között megnyzlta mozi, és 'ugyan
ekkor szállodája is volt a falunak. A
hídmellett volt egy szépen kiépített,
kabinos szabadstrand. Jóval a veze
tékes villany elterjedése előtt az
egyik malom áramot adott az em
bereknek, ugyanitt kádas fürdőt is
üzemeltettek. Volt ipari siakiskola.
Az iparosok és kereskedők tűzoltó

egy~ükfutfu~allcsaparotműkö~

tettek, de volt énekkaruk iS: gyerek
és férfikórus. Volt akkor Endrődön
három fatelep, két gyógyszertár,
négy húsbolt, két vasbolt, három ko
moly vendéglő.AmItak szemüveget,
ékszereket, volt órás, bádogos. (...)
Már a század elején több rt. műkö
dött a faluban - tisztességesen" 
írja a bevezetőben Homok Lajosné,
a kötet szerkesztője.

Amunkatársak módszere változat
lan. Magnetofonnal járják be a falut
és határát, felkeresik az egyre fogyat
kozó számú idős embereket, akik
még saját emlékeikből ismerik a te-

lepülés múltját, és beszéltetik őket.

Ezekből a' beszélgetésekből kereke
dik ki a kötetek anyaga. Aszerkesz
tők nagy leleménye, hogy írásban
rögzítik az endrődi nyelvjárás népi
es szavait, ízes fordulatait, de még a
kiejtés írással visszaadható fordula
tait is.

Az 5. füzet leggazdagabb fejezete
a Kézműipar. Több mint 80 oldalon
át foglalkozik az egykori falu egyko
ri mesterségeivel és mestereivel. Öt
csoportba sorolták a faluban folyta
tott 24 mesterséget. Alakóházépítés
mesterségei közt van a már-már ki
halt kemencés és kútásó.

Amunkaeszközök mesterei voltak
többek között a rokkások, kötel~ek.
Külön fejezetbe kerültek a molná
rok, a ruhát, lábbelit készítő m~te
rek, valamint az egykori "szolgálta
tók". (Ez utóbbiak közt a kalaposok
és a koporsósok.) Mint az uralkodó
családok családfája szerepelnek a
könyvben az endrődi szűcs-, szabó- és
csizmadia-dinasztiák. Giricz Bálint
csizmadia mesternek (1878-1960)
nem kevesebb mint 23 leszármazott
ja f-olytattaa lábbelikészítés mester
ségét,JuhászMihálynak (1850?) 19,
Farkasinszki Mihály szabót heten
követték a családból, de'a többi 12 is
iparos lett (egy mérnök).

Akötet szerkesztői egyre többször
nyúlnak a tudomány eszközeihez.
Merítenek egykori jegyzőkönyvek
ből, irattári anyagokból, egyéb for
rásmunkákból. Közlik a ma már is
meretlen munkaeszközök rajzait, ki
mutatásokat. Változatlanul erőssége
a kötetnek az archív képanyag. Kö
zel 30 oldal foglalkozik aker~kede

lemmel. Ennek a legeredetibb része
a semmi más forrásanyagból ki nem
mutatható ún. házi árusítás, amely

a falvakban olyan mértékű volt, hogy
korlátokat szabott a hivatásos keres
kedelemnek is.

Mai szemmel nézve is fantasztikus,
hogyan szerveződött meg a falu éle
te. "PelokJani, azok fűszertárultak.
Gyűszűvel mérték a paprikát, egy
rossz pipával meg a borsot. Papri
kás Franci néni is paprikát árult, a
Tökmagos Gizi nénimeg tökmagot.
Léderer az meg bort árult a Hasítás
sarkán. Lajtos Pana néni meg vizet
árult a faluba. Harmincliteres bá
doghordója vót egy kisko~in, annak
a kereke babakocsikerék vót... A
Bacsa Pali bácsi meg a tejet sZ(?dte
össze a tanyán. Akkor minden hó
nap másodikán kupertába hozta ki
a pízt. A tollasok, azok is kimentek .
aházakhoz. "

Szegényesebbre sikerült a Közle
kedés c. fejezet. Mindössze kétoldal
nyi anyag gyűlt össze e témakörből.

Valószínűleg azért, mert ez mindig
állami feladat volt. ,,Mindenütt fődu
tak vótak a faluba. Kondorosra, Hu
nyára, Szarvasra fődút vót. " Ebben
a tájszólásban köszön vissza az a szó,
amit sokan (magam is) Esterházy
szójátékának tartottam: "Fuharos a
parasztembernek nem kellett. "

Ebben a fejezetben kellett legin
kább tényanyaggal kiegészíteni az el
mondottakat.

Újabb értékes kötettel gyarapodott
Endrőd helytörténete. Mértéktartó,
reális önértékelést tartalmaznak a
bevezető szavai: "Tudjuk, hogy nem
egyedi, nem országos jelentőségű
ennek a településnek kézműipara,

kereskedelme. De tudunk kell az
előttünk, itt élt emberek örömeiről,

gyötrelmeiről,eredményeiről.Mert
eza miénk."

Kutas Ferenc
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IIfDmI...---V_A_'_L~T_Á_S_
Sajnos valószínű, hogy az idei évben
is a város helyzete nem sokat fog
változni. Ezután is szinte borotvaélen
táncolhat a túlélés reményében...

Amennyiben megnézzük Gyomaend
rőd költségvetésének alakulását, szem
betűnő a csökkenő állami normatíva.
Az inflációt sem követi ennek össze
ge, nem beszélve a sokat emlegetett
helyzetröl, amikor a feladatokat bőví

tik, azonban erre nem biztosítanak fe
dezetet. Gazdálkodja ki az önkormány

zat - úgymond - a szükséges pénzt.

A most kezdődő sorozat első "fejeze
te" dr. Valach Béla képviselő, a város
fenntartó, városfejleszt0 és környezet
védelmi bizottságának elnöke ,Jövöké
pét" tárja elénk.

Bizonyára sok elgondolkodtató ötlettel,
javaslattal ta1álkozhatunk majd, és talán
mód lesz a leghasználhatóbbak felhasz
nálására is.•.

JÖV.ŐKÉP ...
Alapvetőenkétféle tervezési mód lehet

séges:
1. rövid távú, 2. hosszú távú.
Ad 1.) Az egyik ember csak a kézenfek- .

vő lehetőségeiből indul ki: sok lyuk a te
tőn és egy lavór. Mindig oda teszi a lavórt
(hol kapkodva, hol nem), ahol a legtöbb
víz folyik a házba. Eszébe sem jut, hogy el
gondolkozzon: egyszerre csak egy lyukat
tud kiiktatni, s azt is csak ideiglenesen,
hiszen amíg kimegy, kiönti a vizet, addig
is ázik a lakása. Nem keres megoldást (le
het, nem is veszi észre, hogy van másmi
lyen ház is ahol nem lyukas a tető...)

Ha viszont eljut a tudatáig, hogy egy új
tető (uram bocsá' egy új ház) megoldaná.
a gondjait, vagy lusta vagy gyáva a változ
tatásra.

Ad 2.) A másik ember, ha beázik a pla
fon, elgondolkozik: vagy lavórra költi az
összes pénzét (és a beázott, tönkrement
dolgok pótlására) és szaladgálásra az
összes idejét, vagy változtat a körülrriénye
ken új tető, vagy ha már a ház is régi és
nem javítható, akkor új ház építése a cél!

Az egyik embemek nincs jövóképe, csak
a meglévő rendszer, hálózat fenntartásá
nak lehetősége merül fel benne; míg a má
sik ember kreatív, pozitív jövőképpel ren
delkezik.

Nos, én úgy
gondolom, hogy
nekünk, helyi
képviselőknek

kötelességünk,
hogy pozitív jö
vőképpel álljunk
választóink elé.
Ez azt jelenti,
hogy a vezeté
sünkre bízott vá
rost, Gyomaendrődöt a nehéz, anyagilag
szűkös időkben is a haladás felé kell taszi
gálnunk, erőnk felett is. Nem szabad kis
hirueknek lennünk, bátran vállalni kell a
kockázatot, de kell hogy legyen legalább
középtávú, de még inkább hosszú távú fej
lesztési, és ebből eredően túlélési koncep
ciónk.

Afejlesztési elképzeléseknek a jelen dol
gaink reális elemzéséből kell kiindulniuk.
És itt az első bökkenő! A reális elemzés
első feltétele, hogy az elemző(k)nek ne fű

iődjön közvetlen anyagi és/vagy egziszten
ciális érdekük az elemzés (dez)orientálá
sához, mert ellenkező esetben az elemzés,
és főleg a belőle kialakított továbblépési
terv nélkülözi a realitást, és nem hiteles
sem a "látó" és független (és itt nem a pár
tokról, hanem a szűkebb érdekeket képvi
selő lobbykról beszélek!) testületi tagok,
sem pedig a város lakossága előtt.

Szerintem öt fő terület van, amit feltét
lenül át kell tekintenünk: 1. oktatás; 2.
egészségügy; 3. polgármesteri hivatal; 4.
szociális ágazat; 5. idegenforgalom.

• Apár éve kidolgozott oktatási koncep
ció csak a felét öleli fel az oktatásnak: nem
beszél a középiskolák kilátásairól, életké
pességéről,jövőjéről. Pedig nem kell szak
embernek lenni, hogy az ember lássa a ki
látástalanságot, illetve a rendezetlenséget
Gyomaendrőd szakképzésében. Még min
dig nagy tanulólétszám befogadására al
kalmas intézményekkel rendelkezünk 
egyre csökkenő érdeklődés mellett. Itt kel
lene először rendet tenni, meg kell terem
teni a gazdaságosan működtethető struk
túrát. Akialakítandó intézményeknek ma
radéktalanul kell megfelelniük céljaiknak,
tiszta profillal. Agimnázium elsődleges fel
adata kell legyen a továbbtanulásra alkal
mas tudás és egyes speciális ismeretek
megadása. Az "Egyesített Szakképző és
Szakközépiskola" a helyi és környéki szak
mát tanulni akaró (vagy arra alkalmas)
gyerekek képzését kell hogy felvállalja úgy
ipari, mint mezőgazdasági téren. Az egyes
képzési intézmények színvonalát nem ja
vítja az a tény, hogy a tahulókért elvtelen

versenyre kényszerítik egymást. Ennek
oka a csökkenő tanulólétszámból követke
ző létszámcsökkentés (pedagógusi és ok
tatói munkanélküliség). Az olcsó népsze
rűség (itt oktatási és fegyelmezési lazasá
gokra gondolok) nem szolgálja hosszú tá
von egyikük érdekét sem. Ezen a módon
ideiglenesen fel lehet tölteni a tanulói
létszámot, de jó nevű és keresett alma ma
tert nem lehet kialakítani.

• Az egészségügy terén más a helyzet:
mindent megtesz a főorvos asszonya mű
ködőképesség megőrzéséért: Ez jól látszik
az átszervezési törekvéseiből: a kapkodó és
csődbe taszító törvények, rendeletek elle
nére is működik a betegellátás. Aszülőott

hon megszüntetése a központi "ágy
számcsökkentő" politika következménye.
Aközponti (szak)rendelő kialakítása raci
onális gondolat. Bár én nem a szülőotthon

régi épületére áldoznék 25-35 milliót, ha
nem a szakrendelőket, a nem privatizált
alapellátást, az ügyeletet, a védőnőket, az
egészségügyi gondnokságot (esetleg a 10
gopédiát, a családsegítőt) és a mentőszol-

. gálatot egy épületben, mégpedig a fentiek
szerint megürülő ipari iskola épületében
alakítanám ki. Tudom, ez többe kerül, de
hosszú távú vagy végleges megoldást je
lentene.

• A polgármesteri hivatal helyszűke

gondját is meg lehetne oldani. Akézenfek
vő megoldás az Enci megvétele és az oda
település jelentené. Ezt az épületet erede
fileg is irodaháznak építették, állaga is jó.
Ezzel a lépéssel megoldódik a kirendeltség
kedélyeket borzoló örökzöld témája is, és
a városi tv is közelebb kerülhet a megva
lósuláshoz: itt biztos lenne helye.

• Aszociális ágazat még egy.nagy falat!
Ott kell kezdeni, hogy a szociális ágazat fel
futása idején az intézmények költségszer
kezete és az állami-önkormányzati fi
nanszírozás aránya még egészen más ké
pet mutatott. Sokkal könnyebben tudta vál
lalni a tanács, majd az önkormányzat is,
egészen 1992-1993-ig az intézmény költ
ségvetésének igény szerinti kiegészítését a
normatíva fölött. Itt is fennáll a dilemma:
sok részre tagozódva, igen drágán működ

ni, de viszonylag közel maradva az ellátot
tak lakásához; vagy centralizálva, egy épü
letben megszervezni az ellátást. A hivatal
feladata a költségkímélő alternatívák kidol
gozása, a testület feladata a döntés az alter
natívák között, az intézmény vezetőjéé a.
feltétel nélküli végrehajtás.

• Az idegenforgalom lehet Gyomaend
rőd kitörési pontja. Ez a gazdaság azon
szektora, amely a mi természeti kincseink



Drahó Imre és neje, Zöld Józsefné, Nagy Mártonné, Szalóki Lajosné, Batári Lászlóné, Kovács Józsefné, Tí
már Vendelné, Tokár Jánosné.

Bővült az otthon
1997. JANUÁR

mellett alig igényel befektetést (az iparhoz
és a mezógazdasághoz képest) a lehetséges
bevételekhez viszonyítva. De igényli a me
nedzselést és annak költségeit! Az idegen
forgalom nem olyan direkt é.s privatizált,
mint a mezőgazdaság! Itt egy kicsit abszt
raktabb gondolkodásra van szükség. Ame
zőgazdaság esetében a tulajdoni és jövedel
mi viszonyok tiszták: a tulajdonos (bérlő)

beruház, dolgozik (dolgoztat) és élvezi a
hasznot, egy személyben! Az idegenforga
lom működése egész más! Itt is van vagyon,
van tulajdonos, alkalmazott és haszonélve
ző, de az más-más, és keveredik, illetve át
fedésben vannak a szerepkörök. Egy biz
tos: az önkormányzatnak döntő szerepe és
felelőssége van a feltételek megteremtésé
ben, annak felismerésében, hogya telepü
lés lakóinak közös érdeke az ügy. Nem úgy
működik, hogy "én vetek, én aratok", ha
nem úgy, hogy "mi vetünk, ti arattok". Saj
nos, az ehhez szükséges belátó képesség hi
ányzik a testületi tagok többségéből. Ata
valyi költségvetés tárgyalásakor volt egy ja
vaslatom, amikor is kértem, hogy az ide
genforgalmi adó egy részét kötelezően az
idegenforgalom fejlesztésére fordítsa a tisz
telt testület. De ez a javaslat megbukott:
maradt a rablógazdaság az idegenforgalom
terén Gyomaendrődön. (Rablógazdaság: a
haszon lekaszálása visszaforgatás, karban
tartás, fejlesztés, beruházás nélkül.) Remé
lern, itt csak belátási képtelenség volt, nem
előre megfontolt szándék, mint régen, ami
kor nem engedték be az ipart Gyomaend
rődre, nehogy munkaerőt vonjon el a me
zőgazdaságból. Év közben azután kialakult
az "idegenforgalmi koncepció", így hát csak
elindul talán valami! Lehetőséget kell biz
tosítani a falusi turizmusnak, és teret kell
engedni a polgári szervezeteknek is.
Meggyőződésem, hogy akik (hála Istep

nek egyre kevesebben) az ellentéteket szít
ják, csak a saját politikai és gazdasági ér
dekeiket hajszolják a város lakóinak rová
sára. Jó lenne, ha ezt mindenki tudná!

Az énjövőképemben tehát egy gazdasá
gosan műkJdő, gyomai és endrődi tudatot
toleráló, és nem egy ostoba, kirekesztő 
gyűlölködő város él. Avárospolitikai egyet
értés és egyezés alapvető feltétele a gazda
sági felemelkedésnek éppúgy, mint a reá
lis elemzéseken alapuló objektív, részre
hajlást nem tűrő, hosszú távban gondol
kodó intézménytervezés és -szervezés.
Gyomaendrőd érdekében kérem a képvi
selőtársaimat is, hogy több körültekintés
sel és csak alapos ismeretek birtokában, fe
lelősségük teljes tudatában hozzák meg
döntéseiket, hiszen ezek a döntések
sokszor tizen, huszonévre meghatározzák
ajövőtl

,,A világot nem nagyapáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk - kölcsön!"

Dr. Valach Béla

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Az 1996. májusában átadott reformá
tus szeretetotthon második szárnyának
bóvítése fejeződött be november elejé
re. így az ellátottak létszáma huszonkét
fő lehet, akik emelt szintű ellátásban
részesülnek. Ez önálló, maximálisan 2
ágyas szobai elhelyezést jelent elószobá
val, fürdőszobával, WC-vel, ami az idő

sek számára ember léptékű körn~ezetet

biztosít. Ma még egy kétágyas szoba vár
lakóira. Most 6 férfi és tíz nő, valamint
két házaspár talált itt otthonra. A kor
osztályuk 70-től 90 évig terjed. Van itt
járóbeteg, egészséges, de kerekesszékes
lakó is. Pillanatnyilag hét szakképzett és
négy technikai dolgozó látja el a nem
könnyű feladatot. A beköltözők is ko
moly próbatétellel küzdenek meg, ami
kor elszakadnak addigi környezetüktől.

Az első szárny átadásakor már tervezték
a további kialakítást, ám a finanszírozás
gondja miatt bizonytalanságba kerültek.
Nagy szerencséjükre a Népjóléti Minisz
térium p~lyázatán sikeresen hat millió
forintot nyertek. Ez adta azt a stabili
tást, hogy kevesebb nehézséggel jött
össze az az összeg, amiből befejezését el
nyerhette az épület, hiszen közel 10 mil
lió .Ft a második szárny végszámlája. így
egészülhetett ki 11 fővel a bentlakók
létszáma.

Arra a kérdésre, hogy milyen vállalko
zási üzlet ma egy ilyen otthon üzemelte
tése, Gellai Józsefné otthonvezető azt vá
laszolta, hogy ennek fenntartása jó, ha
nullaszaldóra sikeredik. Ugyanis az. álla
mi normatíva ugyanúgy megilleti az ilyen
intézményt is, mint a városi gondozási
központokat, de a térítési díjak annyira

5

alacsonyak itt Gyomaendrődön az idősek

nyugdíjaiból kiindulva, hogy már csak
ezért sem lehet jó üzlet...

Más dolog az egyszeri beköltözési ado
mány, amiről nyíltan beszélhetünk - ez
az építkezés nem állami részét fedezte. A
maradék a fenntartásra szükséges és a
színvonal fokozatos javítására.

- Milyen a szeretetotthon lakóinak
napi programja?

- Teljesen kötetlenül mozoghatnak, de
azért irányítani próbáljuk a napi elfog
laltságukat, persze ezt nem erőszakosan,

inkább fakultatív szinten. Reggeli után
beszélgetés, tévézés, kártyázás, újságol
vasás...

Hetente kétszer ún. foglalkozást tart
Sipos Tas Töhötöm nagytiszteletű úr szá
mukra áhítat, istentisztelet formájában.
Ezek közkedveltek, a bejáró klubtagok
kal 25-30-an is vagyunk egy-egy ilyen al
kalommal. Acsaládi hátteret, ennek hiá
nyát havonta kedves névnapi, születésna
pi ünnepségekkel igyekszünk pótolni...

- Milyen visszajelzések érkeznek az itt
lakóktól?

- Nem szeretném, ha öndicséretnek
túnne, de nagyon meg vannák elégedve.
Igyekszünk is megtenni mindent ennek
érdekében. Sajnos kezdetben még betö
rők is meglátogattak bennünket, a mel
léképületből saját készítésű befőttek tűn

tek el, majd másnapra a savanyúságok
is... Elóbb a lakatot fűrészelték le az aj
tóról, másnap az ablakon másztak be, mi
után azt kifeszítették. Egyébként a lakók
biztonságát a fószárnyakban garantálni
lehet az állandó ugyelet miatt.

Biró
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A testületi ülésen történt
1997. JANUÁR

Az év utolsó, december 19-i. testületi
ülése egyben dr. Frankó Károly búcsúzó
ja is volt a testületi munkától és a polgár
mesteri poszttól. Czibulka György alpol
gármester vette át nemcsak az ülés veze
tését, de a polgármesteri teendők továb
bi ellátását a k~zelgő választásig.

Napirend előtti események, bejelenté
sek:

Méltatták a címer- és családtörténeti ki
állítás jelentőségét és érdemeit, valamint
megjegyezték, hogy a kiállítás anyagából
egy kölcsönkért Bethlen-családi fotót
nem minősíthetőegyének elloptak, felte
hetően a Bethlen iskola diákjai között kell
a tettest keresni...

Dr. Csaba Kálmán Gyomaendrő

dért emlékplakettet vehetett át a pol
gármestertől áldozatos, magas szin
vonalú munkájáért, amit a (megszű

nő) szülőotthonban a családok érde
kében végzett hosszú éveken át.

Hanyecz Margit képviselőnő javasolta a
testület tagjainak, hogy gyűjtsenek pénzt
az idősek javára. Szegényes karácsonyu
kat forintjaikkal próbálják valamelyest vi
dámabbá tenni ... Az ülés végéig 7100 Ft
gyűlt össze.

Néhánya fontosabb napirendipontolr
közül: '

• Megszületett a módosítással módo
sított adórendelet 1997. január l-jétől ér
vényes változata. E szerint (például):

Építményadó
- 30 m2 alapterületig 240 Ftlm~

- 34-45m 2 alapterületig 290 Ft/m~

- 45 m2 felett 360 Ft/m2•
------------------------------
Telekadó
- helytől, közművesítéstől

. függően 6-12 Ft/m2 között,
- beépítetlen üdülőtelek 30 Ftlm~

- Újkert sori és Dobó 1 U.-i
beépítetlen földek
1 500 m 2-ig . 2 Ft/m~

1 500 m 2-en felüli rész 40 Ft/m2•
------------------------------
Magánszemélyek kommunális
adója helytől függően

- belterületen 3 600 Ft/év,
- Nagylapos, Oregszőlő,

Bánomkert 3 OOO Ft/év,
- külterület 1 440 Ft/év.
Id;g~~;g;I~;~d6-------~------

- külföldi vendég esetén
120 Ft/fő/vendégéjszaka,

- belföldi vendég esetén
60 Ft/fő/vendégéjszaka.

Helyi ipaTŰZésiadó
- termelő típusú váll.: az adóalap 5

ezreléke,
- kereskedelmi, szolgáltató: az adóa

lap 7 ezreléke,
- szeszes ital árusítása, szerencsejá

ték-szolgáltatás, erotikus, szexuá
lis áruk árusítása esetén 1,2%.

------------------------------
A napi átalány összege általában

300Ft/nap,
- szeszes ital, stb. . 800 Ft/nap.

• A legutóbbi testületi ülésen hiába
szavazott úgy a T. testület, hogy '97-ben
nem emelik meg a vízdíjat. Sajnos ezért
a még mindig rossz minőségű ivóvízért a
vízművek rt. kényszerítésére mégis új,
emelt díjakat kell számlázni '97. január
l-jétől.

Az ügyrendi és jogi bizottság a vízmű

vek rt. által javasolt alkalmazandó ható
sági víz- és csatornadíjakat abban az eset
ben helyesli elfogadásra a képviselő tes
tületnek, ha a lakossági vízdíjat a vízmű
vek rt. 80 Ft + áfa, míg a lakossági csator
nadíjat 67,80 Ft + áfa összegben állapítja
meg - szólt az előterjesztés, amit elfogad
tak. Kiegészítve azzal, hogy 1997. márci
us l-jével ezt a rendeletet a lakossági árra
vonatkozóan felülvizsgálják.

A felújult "vízvita" során elhangoztak:
Bármilyen keserves is, de sajnos el kell

fogadni a díj emelését. Ellenkező esetben
a '96-os hatósági vízdíjat kellene fizetnie
a lakosságnak (93,20 + áfa, csat. díj 90,20
m3-ként) - ezt senki sem akarja. AVízmű

Rt. diktál, ezt el kell fogadni ...
AVízmű Rt. azért mutasson hajlandó

ságot arra, hogy mindent megtesz a jó
ivóvízért...

Az önkormányzat patthelyzetben van!
Erkölcstelen a vízdíj emelése, amíg

nincs jó minőségű víz.
• A helyijáratúautóbusz-menetjegy és

-bérlet áremelése is aktuálissá vált. Janu
ártól az l útra szóló menetjegy 50 Ft, a
dolgozóbérlet l 200 Ft, a tanuló- és nyug
díjasbérlet pedig 350 Ft-ba kerül.

Az önkormányzat ezután 160 ezer
FUhó összeggel támogatja a helyi járatot
és 5 OOO Ft-tal naponta az iskolajáratot.

• A képviselő-testület 1997. január 1
jétőllétrehozza a helyi turisztikai infor
mációs (Tourinform) irodát mint rész
ben önállóan gazdálkodó intézményt.
Várfi képviselő nem egy, hanem több sze
mélyes kft.-t javasolt, amit egy tartózko
dással fogadtak el. Megbízást kap a veze
tésére a pályázat kiírásáig Lizák Szilvia.
Az iroda a Fő út 173-179. sz. alatt mű
ködik.

• Elfogadták a városi családsegítő szol
gálat beszámolóját.

• Millecentenáriumi Emlék-liget léte
sítését határozták el. Ezt a ligetet a kato
likus iskola közvetlen környezetében
(Szent Gellért Áll, Isk.) telepítenék. 218
ezer forintot kapott e célra a város, tehát
külön anyagi ráfordítást nem igényeine.
Dr. Weigert József emlékeztetett hoz
zászólásában, hogy ott a talaj nem alkal
mas bármilyen fa telepítésére. Miért nem
inkább a volt piactér környékét parkosí
tották már...? Szégyenszemre elég elha
nyagoltan áll ez a környék. ..

• Támogatja a testület '97-ben az Eu
rópa-hírű Sóczó Motormúzeumot évi 500
ezer Ft-tal (nem kell anémeteknek ado
mányozni most már...).

• Az Agrár Szakoktatási Intézet és a
Nemzeti Szakképzési Intézet szakembe
rei meg fogják vizsgálni a városunk há
rom középiskolájában folyÓ szakképzés
színvonalát.

• A pedagógusok kötelező-óraszám

emelését 1997. szeptember l-jétől rende
lik el.

• Változnak '97-ben a temetői szolgál
tatási díjak is. Ezek általában 20%-osak·
lesznek, de a 2-3 és 4 személyes sírboltok
ára (50 évre) 25%-kal nő. Néhány szolgál
tatás ára nem változik, de lesz, amelyik,
pl. a helyi halottszállítás, 33%-kal emel
kedik. ..

• Tudómásul vették 4 ellenszavazattal,
egy tartózkodással az állati tetemek és
hullad'ékok befogadásáért a lerakótelepen
felszámolható díjak változását, ami 20
Ftlkg + 12% áfa lenne.

Várfi András javasolta a mezőőri szol
gálat felállítását.

A zárt ülésről

AGyomaszolg Kft. ügyvezető igazgató
jának megszűnt a munkaviszonya dec.
31-ével.

A képviselő-testület kiírja januárban a
Gyomaszolg üzemeltetésére a pályázatot.
Az új ügyvezető belépéséig .,. két hónap
ra - é\dott megbízást Nagy Pálnak e teen
dők ellátására, amit ő el is vállalt.

AGyomaszolg Kft. közhasznú társaság
gá történő alakítása az ismert adótörvé
nyek miatt szükségtelenné vált. Akht. ala
kítása egy felúgyelőbizottság létrehozásá
val járna együtt, amely jelentős pénzkia
dássai járt volna, ezÚt nem érné meg.

A zárt ülés végén elköszönt a testület
dr. Frankó Károly polgármestertől meg
köszönve eddigi - hatéves - működését a
város érdekében.
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Köszönetl

AMágus-Comp ajánlata

Minden vállalatnak, magánvállalkozónak, gazdálkodónak és a kedves szü·
lőknek köszönetünket és hálánkat fejezzük ki, hogy az 1996. november 23
án megrendezett óvodai vacsoránk tombolatárgyaihoz hozzájárultak. Óvodá
saink az idén is gazdag és bo!dog karácsonyt adtak~

Csapó Lajos - kereskedő

Katona Edit - fodrász
Laki Istvánné - vállalkozó

Sebők és Sebők

kereskedelmi
és szolgáltató bt.

Barna-ker Bt.
Fish-Coop Bt.

Békési Mihály - vállalkozó
Bélteleki János - Gazdi bolt
Tímárné Rózsika - Endrőd

Faló - gyorsétkező

. Dosszié Kft.
Farkas Károlyné Erzsike néni

ZsortABC
KnerNyomda
Építőipari Ktsz

Dógi János - vegyeskereskedés
Szarka Csilla - látszerész

Körös Kft.
Gyöngyike

Gubucz József és neje
Tisztelettel

a besenyszegi óvodások
Zsuzsika, Anikó, Magdika,

Terike óvó nénik

- Új és használt számítógépek összeállítása
(286, 386, 486, Pentium)

- Új és használt alkatrészek, nyomtatók forgalmazása
- Bizományos adásvétel
- SzáIIÚtógépek és tartozékaik. javítása
- Fénymásolás A4,.es, A3-as méretben
- Irodatechnikai termékek forgalmazása

(telefonok, faxok, fénymásolók)
- Ingyenes szaktanácsadás
- Szakkönyvek árusítása

Érdeklődhet: üzletünkben, Gyomaendrőd, Fő út 230.
vagy telefonon a 66/386-774/5 melléken.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17-ig, szombaton 8-I2-ig.

Sarokház Csemege
Stafírung Kft.

Ugor Trade
Szabó Balázs - vállalkozó

Flóra virágbolt
Hajdú Beáta - fehémemúbolt

Putnoki Sándor - vegyeskereskedés
Marina vegyesbolt

Bak János
Várfi András - Gazdabolt

Uhrin Emese - Color Shop
Stex Kft.

Botlik Judit - élelmiszer
Radevill Kft.

Gyomai József - vállalkozó
Gyomai Iparcikk Bt. - Varga Józsefné

Andódy könyvkötészet
Dinya Imre - Tisza-vidéki Vasművek

City Mód divatáru
Zöld Endre - vállalkozó

Tímár virágüzlet
Tímár Ilona -lakásfelszerelés

Sikér Gmk
CutiGmk

Dávid Istvánné - virág
Andi butik

A tűzoltóság hírei
Az elmúlt időszak kivonulásai voltak:
December l7-én a Bútoripari Szövet

kezet Lévai úti telepén a csiszológép és
a kapcsolódó légelszívó rendszernél tűz
ütött ki. Egy személy könnyebben meg
sérült.

AGárdonyi utcába riasztották a tűzol

tókat dec. 26-án, ahol a hátsó épület ka
pott lángra. A3 fővel kivonult legénység
megfékezte a tüzet, bár így is mintegy
600 ezer Ft veszett el, de sikerült meg
menteni kb. 3 milliós értéket, hogy az
ne legyen a túz martaléka.

27-én a Gyefa Kft. területén a faszárí
tó égett, és jelentős kár is keletkezett az
eloltásig.

Fakidóléshez vonultak ki a Berényi
útra a Tequilla diszkó közelébe január
3-án, ami a forgaImat akadályozta.

Hóban elakadt járműveket vontattak
ki a Tamási Áron utcában, a Dobi István
utcában és a Körösladányi úton két al
kalommal.

Dr. Frankó Károly polgármes
ter lemondása miatt új válasz
tás kiírása vált szükségessé. A
választási bizottság Gyomaend
rődön 1997. március 9-ét jelöl
te meg a választás napjának.

A választási körzetekben
nincs változás, azonban a sza
vazóhelyekben lesz néhány
címváltozás.

Az aláírások gyűjtését a jelöl
tek február 2-án kezdhetik majd
meg.

Az l fordulás voksolás valószí
nűleg eldönti, ki lesz városunk
új polgármestere.

A HELYI
VÁLASZTÁSRÓL
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... ékesség, de nem ke//ék...

Címer- és
családtörténeti

kiállítás
AXVIII. században Gyomán pl. csak 4 kis

nemesi család élt: Gálos, Izsó, Krucsó
(Kruchio) és Szabó. I843-ban már 40 ne
mest írtak össze.

Amillecentenáriumi év ünnepségeinek
apropóján már régebben megfogalmazó
dott, hogy rendezni kellene egy címer- és
családtörténeti kiállítást a település tör
ténetéből. Az élt/élő családok, emberek
történetét, sorsát, tevékenységét és kötő

dését Gyomához, Endrődhöz be kellene
mutatni ...

Az elgondolást aztán tett követte. A
Gyomai Szülőföld Baráti Kör és az End- .
rődi Honismereti Egyesület rengeteg
munkával állította össze a nem minden
napi anyagot. Akiállítás értelmi szerző
je, rendezője Holdmézesi Serb dr. Szerb
Györgyné és Kovács János, a Bethlen is
kola igazgatóhelyettese. Rendezője és
kivitelezője Hornokné Németh Eszter,
Kovácsné Nagy Katalin. Segítőtársak

Fekete László, Tímár Sándor, ifj. Kru
chió László, László Kruchió, Nagy Pi
roska, Kiszely Zsuzsi, Knapcsek Anikó
voltak.

Többek között láthattuk Wodianer, Die
nes, IlIésy, Vladár, Simay, Csepcsányi de

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Kiscsepcsény, Porubcsánszki, Bartha, Har
ruckner, Csernyus, Stockhammer, Bethlen
stb. családok anyagát.

Arendezvény fővédnökségét IlIésy Zol
tán grafikus vállalta.

Ameghívott vendégek között volt Vissi
Zsuzsanna, az Országos Levéltár munka
társa is.

A megnyitóbeszédet dr. Ugrin Emese
művészettörténész mondta. (Néhány kira

gadott gondolat eb
ből.)

- Werbőczy Hár-'
maskönyvében a
nemesség eredeté
ről ezt írja: A ne
messég megszerez
hető az élet érdemei
által...

Amagyar ősi ne·
messég a honfogla
lásig vezette vissza
eredetét, és amely
címet főleg hadi cse
lekedetek folytán
kapták.

A mai életre vo
natkoztatva: nemes
az, aki kiáll azért a
közösségért, amely
ben él. Amennyiben
ezt a szolgálatot el
mulasztja, akkor el
veszíti nemessé
géL.

1997. JANUÁR

Werbőczy azt is mondja, hogy a címer az
ékessége, de nem kelléke a nemességnek!

IlIésy Zoltán gondolatai:
Anemesség minket arra kötelez, hogya

régmúlt idők követelményei mellett -,
amely alapján a nemesség adatott - szük
ség van napjainkban egy, az azt tudatosító
és a magyar hovatartozást mutató tevé
kenységre. Ez alapján megőrizhetjük utó
dainkban néhány száz év eltelte után is po
zitív emlékünket.

Ama élő nemesség szent kötelessége kell
hogy legyen többek között az igen erősen

megcsorbított magyarságtudat helyreállítása,
a nemzeti kulturális értékek megőriztetése!

Hornokné Németh Eszter szavai:
Harmincegy címer található a közszem

lén, de acímer nélküli nemesi családok szá
.ma is lO-IS-re tehető a településen.

Például látható a Gyuricza család óriási
családfája, kik ugyan nem nemesek, de ér
demes a tanuimányozásra.

Akiállítás apropója: a családkutatás lehe
tősége; a fiatalok minél többet megtudja
nak szülőhelyükről és családjukról...

Az idősebb nemzedék feladata, felelőssé

ge, hogy ezt a múltat megmutassa.
Acímerek és családok történetei nagyon

fontos dokumentumok.
Acímerek - mint azt Hornokné hangsú

lyozta - legméltóbb helyen a városháza
dísztermében volnának. Addig is a könyv
tárban kapnak helyet...

BK



Képek Nagyszerű festményeket láthattunk Nagyné Veres Róza 6. önálló kiállításán,
aminek a Katona J. Műv. Közp.-ban december 12-én volt a megnyitója és december 20-ig
volt megtekinthető. Dr. Frankó Károly megnyitóbeszédét követően Polányi Éva előadómű

vész verseket szavalt.

1997. JANUÁR

Galamb- és kisállat-kiállítás
(december 14-15. Közösségi HáJ:)

A díjazottak listája:
Magyar óriásgalamb - tiszteletdíj: Dobák

Krisztián, Gyomaendrőd.
King - tiszteletdíj: Burai Sándorné, Hosszú

pályi, egyesületi díj: Herter László,
Gyomaendrőd.

Mondén - egyesületi díj: Péli György, Kon
doros, tiszteletdíj: Kósa László, Hosszúpályi.

Strasszer - egyesületi díj: Burai Sándor,
Hosszúpályi, fajtagyőztes: Knapcsek Lajos,
Gyomaendrőd, egyesületi díj: Pálfi Ferenc, Túr
keve, Knapcsek Béla, Gyomaendrőd, Izsó
József, Gyomaendrőd.

Texán - tiszteletdíj: Kruchió Gábor,
Gyomaendrőd.

Amerikai óriásposta - egyesületi díj: Bula
Vince, Gyomaendrőd, Látkóczki Béla,
Gyomaendrőd, Nagy Tibor, Hosszúpályi, Lát
kóczki Béla, Gyomaendrőd, fajtagyőztes: Bula
Béla, Tímár Vince, Gyomaendrőd.

Kóburgi pacsirta - tiszteletdíj: Szakálos
Béla, Gyomaendrőd. "

Hiúz galamb - tiszteletdíj: Makra Ferenc,
Körösladány.

Szolnoki bagdetta - tiszteletdíj: Gyenge la
jos, Túrkeve.

Német kiállítási galamb - egyesületi díj:
Farkas Zsigmond, Mezőtúr, egyesületi díj: Mar
tinák István, Gyomaendrőd.

Angol modena - tiszteletdíj: Baranya Géza,
Kisújszállás, fajtagyőztes: Gellai Tibor,
Gyomaendrőd.

Páva galamb - tiszteletdíj: Gellai Tibor,
Gyomaendrőd.

Budapesti rövidcsőrű - tiszteletdíj:
Knapcsek Ádám, Gyomaendrőd.
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Damaszkuszi galamb - tiszteletdíj: Farkas
József, Túrkeve. .

Bácskai keringő - tiszteletdíj: Horváth
György, Kisújszállás.

Egri kék - egyesületi díj: Bagi Alfréd, Bé
késszentandrás.

Csepeli hófehér keringő - egyesületi díj: Pfe
ifer György, Gyomaendrőd.

Voilerek - egyesületi díj: Dobákné Szerető

Ágnes - Mandarin réce -, Gyomaendrőd.

Karácsonyi hangulat.•.
... címmel zenés irodalmi estet rendeztek

szintén a Katona J. Műv. Közp.-ban december
16·án.

Anagyon kellemes műsorban felléptek: az
Ezüst hold - óvónőkből á\!ó fekete színház, a
Városi Zene- és Művészeti Iskola növendékei,
tanárai, a furulya szakkör, Halász János, Erdei
Attila, Erdeiné Mucsi Márta, a2. Sz. Általános
.Iskola ÉKP-csoportja betlehemes játékokkal,
Kiszely Zoltán vers, próza, ének, zongorán kí
sért Hanyacz Tünde és Nagy Edit.

Divatshow
Acímbeli rendezvény a Katona J. Művelő

dési Központban volt látható és élvezhető an
nak, aki ilyenre vágyott, december 14-én.

A rendező Gonda István a következőket

mondta e nevezetes eseményről: "Ez egy el
képzelhető sorozat első rendezvénye, kezdete
volt. Számítottunk arra, hogy siker lesz, hiszen
a helyi divatüzletek, butikok mutatkoztak be.

Gyomaendrődi és orosházi fiúk, lányoklép
tek fel a ruhabemutatón, de itt volt például Ba
lázs Péter énekes is...

Feltétlen el kell mondanom még, hogy Hor
nok Péterné vállalta magára az egész mű

sorszervezést, ennek koreográfiáját...!"
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SAKK
1996-tól első ízben indult - Gyomaend

rőd-Dévaványa SE néven - két település
nek közös sakkcsapata. Úgy érzem, mindaz
a tárgyalás, munka, ami ennek a csapat
nak a megalakulását kísérte, illetve előzte

meg, beváltotta a hozzá fűzött reménye
ket. Csapatunk túl van a 4. fordulón, s ma
gasan, 10,5 pont előnnyel vezeti a mezőnyt.

(A maximális 48 pontból 37 pontot gyűj
tött a GYDSE. Ajátékosaink mindössze há
rom alkalommal bizonyultak gyengébb
nek, 16 alkalommal döntetlen, 29 (!) alka
lommal pedig győztesként állhattak fel az
asztaltól.)

Nézzük sorjában az .eredményeket:
1. forduló: (1996. október 12.)
Gyula - Gyomaendrőd-Dévaványa SE

l-ll
2. forduló: (1996. november 16.)
Gyomaendrőd-Dévaványa SE - Bé

késcsabai Építők II. 9-3
3. forduló (1996. december 7.)
Csaba SK- Gyomaendrőd-Dévavány SE

3;5 - 8,5
4. forduló: (1996. december 14.)
Gyomaendrőd-Dévaványa SE - Oroshá

zi MTK II. 8,5 - 3,5
Azt hiszem, a fenti eredmények önma

gukért beszélnek.
Következő mérkőzésünket 19"97. janu

ár ll-én Szarvas csapata ellen játsszuk.
Bár nem illik inni előre a "medve bőré

re", de mostanra ki iehet jelenteni, hogy
csapatunk megnyeri a bajnokságot. Követ
kező kérdés, lesz-e osztályozó, vagy egy
ből játék nélkül kerülünk fel az NB II.-be.

Acsapat távlatban már az NB II. felé te
kinget, s mivel megvan benne az összetar
tás, biztosan nem fog szégyent vallani ott
sem.

Mivel ebből a csapatból jövőre 3 sporto
lónk eltávozik - a legerősebbek - fontos
lesz új játékosokkal pótolni őket. Ha sike
rülne minőségi cserét végrehajtani, talán
még a dobogós hely is reális lenne. Az pe
dig már az NB !IB! Gyönyörű álom... bí
zom benne, hogy előbb vagy utóbb ez az
álom valóra is válik.

Távlati célunk között szerepel március
ban megrendezni a tavalyi évben is nagy
sikert aratott 3 táblás ,,6rangyal Kupát",
illetve a sorban következő III. Herter
József-emlékversenyt (szeptemberben).
. Természetesen a sikeres eredményekhez
hozzájárultak a szponzorok, a Gyomaend
rőd, - ill. Dévaványa önkormányzata is.
Köszönjük bizalmukat, segítségüket.

Tóth Péter
szakosrtályvezető



Szocialista vélemény••.
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Vélhetően március elején-közepén polgár
mestert választ a város; Adecemberi helyi
lapok meg is szólaltattak három olyan sze
mélyt, akik vállalnák is a megmérettetést, il
Ietve egyes pártok véleményét is megjelen
tették. Van olyan párt, amelyik az elvárások
megfogalmazása nélkül letette voksát az
egyik nyilatkozó mellett. Ehhez csatlakozott
egy másik - ideológiájában az előbbitől me
rőben különböző - párt vezetője is.

Mi szocialisták szeretnénk az egészet job
ban átgondolva, aválasztópolgárok vélemé
nyét szélesebb körben megismerve dönteni
a jelölendő személyéről.

Mert bárki lesz is apolgármester, nem lesz
könnyű feladata. Aközponti források tovább
ra sem bővülnek. Asaját bevételi lehetőség is
igen szűkös, hiszen 1996-ban az önkormány
zat négyszeresére emelte a helyiadó-terheket.

Acsordogáló forintok talán arra elegen
dőek, hogy a település intézményei tovább
ra is alacsony szinten működhessenek, a hi
vatal pedig úgy-ahogy intézhesse a helyiek
ügyes-bajos dolgait egy csőd közeli helyzet-
ben. Ez így elfogadhatatlan. .

Mégis mit lehet tenni?
Mi szocialisták kísérletet teszünk arra,

hogy itt és most rögzítsünk néhány olyan
elvi és gyakorlati megfontolást, melyek meg
győződésünk szerint Gyomaendrőd lakossá
gának érdekeit szolgálnák.

Nincs szó pártprogramról. Csupán né
hány gondolatról, mely összefoglalja a
legszükségesebb tennivalókat. Apénzügyi
stabilizáció megteremtése érdekében állás
pontunk szerint olyan korrekciót szükséges
végrehajtani a hivatal munkájában, amely
- a feladatok tartaImát és teljesítését illető

en - a jelenleginél hatékonyabb garanciát
teremt:

- az egyes osztályok (csoportok) munká
jának koordinálásában,

- a döntés-előkészítő munkához nélkü
lözhetetlen alternatíva-képzésben,

- a pályázatok menedzselésében,
- a testületi munka eredményességének

javításában,
- és mindezeken keresztül az ellátandó fel

adatok magasabb színvonalú megoldásában.
Elengedhetetlen ezen a területen az elér

hető szellemi tőke bevonása a testületi mun
kába a bizottságokon kersztül és hasznosí
tása a feladatok végrehajtása során.

Kell, hogy e szellemi tőke úgy érezze, a
településünknek szüksége van rá. Ugyanis a
gazdasági jelentősége is óriási annak, hogy
városunkat ne hagyja el az értelmiség, és az
egyetemet, főiskolát végzett fiatalok vissza
térjenek és otthon érezzék magukat Gyoma
endrődön.
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Amunkanélküliség csökkentése, erőtel

jes mérséklése az egyik legfontosabb feladat.
Ennek érdekében a pozitív diszkrimináció
piacgazdasági körülmények között is alkal
mazható eszközeivel- adókedvezmény, tá
mogatás stb. - elő kell segíteni, hogy tele- .
pülésünk - környezetéhez viszonyított
-leszakadása megálljon és visszafordítható
vá váljon. Legyen az önkormányzat és a hi
vatal vállalkozásbarát, hogy elősegítse a vá
rosunkban megtelepülni szándékozó és
megtelepülő vállalkozások versenyképessé
gének javulását.

Aciklus végéig elérendő célt mindenki
számára világosan meg kell fogalmazni. E
cél elérése érdekében a teendőket komple
xen kell végiggondolni. Törekedni kell arra,
hogy az időben meg is valósuljon. Acél elé
rése érdekében föl kell vállalni a kevésbé
népszerű feladatokat és megkötni a kénysze
rű kom'promisszumokat is. Amindenkori
gazdasági és pénzügyi korlátok sem mente
sítik az önkormányzatot e felelősség alól.

Agondolatok sorolását lehetne folytatni,
de talán ezekből is kitűnik, hogy olyan he
Iyipolitikát szorgalmazunk, amely a telepü
lés fejlődésének, lehetőségeinek realitásai
val szembenézve, a városunk lakosságának
érdekeire nagyobb figyelemmel lesz a jövő

ben.
E helyi politikai megvalósításához keres

sük a megfelelő embert, aki:
- olyan aktív korú gazdasági szakember,

aki már bizonyított a gyakorlati életben va
lamilyen gazdálkodó egység élén,

- otthonosan mozog a gazdasági élet út
vesztőiben és kiterjedt kapcsolatai vannak,

- lehetőség szerint felsőfokú végzettség
gel rendelkezzen,

- határozott kiállású, rendszerető ember,
aki Gyomaendrőd város lakóinak önkor
mányzatát képes lesz navigálni a város pol
gárainak érdekében, azok képviseletében.

Arra számítunK, hogy találunk afenti fel
tételeknek megfelelő olyan személyt, akit
nemcsak a következő szűk két esztendőre,

hanem az azt követő négy évre is őszintén

ajánlhatunk a tisztelt választópolgárok fi
gyelmébe.

Mi gyomaendrődi szocialisták valameny
nyien - az ezeken agondolatokon alapuló 
szolidaritással közeledünk minden együtt
működésre kész személy és szervezet felé.

1997. január l7-től kezdődően, minden
pénteken 15 és 18 óra között székházunk
ban várjuk a közélet iránt érdeklődők véle
ményét és javaslatait.

Székházunk címe: Gyomaendrőd, Kos
suth Lajos u. 3. sz.

MSZP városi szervezete,
Gyomaendrőd
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Az ország
.tisztasága

AParlament nyílt napot tartott
az ország tisztaságáról, a köztisz
taságról december 5-én. A várost
Czibulka György alpolgármester,
dr. Valach Béla bizottsági elnök és
Nagy Pál képviselő reprezentálta.

Az Országgyűlés kÖrnyezetvédel
mi bizottságának elnöke, Baráth
Etele és a környezetvédelmi és te
rületfejlesztési miniszter, Baja Fe
renc voJtak a rendezvény házigaz
dái. Dr. Gál Zoltán, az Országgyű

lés elnöke nyitotta meg a nyílt na
pot. Rövid beszédében elmondta,
hogy mi még rendetlen ország va
gyunk. A rend megteremtése, en
nek akarása társadalmi méretú le
gyen.

Hajdú László bizottsági alelnök
hangsúlyozta, hogy a parlamenti
nyílt nap célja rangot adni a köz
tisztaságnak.

Dr. Baráth Etele átadta a Magyar
Országgyűlés által alapított 1996
os Virágos Magyarország mozga
lom első díját Balatonföldvár pol
gármesterének. Ezután arról szólt,
hogy az elmúlt időszak meghozott
törvényeit, rendeleteit a környe
zetvédelem érdekében most már
végre kellene hajtani. Ismerni kell
az esetleg akadályozó okokat...

Ezután érdekes hozzászólásokat
hallhattunk.

-B-

Fórum az
I

erdögazdálkodásról
Felhívjuk a tisztelt erdő~azdálko

dók fi~yelmét. ho~y 1997. január
22-én 16 órakor a pol~ármesteri hi
vatal kistanácskozó termében a
Kecskeméti Erdőfelügyelőség Gyu
lai Csoportja és a hivatal szervezésé-

. ben erdőgazdálkodás i fórumot ren
dezünk. '

A fórum témája az erdőtelepítés.

illetve az erdő~azdálkodással kapcso
latos egyéb kérdések.

Előadó: Frankó Róbert erdőfelü

gyelő.

Polgiirmesteri hivatal
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Az egyházak helyzetéről és a hitről írok, elsősorban idéze
tekben.

Reviczky Gyula Isten című versében összefoglalja és csodá-
latosan mondja el, amit tudunk, a lényegét.

"Kinek porszem, minekünk egy világ
S egy rebbenés határa az időnek:

Ki ami ember agyban miriád
Nem olvasod, mert semmiség előtted:

Ki buborék gyanánt elfújhatod
Mit összehordtak népek, századok

. Minden fűszálban érezlek; de elmém
Nem bír felfogni megnevezni nyelvén."
Atűnődést, hogy volt-e kezdete, s az időnek vége mikor le

het, az elmélkedő költő elragadtatással, szent érzeménnyel fe
jezi be. De mennyire igazat ír versében végig, azonosulhat vele .
a hívő lélek.

"Érzése elfog aparányiságnak
És leborulva térdemen imádlak"
AXX. századi emberi szabadságjogok deklaráltak. Ezeket a

magyar kormány képviselői is aláírták, de a vallással kapcso
latos kötelező szabadságjogoknak ma sem tesz eleget.
.Avallásszabadság területén nem valósították meg az alap

vető emberi szab~dságjogokat. Az egyházak vezetői mélyen
hallgatnak, és nem követelik jogaikat. Megadták magukat a
hatalomnak, amely vagy cinikusan, máskor taktikázva, alat
tomosan igyekszik kijátszani, vagy fölényeskedve viselkedik,
egyszerűen semmibe veszi az egyházakat, azok vezetőit. Ezt
látjuk a jelenlegi miniszterelnök viselkedésében az egyházak
kai szemben. Az egyházakat az állam függőségbe hozta, nincs
vagyonuk, az államra utaltak. Az evolúciós elképzelést a tu
dományok nem erősítik, hanem cáfolják. Hiába erőltetik a ter-

. mészetes kiválasztódást, fejlődést lépésrőllépésre történő las
sú folyamatnak feltüntetni. Aszaporodást a génekben lévő ge
netikai anyag határozza meg. A gének változása nélkül a ge
netikai kód változatlanul örökíti tulajdonságait. Agének mu
táció útján való megváltozása nem hasznos, hanem káros ha
tású, így torz és korcs utódokat eredményez.

Akövületek sem igazolták be a hosszú idő alatt történő las
sú átalakulást. Az élőlények alaptípusai hirtelen jelentek meg,
és a tudomány ezt csak megerősítette. Hiányoznak az evolú
ció szempontjából döntő összekötő láncszemek az élőlények

csoportjai között. Ahüllők és a madarak, a hüllők és az emlő

sök között is nagy a különbség, és nincsenek meg az átmene
ti fejlődési formák. A csúszómászók változó testhőmérsékle

tű és tojásokkal szaporodó állatok. Tojásait a nap melege kel
ti ki. Az evolúciós elképzeléseket a tudomány nem igazolja.

Konrad Lorenz a vallási tradíciók lerombolását ostobaság
nak nevezi. Tévhit, hogy csak a tudományosan bebizonyított
tények igazak. Óriási tudást és bölcsességet dob el az ifjúság
ezáltal, mert a régi kultúrák mind a nagy világvallások részei.
Atudomány nem képes arra, hogy a semmiből egy teljesen új
kultúrát teremtsen.

Kulih Ferenc nyilatkozta. Ma az emberi létet minden oldal
ról fenyegeti a szabadságnak egy másfajta értelmezése, amit

liberalizmusnak neveznek, és az első ipari forradalommal kez
dődött. Aliberalizmus napjainkban nem azt a szabadságot je
lenti, amelyre mi vágyunk. Inkább gát nélküli törvényeket is
átlépő szabadosság.

Ifj. Hegedűs Loránt: Aszatymazi templom meggyalázása a
vallásellenes nevelés eredménye. Az eszme a Kommunista Ki
álltványból származik.

Bruno Vallmert kutatócsoportjával, jó felszereléssel évtize
deken át kutatta a DNS keletkezését. Megállapítása, hogy a
DNS nem jöhetett létre magától. Kizárt, hogy a magasabb ren
dű törzsek fejlődésével a DNS-lánc növekedett volna. ADNS
a génekben az átörökítés anyaga. Végül azt mondja: a darvi
nizmus világnézet, nem pedig tudományosan bebizonyított.
Ezért tévedés, amely csak egy túlhajtott vágyálom eredménye.

1995-ben az év szenzációjaként beharangozott filmfelvétel
ről bebizonyosodott, hogy ufóhamisítvány. Afilm egy földön
kívüli lény boncolásáról készült egy amerikai légitámaszpon
ton. Afilmszalagon a boncteremben látható fali telefonkészü
léket csak 1956 után tervezte egy mérnök. A film csak 1956
után készülhetett. A boncoló emberek nem szakmabeliek
mindjárt feltűnik, ahogyan hozzákezdtek a boncoláshoz, é~
ahogy a halott koponyáját felnyitották.

Ezért fenntartással kell kezelni az ufókról szóló könyveket,
filmeket. Rengeteg a szélhámoskodás, mert ez egy nagy üz
let.

Várszegi Asztrik kifogásolta, hogy a vallást sokféle korláto
zással akadályozzák.

AMayer Mihály pécsi püspök vezette bizottság felhívta a
figyelmet: a kormány teljes függésbe akarja hozni a lakos
ságot és kicsiny csoport hatalmas vagyont halmozott fel kor
rupt módszerekkel. A püspök felszólította a Parlamentben
ülőket és a bíróságokat, hogy teljesítsék kötelességüket.
Hogy a kormányzatnak nincs erkölcsi alapja áldozatválla
lást kérni.

Akormány javaslata szerint az egyházi ingatlanok tulajdon
jogi helyzetének rendezéséről a Parlament dönt, a természet
beni igényeket 2001-ig elégítsék ki. A pénzbeli kortalanítási
igényeket 2011-ig kell teljesíteni. Atámogatást új alapra he
lyezik. Horn Gyula az egyházakat kész helyzet elé akarja állí
tani. Az egyezség el nem fogadása esetén az egyházakra hárít
ják a felelősségel

Dr. Welgert József

...... "'<O~(J,J~'
Ép/i'6lPARl ÉS szoWÁL'f.4.1'ÓBl!:Ttrci1'~;'7~ " .
55(J(JGY~ENDR(jD, T~1tI: nT4#/JJií/fax:. ((i6)366-1&f . . ........ ..~. .. , ' ",'- .." ,.... .

I
-út, leállósáv, vfz, szennyvfzbekötés telV~zése .
kiVitelezése. ..' .'

- épftómesterí munkák elvégzése .' .• . .
• hom,ok, .homokos kaVics.. . ' k6zúzale.',k. cement eladása
- földmunkavé{J?és autogréderrel, úthe.ngerrel '.
• kis ferületek aSzfaltozásá . . . .
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Gyomsendr6d és Vidéke

ENDRŐD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET o

Alapítva 1957. május 18.

ú... S OLGÁL: ~TÁS
Tisztelt Ügyfeleink

és leendőügyfeleink!

TakarékszövetkezetiWnk
Gyomaendrőd, Fő u. 111. sz. alatti kirendeltségén

Értesítés
Ezúton értesítjük nem tag üzletrész-tulajdo
nosainkat, hogy az igazgatóság határozata
alapján 1997. január ZD-tól megkezdjük a szö
vetkezeti üzletrészek visszavásárlását.

megkezdte a valutaforgalmazást
és devizaszámIák

magánszemélyek és vállalkozók
részére történő vezetését.

KERESSE FEL KIRENDELTSÉGüNKET!
FIGYELJE A DEVlZASZÁMLÁHoz

KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEKETl

MEGÉRI!

Várja Önt az Endrődiés Vidéke Takarékszövetkezet.

A határozat értelmében az üzletrészeket a
névérték 5o/o-ának megfelelő összegű vételá
rért vásároljuk vissza, mely vételár fejében a
szövetkezet a vételi összeggel azonos érté
kű vásárlási utalványt biztosít.

o A vásárlási utalvány szövetkezetünk bár
mely egységében beváltható.

Amennyiben eladási szándékával élni kíván,
kérjük, keresse fel szövetkezetünk központ
jában (Gyomaendrőd,Kossuth L. u. 33. sz. iro
da) ügyintézőinket.

1997-ben is sok szeretettel várja kedves vásárlóit a

o o I.ionne 00 Shop
Gyomaendrőd,Hősök u. 46. o

Arany és ezüst ékszerek, ajándéklárgyak.
Filmkidolgozás (Agfa Star Print akci6).
Tart6s elemek, színes filmek. kar6rák,
fényképezőgépek, reprodukci6k.

Továbbra is 6rajavítás garanciával.

Minden hétenhétfőn és szerdán a Lionne Slwpban
különféle típusú kar, ébresztó,jali
és egyéb speciális üMmérőszerkezetekjavftása.

E
Kar6rákba elemesere l év jótállással.

itler Gottfried órás

UüNNE
SHOP

Téli vásár
a Kínai Sárkányban
MOST 2So/...KAL OLCSÓSSAN
VÁSÁROLHAT NÁLUNK

- IIófaposók - pulóverek
- bakancsok - farmerek
- kabótok - sapkák, sálak
- melegítők - játékok
Gyomaendrőd,Kossuth u. 61-63.
Telefon: 386-833, 17-es mellék
Nyitva: hétfötöl péntekig 9- 12~g, 14- 1~g, szombaton 8- 12~9o

MINDENKIT SZERETETTEl. VÁRUNKI

Téli vásár
a fehérneműboltban

a Stop butiksoron. o

Női streccs pólók, bodyk, melltartók,
toppok és női alsók 30% árengedménnyel.

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓlMATI

Gyomaendröd, Bajcsy 46.

Nyitva:
hétfőtőlpéntekig 9-12, 14-16, szombaton 9-12-ig.

GYOMASZOLG KFT.
4yomaendrod, 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,
- szemétszállitás,
• szállitás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,

Ih
-teljes körű temetkezési szolgáltatás,

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.

Ttmttkuisl fiUltS o

Elköltözött az Ipartelep u. 2.-bel
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Arany István
Mezőtúr

Bűnös

Az ország eldugott végében történt. Há
zassági évfo.rduló alkalmával megkérte az
asszony a férjét, hogy vágja már el az egyik
tyúk nyakát az ünnepi estebédre.

- Nem - szóltaz ember morcosan. - Mi
ért egy szegény tyúk legyen a bűnbak azért,
ami 20 éve történ...?

AIDS-ben szenvedő személy számára
végzetes lehet.

Az AIDS terjedhet: - nemi úton,
- közös tűhasználat,

- vérátömlesztéskor.
Ez a legkevesebb, amit erről a ször

nyű kórról korosztályunknak tudni kell.
S mi a véleményem arról, hogy mit

tehetünk ellene? Először is, vigyázzunk
egymásra, ne váltogassuk sűrűn a part
nereinket, még rosszabb, ha kábítósze
rezünk. Helyette inkább sportoljunk,
kiránduljunk, amitől egészségesebbek
leszünk, és nem kell fizetni tízezreket.
Lehet, hogy ez gyerekes dolognak
látszik, de nem az. Sok AIDS-ben szen
vedő beteg azon töpreng, "hogy miért
nem ezt az utat választotta?"

Én azt kérném, hogy segítsük azokat,
akik már elindultak a lejtőn, és ne hagy
juk visszafordulni, hisz tudjuk, a lejtőn

sokkal könnyebb elindulni lefelé, mint
ha fölfelé mennénk.

Ne taszítsuk el, ne bélyegezzük meg
őket, hanem próbáljuk meg visszahoz
ni az életbe. Így talán a mi korosztá
lyunk fel tudja venni a harcot ezzel a
szörnyű betegséggel szemben. A lap
pangásridő hosszú, s ha mi vigyázunk,
nincs utána újabb áldozata.

Vigyázzunk saját és társaink egészsé
gére!

Viccek
Két pszihiáter beszélget ebéd közben.
- Rendkívüli esetem van éppen... - mond

ja az egyikük. - Egy páciens dupla személyi
séggel.

- Mi ebben a rendkívüli? - kérdezi a másik.
- Csak az, hogy mind a kettő fizet...

December l., az AIDS VilágnapjacSerebere
APRÓHIRDETÉS

ame: .

• Soczó-zugi, vízparti 2xkb. 500 m2-es kert és l gyümölcsös
művelésre kiadó. Érd.: 661321-507 vagy 681381-228, Dr.
Kaposi.

• GyomaendrMön, a Német-zugi soron - Hármas-Köröshöz
közel-1015 mZ-es kert eladó. Érdeklódni: GyomaendrM,
Ady E. u. 18. sz. alatt, vagy a 386-142-es telefonon.

• Gyomaendrőd, Árpád u. 6. sz. alatti családi ház eladó. Ér
deklődni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 15. sz. alatt. Tel.: 386
405.

• Eladó Opel Ascona, 1982-es. Irányár: 200 OOO Ft. Telefon:
386-846.

• Elcserélném házi építésű, 4 kerekű kisIraktoromat sze
mélygépkocsi utánfulóra (5q). Utánfutó megvélelre is ér
dekellerobbant állapotban is.

cserebere

Cserebere- (apró-) hirdetés szövege

[ (max. 20 szó): .
I
I .... .,....••...•••.•.•.....•.•••••..•.....
I
I
l ••..•.....•.....•.....••...•••.•••••.....
l,
l •.•.......••..•........•.....•.••••....••,
I •.•••.•••.•...••...••...•..•.••••••...•..,,
I ...•.•••.•..••..••.•••••.••.•.••.•••..••.,
I
I ..•.•••...............•.....•••••..••...,,
I ..••..••••.....•......••........•••....••

: (olvasható frássa/I) I
I IL J

A Bethlen Gábor Szakmunkásiskola
2. osztályos tanulója vagyok. Az alábbi
akban szeretném leírni, amit korunk
legszörnyűbbbetegségéről,az AIDS-ről

tudok.
Az AIDS krónikája:
Legtöbben azt állítják, a betegséggel

először Zaire-ben találkoztak, s állítólag
a zöld majomtól ered. Gyorsan terjed,
korunk egyik legfélelmetesebb betegsé
geként tartják nyilván, joggal. Ma az
egyetlen igazi megoldás a megelőzés, az
okos, ésszerű élet, szerelemhez méltó
szeretkezés és szerintem a hűség is.

A rettegett négy betű: .
Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-aján-

latát, apróhirdetését. Ezek most már ingyene- A négy betű a betegségnek angol ne-
sek a Híradóban. vének (Aquvired Immune Deficiency

Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el ki- Syndrome) rövidítése. Jelentése im-
töltve hó végéig a Híradó szerkesztóségébe! munhiányos tünetegyüttes. Az AIDS be-

Cserére fel lehet ajánlani bármit,amit meg- tegség kórokozója egy a HIV (Human
untunk vagy feleslegessé vált, azonban van, len- Immunodeficincia Vi rus), magyarul
ne esetleg más, amit szívesen látnánk helyet-

emberi immunhiány vírus.te...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Sza- A HIV a szervezet védőrendszerét tá-

badság tér 1. sz. Telefon: 386-122, fax: 386-320. madja meg. A HIV a szervezetben ész-
~------_----_------------------~ revétlenül éveken át fennmarad, a ví
: ' : russal fertőzött személy azonnal nem
: INGYENES CS~REBERE:HIRDElES: lesz beteg, s éppen olyan egészségesnek
i (APIOHIRDElES) I érzi magát, mint a fertőzés előtt. Egy

Feladó neve: másik személyt a vírussal megfertőzhet
anélkül, hogy tudna róla. Ha valaki
HIV-fertőzött, a betegség később jelent
kezik (8-10 év is eltelhet). Akinek HIV
fertőzése van, az nem tudja felvenni a
harcot más betegséggel szemben. Pél
dául egy egyszerű tüdőgyulladás az

,'-
ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 3. TIF: 661386-614, 386-226

VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.

Készítünk és szállítunk betenkeveréket. Osztályozott ada/ékanya
gokbó/ szükség esetén vegyszeradago/ássa/, me/egvíz fe/hasz
ná/ássa/o Laminá/t bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, érté
kesítünk több színben.

A Lakásfelszerelési Ajándékshop
(Gyomaendrőd,fő út 208.)

nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket, világitástechnikai termékeket
kedvező áron. Ugyanitt válthat

100, 200 vagy 500 Ft értékben vásárlási utalványt!
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Közületi
szemétszállításról
AGyomaszolg Kft. értesíti a tisztelt ügy

feleit, hogy a közületi szemétszállítási díj
1997. január l-jétől az alábbiak szerint
módosul: 110 literes kukaedények egysze
ri ürítése: 200 Ft + áfa; 5 m3 konténer ürí
tése 2500 Ft + áfa; kiszállított szemét be
fogadása 400 FtJm3 + áfa.

Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét,
hogy a hulladékjaikat erre a célra rendsze
resített tárolóedényekben helyezzék el. A
tárolóedények mellé dobozokba, zsákokba
vagy ömlesztve kirakott szemetet külön
megrendelésre szállítunk el, melynek költ
ségét a megrendelő felé érvényesítjük.

A köztisztasági rendelet betartása érde
kében kérjük szíves megértésüket.

A lakosságnak változatlanul ingyenes a
szolgáltatás.

***
A Gyomaszolg Kft. eredményekben gaz

dag boldog új esztendőtkivdn Gyomaend
rőd lakóinak.

Anyakönyvi híradó
Újszülöttek: Vaszkó András és Dinya

Erzsébet fia Áron Mihály, Varga Sándor és
Döme Magdolna fia Zoltán, Pataki Elek és
Pfeiffer Hajnalka fia Elek Ádám

Akik eltávoztak közülünk: Kondor Sán
dor 74, Fekete Lászlóné Czikkely Magdol
na 37, Tóth Vincéné Kurilla Margit 91 éves
korában

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak. akik

fájdalmunkat enyhíteni eljöttek édesa
nyánk. P. Tóth Lajosné temetésére. és
néhány szál virágot helyeztek sírjára.
Drága halottunk emlékét megőrizzük.

A gyászoló család nevében: Csáki Ág-nes

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

A Közösségi Ház
(Blaha út 21.)

január havi programja
Janudr l6-án 8-l6-ig: Új ruha- és cipő

vásár.

Janudr 19-én l6-tól: Társastáncvizsga
bál.

Janudr25-én l8-tól: Pótszilveszter a Ma
gányosok klubja szervezésében.

Februdr l-jén l8-tól.· Az Endrődi Szent
Imre plébánia képviselőinekvacso
rája.

Februdr 8-9-én: Nemezelők.

Februdr22-én l8-lól: Farsangi randevú.

A februdri Teahdz vendége: Mácsai Pál.

A pontos időpontról plakátok útján
tájékoztatjuk az érdeklődőket.A ren
dezvéJlyekkel kapcsolatban érdeklőd

ni lehet személyesen a Blaha út 21.
szám alatt, illetve telefonon napköz
ben 8-17 óráig. Telefon: 386-917.

A decemberi Híradó rejtvényének he
lyes megfejtése:

Ha felismerjük, mit kell tenni, és nem
tesszük meg, azt jelenti, hogy nem
hiszünk önmagunkban.

Nagyon sok helyes megfejtés érkezett a
szerkesztőségbe, de volt sajnos olyan is,
aki későn küldte, postázta a megoldást.
Ezt bizony már nem tudtuk figyelembe
venni.

Sorsolással a következőknek kedvezett
a szerencse:

Az ÁFÉSZ 500-500 Ft-os vásárlási utal
ványát Magyari Jánosné, Czikkely István
né, Győrfi Lászlóné, a Sikér Gmk 500-500

A 617. Sz. Iparliskola janu
ár 31-én, IS'órakor a Kato
na József MűvelődésiKöz
pontban tartjasza1agavatóját.

Dr. Frankó Károly
háziorvos

rendelését megkezdte.
RENDELÉSI IDÓ:
hétfőtől péntekig
de. 8-tól II óráig,
du. 13-tó114 óráig

1991. JANUÁR

AKatona József Városi
Művelődési Központ

programajánlata
(l997.január 15. -lebruár15.)

Janudr 18., 16 óra: Társastánctanfo
lyamok záróbemutatója.
Közreműködnek: a Rumba TSK
párjai. Belépő: 250 Ft/fő.

Janudr 31., 18 óra: A 617. Sz. Ipari
Szakrnunkás- és Szakközépiskola
szalagavató bálja.

Februdr 14., 19 óra: A Kner Imre
Gimnázium és Szakközépiskola
szalagavató báIja.

További előzetes:

Februdr 21.: A Bethlen G. Mezőgazd.
Szakközépiskola szalagavató ün
nepsége.

Februdr 23., 16 óra: A Körös Menti
Táncegyüttes Alapítvány félévzáró
bemutatója.

Ft-os vásárlási utalványát Balla Károlyné,
Erdősi Sándor, a Gschwindt Élelmiszer
áruház 500-500 Ft-os vásárlási uta1ványát
Csapó Béla, Szerető Béláné, a Lionne
Shop és Eitler Gottfried órás 500-500 Ft- '
os vásárlási utalványát Látkóczki Vincéné,
Erdősi Sándorné, Vargáné Lakásfelszere
lés és Ajándékshopjának 500 Ft-os vásár
lási utalványát Gyöngyösi Attila, a Stop
butiksor fehérneműbolt500 Ft-os vásár
lási uta1ványát Karbiner Gyuláné, a Zsort
Élelmiszer-áruház 500 Ft-os vásárlási
utalványát Jenei Katalin, a Híradó l éves
előfizetését pedig Rácz Péterné nyerte.
Gratulálunk!

Állásajánlatok
Betanított cipész (Dévaványa) - 10
fő, villanyszerelő (Gyomaendrőd) 
l fő, asztalos (Szarvas) - 3 fő, érté
kesítő (Gyomaendrőd)-l fő, üzlet
kötő (Szarvas) - 5 fő, területi képvi
selő (Nyíregyháza) - l fő férfi, műa
nyagfröccsöntő (Szeged) - 3 fő fér
fi, vasbetonszerelő (Szeged) - 20 fő

férfi, kőműves (Szeged) - 40 fő fér
fi, ács-állványozó (Szeged) - 40 fó
férfi, cipőfelsőrész-készítő (Gyoma
endrőd) - 5 fő, ívhegesztő (Dévavá
nya) - 5 fő, esztergályos-maros (Dé
vaványa) - 5 fő.
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A szoláriumok használatá ól
Adivatirányzatok koronként változóak, ezt

elmondhatjuk az élet valamennyi területére.
így a korábbi évtizedekben, évszázadokban egy
valamit magára adó divatos hölgy bőrszíne

hamvasfehér volt, földműves egyszerű embe
reké napbarnított. Később bebizonyosodott a
napfény áldásos hatása - segít a D-vitamin kép
zésében, erősíti az immunrendszert, bizonyos
bőrbetegségeket gyógyít stb. Anapbarnított bőr
az egészség, szépség jelképe lett. Ugyanakkor
az ismert környezeti ártalmak miatt egyre
veszélyesebbé vált a napozás. Atechnika fejlő

dése azonban megoldotta ezt a problémát is.
Feltalálták a szoláriumokat, különböző napá
gyakat, és ezt világszerte, főleg a fejlett ipari
országokban alkalmazzák is. Sikerét annak
köszönhette, hogy igen rövid idő alatt szép nap
barnítottá varázsolta használói bőrét függetle
nül az évszakoktól. Többéves tapasztalat során
azonban kiderült, hogy ezek a készülékek nem
is olyan ártalmatlanok, mint ahogyan hitték.
Az elérhető kozmetikai előnyök lassan lema
radnak a felmerülő egészségkárosodások mö
gött.

Az Orvosi Hetilap nemrég megjelent száma
a szoJáriumok használatáról írt. Aközlemény
leglényegesebb megállapításai az alábbiak:

Anap okozta barnulást SO%-ban UVB-sugár
zás okozza, a barnulás tartós, mert a bőrben

levő melaninszemcsék sötétebbek lesznek, va-

lamint számuk és méretük is megnő, ugyanak
kor a bőr is megvastagszik. Az UVB-sugárzás
rákkeltő hatása bizonyított.

Aszolárium okozta barnulást 99%-ban az
UVA-sugárzás váltja ki, azonnali pigmentsöté
tedés következik be, amely nem tartós, néhány
nap múlva kezd eltűnni. Aszoláriumban szer
zett barnaság kozmetikailag elfogadható, de a
későbbi ultraibolya (nap) sugárzás elleni véde
lemben nem olyan hatásos, mintha ugyanez a
barnaság a napsugárzás hatására alakult volna
ki. Akészülék barnító hatása pedig elsősorban

a használó bőrtípusától függ.
Aszolárium használatának vannak mellék

hatásai. Ezek közül az azonnaliak - amelyeket
a használók 30-50%-a észlel - bőrszárazság,

szeplősödés, abőr égő érzése, szőrtüszőgyulla
dás, hányinger, fejfájás, a szem kötőhártyájá

nak gyulladása.
Aszoláriumhasználat hosszú távú mellékha

tásai: az immunrendszer gátlása a nem mela
nóma bőrrák kockázatát megduplázza. Bizo
nyított a DNS károsító hatása.

Egy angolorvoscsoport mindezek miatt koz-
metikai célra a szoláriumot nem ajánlja:

- 16 éves kor alatt,
- érzékeny bőrueknek,

- fotóaktív gyógyszert szedőknek (antibioti-
kumok, vízhajtók);

- kozmetikumok használatakor,

- fény okozta, vagy fénytől súlyosbodó bőr

gyulladás bőrrák kórtörténetében,
- a testfelületen 20 db-nál több 2mm-nél na-

gyobb festékes anyajegy,
- szeplősödésre való hajlam,
- klinikailag a típustól eltérő anyajegy,
- korábbi (gyermek- vagy serdülőkori) sú-

lyos napégés,
- családban előforduló festékes daganat ese

tén.
Szoláriumot az használ, aki akar, vagy aki

meg tudja fizetni. Mégis, aki a fenti tanácsok
ellenére a használata mellett dönt, az tartsa be
azt, hogy

- évente legfeljebb 2 turnusban szoláriumoz-
zon,

- turnusonként legfeljebb 10 alkalommal,
- alkalmanként legfeljebb 30 percet és
- védő szemüveg használata kötelező.

Aszolárium üzemeltetőjének avendégek szá
mára tusolót és illemhelyet is biztosítani szük
séges. A napágyat engedélyezett fertőtlení

tőszerrel vendégenként hatásosan fertőtleníte

ni kell. Akészülék rendelkezzék sugár-egészség
ügyi minősítéssel. Az üzemeltető köteles tájé
koztatni avendégeket arról, hogy melyek az el
lenjavallatok, és milyen egészségügyi kockáza
tai vannak a szolárium alkalmazásának.

ÁNTSZ Város Intéze e,
Szarvas

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete gyo

maendrődi csoportjának vezetőségemeghívja önt és ked
ves családját 1997. III. 8-án 18 órai kezdettel a művelő

dési házban tartandó nőnapiünnepséggel egyben tartan
dó vacsorára. Jelentkezni lehet minden kedden este 17
órától a kultúrba Csőke Jánosnál II. hó 25-ig. A vacsora
ára tagoknak 100 Ft. A hozzátartozóknak, családtagok
nak400Ft.

Zene, tánc, tombola

Csőke János csoportvezető

AvÁR08I
SPORTCSARNOK

PROGRAMJAI
1997. január - február

Vállalkozók kupája I. 18-án 10 órától
Kispályás labdarúgótorna

I. 19-én 10 órától Amatőr kispályás'
labdarúgótorna

I. 25-én 10 órától Amatőr kispályás
labdarúgótorna

I. 26-án 10 órától Amatőr kispályás
labdarúgótorna

JI. 1-jén 13 órától
Magyar kispályás labdarúgó
válogatott
Hódmezővásárhely,

Mezőhegyes Vörös Kakas,
Gyomaendrőd csapatai között
Kispályás (4 + 1) labdarúgótorna

II. B-án 8órakor Asztalitenisz-, len
gőtekeverseny

Jelentkezni a Városi Sportcsarnok
irodájában.

II.g-én 10 órakor Amatőr kispályás
labdarúgótoma

Gólsuli-gála
AGál István alapította Gólsuli Alapítvány december IS-én bemu

tatót tartott a Városi Sportcsarnokban, annak még használható pá
lyáján.

Alabdarúgó-palánták mérkőzés eit nagy lelkesedés, őszinte játék
örömjellemezte, ezt bárki érzékelhette. Természetesen még nem az
eredmény számított... Azonban egy-egy gólt túláradó boldogsággal
ünnepeltek asrácok. E hozzáállás remélhetőleg sokáig még megma
rad bennük, és ez fogja jellemezni további pályafutásukat is.

Gál István odaadó munkája minden dicséretet megérdemel. Érez
hető szeretete, óvó gondoskodása nemcsak a gyerekek, de a sportág
iránt is. Nélküle valószínűleg sok tehetséges fiatal elkallódhat.

Jó labdarúgókat szeretne nevelni!
Időt, fáradságot nem kímélve elhivatottságból, sportszeretetből

sokat tesz a város ifjúságáért.
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Rendőrségihírek
1997. JANUÁR

GYFC-osz
eA tél beálltával nem állt le a kerékpárok
lopása. AVásártéri-Iakótelepről kerékpár
tárolóbóllezárt kerékpárt vittek el példá
ur, a Pavilon udvarróI3-at, a Vásártéri-ltp.
ről még egyet...

eSimai-zugi víkendházba törtek be, amit
17-én jelentettek. Falra szerelt bojlert,
csaptelepeket, zuhanyzót loptak el.

e 18-án délután kerékpáros és gépkocsi
ütközött össze a Szabadság téren, sze
rencsére sérülés nem történt.

eÁllampolgári bejelentésre a rendőrjárőr

elfogott egy akcióban lévő betörőt az end
rődi Diszkont Áruház kerítésén belül. Az
elkövetőt előzetes letartóztatásban tartják,
és az eljárás során eddig 6 bűncselekmény

elkövetését ismerte el.

e19-re virradóan a Fő úti Csuka csárdá
ba (diszkont) betörtek ismeretlen elköve
tők,és dohányárut, kávét, édességet zsák
mányoltak 25 ezer Ft értékben.

eAznap éjjel a gázcseretelepre is betörtek.
23 kg-os és l db II kg-os palackot loptak.

eA Viktória söröző előtt három c. etni
kumhoz tartozó egyén egy negyediket jól
helyben hagyott, ezért ellenük az eljárás
folyamatban van.

e19-én éjszaka a Hősök út 95. sz. alatti
boltba ajtókifeszítés módszerével behatol-

Agyomaendrődi judoklubnál decem
ber IS-án tartottak ünnepélyes évadzá
ró összejövetelt, ahol a város polgár
mestere is részt vett. Károlyi Antal, a
szakosztály vezetője, edzője beszámo
lójából kiderült, hogy mennyire ered
ményes évet zártak a cselgáncsozók.
Elmondta, hogy 1996. június 30-án fel
oszlatták a GYSTK-t, valamennyi sza
kosztály önállósult ekkor...

Működésük és eredményességük kö
zül erőteljesen kitűnik a főleg tanu
lókra támaszkodó judoklub. Rengeteg
sikert söpörtek be az elmúlt év folya
mán. Minden versenyzőmagasabb ko
rosztályba és súlycsoportba lép, a jó
szereplés ezután is elvárás lesz... , és
válogatottság elérése is célként lebeg
het néhány versenyző előtt. Külföldi
meghívások is sorakoznak ebben az
évben, egyelőre Hollandiába és Svéd
országba.

tak. Cigarettát, kávét, egyéb dolgokat tu
lajdonítottak el.

eA Bessenyei utca egyik házának udvará
ról parabolaantennát szerelt le ismeretlen
tettes.

e Tyúklopások is sorozatban vannak. A
város több utcájában házak udvarából
viszik a baromfit vakmerő anyagbeszer
zők ... !

Avasútállomáson 23-án egy csökmői la
kos garázdálkodott. Bicskájával fenyegető
zött. A rendőrjárőr elfogta, az eljárás elle
ne megindult.

e 24-én egy jugoszláv állampolgár·
ugyancsak erősnek érezte magát, garázda
ság ügyében vonják felelősségre.

eA Fő úton 28-án a hajnali órákban egy
ittas személygépkocsi-vezető elvesztette
uralmát Citroenje felett és felborult vele.
Arc- és kézfejsérüléseket szenvedett.

eJanuár 2-án fiatalok csúszkáltak a Holt
Körös egyik ágán, amikor egyikük besza
kadt a bizonytalan jégen. Mikor otthon ru
hát cseréltek, az egyik sarokból előkerült

egy légpuska, amiben lövedék volt. Az
egyik fiatalt társa arcon lőtte, aki súlyos
sérülést szenvedett szeme környékén.
Szándékosságot nem fedeztek fel az ügy
ben.

~, .. .

;Evadzáró~ .
. .

Az 1996-05 eredmények:

Balogh Zoltán: Diákolimpia, Szász
halombatta - 3, Mkk, Debrecen - 3,
Nemzetközi Atomkupa, Paks - 1, Tata
- l, magyar bajnokság - 2.

Vass Ignác, a GYFC vezetője a követ
kezőképp foglalja össze az őszi foci
idényt. Afelnőttcsapat 6. helyen végzett,
az ifi 3., a serdülők 7-ek lettek. Valamen
nyi csapat az elvárásnak megfelelően tel
jesített, az ifi talán túl is, a nehéz körül
ményeket figyelembe véve. Ha ugyan
ilyen marad ajövőben az önkormányza
ti támogatás, akkor nagyon problémás
lesz a működésünk, mert a minimális
2 milliós anyagi hátteret nagyon nehéz
összeszedni. Az a szerencsénk, hogy
viszonylag baráti társaság jött össze
minden téren. Ajátékszeretet az, amely
a csapatot a 6. helyre felhozta. Január
közepén kezdi a felkészülést a valószí
nűleg változatlan összetételű gárda. A
felnőttcsapatban játszik 18-19 és 36 éves
is. Legtöbben az optimális 23-25 éves
korban vannak. A szezon játékosai kö
zül Hajdú, Dobó, Kovács, Plástyik nyúj
tott kiemelkedőt. Egyébként a csapat
tagjai mindent megtettek a jó szereplés
érdekében.
A tavaszi célkitűzés az első S hely va
lamelyikén végezni, amire minden
esélyünk megvan sportszerű játé
kunkkal...

Bíró

Szurovecz Tibor: Nemzetközi, Tata
- 2, Paks, Atom Kupa -1, Magyar Baj
nokság - 3,

Stanszki Mihály: Mkk - 5, Nemzet
közi, Tata - 3, Nemzetközi, Paks - 3,
Svédország, Lund - 3.

Oláh János: Mkk, Miskolc - 2.

Vetró Péter: Svédország, Lund - l,
Nemzetközi, Tata - 2.

Végül de nem utolsósorban Kónya
Katalin: Diákolimpia, UTE - 3, Mkk,
Miskolc -l, Nemzetközi, Paks -l, ma
gyar bajnokság - l, Ajka.

Minden versenyzőmagasabb korosz
tályba és súlycsoportba lép, de itt is jó
szereplést várunk tőlük.

Meghívásunk van Hollandiába és
Svédországba. Hollandiába január 28
tól február 4-ig.

- . .
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- a Pé~~~~O~S~~!?k~nek-
JÖVŐKÉPE

15. oldal

A TARTALOlVIBÓL

Választási naptár 2. oldal

Testületi ülés 3. oldal

Kisebbségi lúrek 4. oldal

Képtárunkról 7. oldal

Szigorú ellenőrzések -

rendőrségi hírek....... 16. oldal i

Munkahelyek 14. oldal

Össztűz 12. oldal

Határ Győző

naplójából 9. oldal

Bizonyára valamennyien tudomást
szereztek már arról, hogy 1997. évben
valamennyi adónem vonatkozásában
az adó mértéke és összege az 1996. éVi
hez képest 200/0-kal megemelkedett.

Ennek következtében az 1997. éVi
fizetési kötelezettségeket úgy kell tel
jesíteni, hogy az 1996. éVi adóösszeget
meg kell emelni 2O%-kal, és az emelt
adó összeg felét március hó 15 napjáig
befizetni.

l. 8efizetési határidők:
A helyi adók, valamint a gépjár

műadó első féléVi részletét az adózók
március 15. napjáig. a második féléVi
részletét szeptember hó 15. napjáig
fIzethetik meg késedelmi pótlék mente
sen.

A vállalkozók az 1997. 1. féléVi
iparuzési adóelőleget az előző éVi
fizetési meghagyás alapján március hó
15 napjáig fizethetik meg. A leszá
molási különbözetből eredő fIzetésí
kötelezettségüket a bevallással egyide
jűleg kell kiegyenlíteni.

A fenti fizetési határidők elmu
lasztása késedelmi pótlék felszámítását
vonja maga után.

2. Bevallással kapcsolatos tudni
valók:

Az adózónak az adókötelezettségét
érintőváltozásról bevallást (írásos beje
lentést) kell tennie az adóhatósághoz, a
változást követő 15 napon belü!. A beje
lentéshez célszerű csatolni a változás
ról készített dokumentum fénymáso
latát.

A beszedett idegenforgalmi adóról a
beszedést követő hó 15. napjáig kell
bevallást tenni.

A helyi iparuzési adóról abevallást
1997. május hó 31-ig kell benyújtani,
kivéve. ha a vállalkozás felszámolás
nélkül megszűnik, adóköteles
tevékenységét megszúnteti, illetve ha
végelszámolását rendelték el vagy áta
lakult.

A fenti bevallási határidők elmu
lasztása birság megállapítását vonja
maga után.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul
vételét és a fenti bevallási és fIzetési
határidők lehetőség szerinti pontos
betartását.
Bővebb felVilágosításért és a

befIzetési csekkekért forduljanak a
Polgármesteri Hivatal adócsoportjához,
illetve a Kirendeltség munkatársaihoz.

Segítő közreműködésüket köszön
jük.

Gyomaendrőd. 1997. január hó 30.
POLGÁRMESTERI HrvATAL ADÓHATÓSÁCA

Tisztelt AdózókI
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TISZTELT FOGYASZTÓ!
A 27/1975 MT rendelet ill. az azt

felváltó 38/1995 Korm.rendelet
szabályozta, ill. szabályozza a
közműves ivóVÍZellátást és a
közműves szennyvízelvezetést. Az
érvényben lévő 38/1995 Korm.ren
delet (természetesen az érvényét
vesztett 27/ 1975-ös is) jogokat ad
mind a fogyasztó nak, mind a szol
gáltatónak. A jogok mellett azonban
kötelezettségeket is ró mindkét fél
számára.

Természetesen nem várható el T.
Fogyasztóinktól. hogy hivatkozott
rendeletet teljesköruen ismerjék. A
rendelet két pontjának a
fogyasztóink általi ismeretét és
betartását azonban azért tartjuk
különösen fontosnak, mert általuk:

pontos, aktuális, vízmérőle

olvasási adatokkal dolgozhatunk,
- az esetleges meghibásodások

gyorsan felderíthetők és kijavít
hatók,

- a mért, belső VÍZelfolyásokból
adódó magas fogyasztások korán
kiszürhetők,

- a vízmérőaknában szükségessé
váló javítási, szerelési munkáinkat
segítik, ill. lehetővé teszik,

- stb.
Ezek megvalósulásával meg-

győződésünk, hogy jobb és korrek
tebb kapcsolat áll elő közöttünk,
mely mindkettőnk érdeke kell
legyen, különös tekintettel a jelenleg
is -vélhetőenajövőbenméginkább
magas szolgáltatási díjakra.
38/1995 (N. 5.) Korm.rendelet 17. §

(l) A fogyasztó a VÍZmérőakna,

illetve VÍZmérőhely hozzáférhető

ségének biztosításáról és tisztán
tartásáról. a vízmérő fagy elleni
megfelelő védelméről gondoskodni,
továbbá a VÍZmérő rendellenes
működéséről a szolgáltatót haladék
talanul értesíteni köteles.

(2) A VÍZdíjelszámolás alapjául
szolgáló VÍZmérőkés a leszerelésüket
megakadályozó zárak sértetlen
megőrzéséért és védelméért a
fogyasztó felelős, és a neki felróható
okból megrongálódott vagy elveszett
VÍZmérő javításának, pótlásának,
szerelésének, továbbá hite
lesítésének költségeit köteles a szol
gáltatónak megtéríteni.

Fentieken tül, ill. azok figyelem
bevételével kérjük T. Fogyasztóinkat,
hogy VÍZmérőaknáikat - mivel az
évek során azok nagyban
elhasználódtak - üjítsák fel. tegyék
rendbe, különös tekintettel a külön
féle VÍZek (talajvíz, csapadékviz)
bejutásának meggátolására.

Kérjük, tájékoztatásunkat ne ve
gyék zaklatásnak, ill. higgyék el.
hogy amennyiben az abban foglal
takban partnereink, ügy az előállt

helyzetnek a későbbiekben mindket
ten haszonélvezőileszünk.
Tisztelettel:

BEKES MEGYEI ViZMÜVEK RT.
GYOMAENDRŐDI ÜZEMMÉRNÖKSEGE

GYOMAENDRŐD. Fő ÚT 83.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Tourinf pmp da
1997 január l-jén megalakult a

város Turisztikai Irodája. Az
induláshoz szükséges pénzösszeget a
Polgármesteri Hivatal pályázat útján
nyerte. Az iroda a pályázati feltételek
szerint nonprofit szervezetként
működik, az Önkormányzat üze
meltetésével. Nevéből és jellegéből

adódóan fő feladatunk a városba
érkező turisták tájékoztatása, infor
málása helyi szinten. Kiegészítő tevé
kenységként a terület turisztikai
értékeinek feltárását tűztük ki célul.
A természeti, műemléki és kulturális
adottságok kiaknázásának előse

gítése. széles körű megismertetése is
fontos feladat a jövőre nézve. Az
intézmény elősegíti és koordinálja a
térségről és turisztikai látványossá
gairól megjelenő prospektusok,
brossúrák terjesztését az országos
turisztikai hálózaton keresztül. A
várost és környékét népszerűsítő

kiadványokkal országos turisztikai
kiállitásokon veszünk részt. Első

jelentős megmérettetésünk a már
ciusi Utazás '97 Idegenforgalmi
Kiállítás és Vásár lesz, amelyen már
saját kiadvánnyal kivánunk megje
lenni. Tevékenységünk végzéséhez
számitunk a város lakosságának,
vállalkozóinak. cégeinek és egyéb
szervezeteinek támogatására. ÖUe
teiket, segítő javaslataikat, anyagí
támogatásukat szívesen fogadjuk.

A turizmus a legdinamikusabban
fejlődő iparág vílágszerte, jó lenne ha
városunk is részesülhetne elő

nyeiből. Ez azonban nem valósulhat
meg a város egész lakosságának tá
mogatása nélkül. A város minden
polgárának át kell éreznie azt a
lehetőséget, amelyet a turizmus
nyújthat a városnak. Ez egy befek
tetés, amely eredményét a jövő hozza
meg. Természetesen a fellendülés
nem jelentkezik rögtön, évekbe telhet
mig a változás érezhetővé válik. De
befektetésnek igen kedvező, hiszen
nem kíván jelentős anyagí
beruházást a lakosoktól. elég ha a
város arculatát kedvezően alakítjuk,
rendet és tisztaságot teremtünk és
megőrizzük azt. Legyünk végre
büszkék városunkra!

Az iroda tevékenysége természete
sen nem csak az idelátogatók fel
vílágosítására szorítkozik. A lakos
ság informálása az idegenforgalom
mal kapcsolatos kérdésekben, a kul
turális programokról és lehetősé

gekről az alaptevékenységünkhöz
tartozik. SZÍvesen vállalunk szer
vezési, közvetítési feladatokat. ame-
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" ..
IDOKOZI

POLGÁRMESTER
VÁLASZTÁS

Az eseményekből:

Január l7-ig kialakultak a
szavazókörzetek.
• Február 2-án indult a kam
pány. Ezt megelőzően a jelölő

szervezetek plakátokat készít
hettek január 9-től.

• Február 2. A kampány és a
jelöltajánlás kezdete, a név
jegyzék la napra közszemlére
tételének a napja.
• Február 17. A jelöltajánlás
vége.
• Február 18. Ajelölt bejelen
tése. (A jelöltnek nem lehet
olyan tisztsége, amely össze
férhetetlen a polgármesteri
poszttal.)
• Február 20. A Választási
Bizottság legkésőbb eddig
veszi nyilvántartásba a jelöl
teket.
• Február 21. A Választási
Bizottság közzéteszi a jelöltek
nevét.
• Március l-tól közvélemény
kutatás eredménye nem hoz
ható nyilvánosságra.
• Március 2-ig a Híradó
ingyenes választási különszá
ma megjelenik.
• Március 7. A választási szerv
delegált tagjainak bejelentése
és esküje.
• Március 9. A választás napja
6-19 óráig.
(A választási körzetek és
helyek az ingyenes számban
jelennek meg.)

lyek az intézmény profiljába tartoz
nak.

Az iroda indulásához sok segífség
re van szükség. Mindenekelőtt azt
szeretnénk tisztázni, hogy munkánk
elsősorban a városért van, nem
öncélú, és nonprofit jellegéből adó
dóan nem is lehet az. Szolgáltatá
saink, amelyek esetleges bevételeket
képezhetnek, a következőek: pros
pektusok, térképek, képeslapok áru
sítása, fénymásolás. Az ezekből be
folyó összeget az iroda fejlesztésére
kívánjuk fordítani.

Február elejétől szeretettel várunk
minden érdeklődőt irodánkban a Fő

út 173-179. sz. alatt, az OTP mellett.
Fogadási idő: munkanapokon 9-16
óráig.

Az iroda munkatársai
LlZÁK SZILVIA, TiMÁR ÉvA
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Testületi ülésen történt
Napirend előtt Czibulka György alpolgármester

más egyéb mellett beszélt az ivóvíz idevezetésének
jelenlegi problémáiról. A beszámoló szerint még nem
végleges a megoldás mikéntje. A tervezés már megin
dult. Önerős támogatási összeget 395 millió Ft-ban
határozták meg - bár ez a Szeghalom felől érkező vízre
vonatkozik.

Rendkivüli testületi ülés foglalkozott a helyzettel és
úgy határozott, hogy a pályázatot mindenképp bent
kell tartani. Amíg a konkrét építkezés meg nem indul,
addig pályázatokon és egyéb lehetséges módon meg
kell teremteni a saját erőt képező összeget.

A Mezőberény felől érkező víz költsége olcsóbb, így
az önerő 225 millió Ft lenne.

Legrosszabb hir az, hogy módosításra is sor került.
Az eredeti 2 éves beruházás most már 4 évesre válto
zott. A Belügyminisztérium nem tudta vállalni a 2
éves megvalósítást... Előnye víszont, hogy így az
előteremtendőösszeg is négy évre elosztódik.

Az alpolgármester úr beszámolóját követően

Hanyecz Margit képviselőnő megoldást kért a téli,
jeges, leszóratlan és ezért balesetveszélyesen síkos
utak ügyében. Véleménye szerint az emberek alig
törődnek a járdák tisztán, csúszásmentesen tartásá
val. Dávid István képviselő hozzáfüzte, hogy a város
erélyesen lépjen fel a hanyag emberek ellen és merjen
büntetni...!
• Elfogadta a testület a Környezetvédelmi Alapról
szóló rendeletet. Ennek célja a település környezetí
állapotának megtartása, rosszabbodásának meg
akadályozása, sőt a környezet minőségénekjobbítása,
fejlesztése. A rendelet hatályát 1997. január l-től kell
alkalmazni.
• Új pályázati kiírást kell készíteni és előterjeszteniúj
határidővel, a folyékony hulladék szállítására
vonatkozóan.
• 7 millió Ft saját erő biztosításával pályázatot nyújt
be a testület a Közmunkatanács Hivatalához a város
közmunka programjának részét képező belterületi
csapadékvíz csatornáinak felújítására. (Az ezen

munkálatokat elvégző 100 fő munkanélküli bérét és
egyéb vissza nem térítendő támogatások pénz
összegeit foglalja magába... )
• Majd a költségvetés '97. évi tervezetét tárgyalták.
Erről Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke többek
között megjegyezte, hogy nehéz a megoldást, a kiutat
látni a szükös helyzetből. Nehezítő elemnek említette,
hogy vezető, országos pénzügyi szakemberek sem
tudnak részletes megoldást az általuk koncepcionált
költségvetésre. Tudomásul kell venni, hogy a városi
költségvetésben lefektetett számok csak körülbelüliek
és ezekhez időről időre hozzá kell majd nyúlni.
Legnagyobb gondot az intézmények okozzák, ezen
belül az oktatás, hiszen lényegesen nőttek a terhek,
amelyeket az önkormányzat támogat. Ez mintegy 26
millió Ft plusz... Finanszírozásukra nincs megfelelő

fedezetünk. A támogatásokra, fejlesztésekre .' és
felújításokra szánt pénzeket újra át kell vizsgálni.

A költségvetés négy nyitott kérdésében - a
Tüzoltóságra, a Néptánc Alapítványra, a
Mezőgazdasági Szak.ískolára, valamint a Gondozási
Központra vonatkozóan - döntenie kellett volna a
testületnek. Ezekből a Tüzoltóság támogatását 12
igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfo
gadták. Így 5,4 milliót kapnak - előző évi színvonal -,
ami fedezi a 24 órás ügyeletet.

A többi témát elnapolták a február 6-i rendkívüli
testületi ülésre.

A költségvetés végeredményben 74 milliós hiánnyal
küszködik a szükitett tervezet szerint.
• Elfogadták a Czibulka György alpolgármester által
elkészített, a képviselő-testület munkájára vonatkozó
'97. évi munkaterveit.

köre: magas
szilárd kom

ártalmatlanítás,

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező

GYOMASZOLG Kft. megüresedett ügyvezetői
munkakör betöltésére.

A társaság tevékenységi
mélyépités, útkarbantartás,
munális hulladékszállítás és
parkfenntartás, fuvarozás.

A pályázat feltételeit tartalmazó részletes
kiírást, valamint a társaság müködésébe bete
kintést nyújtó egyéb adatokat 19~7. január 27.
napjától - titoktartási jognyilatkozat ellenében
- Mucsi Lajosné személyzeti ügyintézőnéllehet
átvenni a Polgármesteri Hivatalban (Gyoma
endrőd, Szabadság tér L szám alatt.)

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

1':':«««~~~_:':«««<-''*''''''-:1

~ ERDŐFÓRUM if ~;

ti Január 22-én az ;;
l erdőgazdálkodók szá- ~
~ ~1mára fórumot ren- •.•
x- .~

~ deztek. Ezen megje- ~

j lent Frankó Róbert ~Ierdőfelügyelő. Hasz-I
t nos ínformácíókat ~

j adott a hallgatóság- ~Inak az erdőtelepítés, i
l állami támogatás, a!
í kitermelés szakmai, I
~ jogi oldalairól. ~

IAktuális kérdésekre ~
f is válaszolt az össze- !
[ jövetelen.
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: DÍSZELŐADÁS :

- A Honfoglalás c. - film 
: díszbemutatója február :
_ 13-án lesz az Apolló _
_ mozíban. 8, 10, 12 és _
_ 14, 16, 18 órától vetítik _
_ iskolásoknak és a _
_ közönségnek a filmet. _
_ Az ezt követő közönség- _
_ találkozókon 12 és 16 _
_ órakor találkozhatunk_
- Koltai Gábor rendezö- _

- vel, Koncz Gáborral, -
- Bitskei Tiborral... A film -
- főszereplöje mint Árpád -
- vezér az olasz Franco -

- Nero. -- -
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KISEBBSÉGI BESZÁMOLÓ 1996-97. ÉVRŐL
Megtartottuk az előírt összejöveteleket, részt vet

tünk bizottsági üléseken, egyéb rendezvényeken,
mint a Sportnapon, Kulturális napon és mindazokon,
ahová meghívtak bennünket.

Pályázatokat nyújtottunk be a helyi cigányok és a
Lungo Drom szervezetekkel együttműködve.

Nyertünk ösztöndíjpályázatot iskolás gyerekek szá
mára. 36 gyermek - köztük nem cigány is - 145 ezer
Ft-ot kapott. Előmenetel szerint osztottuk ezt szét.

Folytatjuk a 96-ról 97-re átvitt megkezdett
munkákat. A játszóteret szeretnénk átadni június
júliusra. Járdák készítéséhez és fásításához hoz
zájárultunk 50 ezer Ft-tal.

Tervünkben van egy játszóház kialakítása. Ehhez a
jegyző úr és a testület h?zzájárulása kell.

Mint a Kisebbségi Onkormányzat elnöke, arra
kémém Gyomaendrődváros lakosságát, hogy ne be
csüljenek le bennünket, mert egy a gondunk. A
szegénység és a munkanélküliség.

Ezért kérem a vállalkozókat is, ha tehetik segít
senek, hogy segíteni tudjunk a gyerekeken és az
öregeken.

Kérem megértésüket
DÓCI JÁNos Kisebbségi Önkonnányzat elnöke

FELHíVÁS!
Értesítem a gyomai és e~drődi részen laká

ClGANY CSALADOKAT
hogy a Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában

van 14 hektár föld, melyet szeretnénk
megosztani azok között, akik szeretnék

megmüvelni a földet, veteményes kertnek.
A földnek bérleti dija van.

Jelentkezni lehet:
Dági János, Gyomaendrőd,Halász u. 14.

Jelentkezési határidő: 1997. február 28-ig!

Az 1996. évi 126-os törvény értelmében alapítványok
részére Jelajánlható a személyijövedelemadó egy százalé
ka. Ha a Kedves Olvasók közül. van aki egyetért az Endrődi

Honismereti Egyesület céijaival:
- szellemi örökségünk mentése ajövö számó.ra.
- Endrődijüzetek c. sorozati kiadása.

akkor kérjük. adójának egy százalékát utaItassa át nekünk.
Megnevezés: Honismereti Alapítvány Gyomaendrőd

Adószám: 19056274-1-04
Köszönettel:

Hornokné Németh Eszter egyesületvezetö

I- HELYESBÍTÉSEK - HELYESBÍTÉSEK· HELYESBÍTÉSEK - HELYESBÍTÉSEK -I
Az előző, Januári lapszámunkban több írásba
sajnálatos hiba került. A nyomda ördöge eléijött és
csintalankodással kezdte a 97-es évet.
- A Dr. Csaba Kálmánnal foglalkozó Írásból
kiszorult egy adat. A rendelési idő 8-13-ig és
14-16 óráig tart, aminek első része kimaradt.
- A Címer és családtörténeti kiállítás c. írásban
pedig az egyik értelmi szerző neve került elírásra.
A Bethlen Iskola igazgatóhelyettese természete
sen Kovács Károly.
Az érintettek elnézését kérjük.

RÁGALOM! Rágalmazás érte a Bethlen Iskolát
a Címer és Családtörténeti kiállításon történt
atrocitással kapcsolatban.
A testületi ülésen dec. 19-én dr. Frankó Károly pol
gármester szóvá tette, hogy a nevezett iskola ta
nulói között kell keresni valószínűlega feltételezett
képtolvajt. Szerencsétlen módon ez bekerült a
Híradóba. Elnézést kérünk a szó szerinti
nevesítésért. A felvetett malőr elkövetőjét ter
mészetesen ismeretlenként kellett volna emlí
tenünk.
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Bemutatkozik a Gondozási Központ • II. rész
A 2. számú Idősek Klubja

Gyomaendrőd Város Gondozási
Központ és a 2. számú Idősek

Klubja a Fő út 66. szám alatt talál
ható.

Korábban itt idősek gondozóháza
is müködött 7 ággyal, de 1996.
júliusában képviselő-testületihatá
rozat alapján megszünt.

A gondozóház helyére költözött a
bezárt gyomai klubból az
intézményünk gazdasági hivatala
és intézményvezetője.

Jelenleg a következő feladatokat
lága el az intézményegység:

aj szociális étkeztetés.
bJ házi gondozás.
ej Idősek Klubja szolgáltatás.
A szociális étkeztetést és házi

gondozást, igénybevételének fel
tételeit az l. részben ismertettem,
amely 1996. decemberében jelent
meg.

Az Idősek Klubja nappali ellátást
biztosító intézmény, napközbeni
benntartózkodásra, étkezésre. tár
sas kapcsolatra, alapvető higiénés
szükségletek (fürdés. tisztálkodás)
kielégítésére szolgál.

Ezen kivül feladataink közé tar
tozik kulturális programok szer
vezése. amelyben az intézmény
foglalkoztató nővére nyújt segit
séget.

A klubban lehetőség van társal
gásra. kézimunkázásra, kártyá
zásra, tv-, videonézésre, rádió- és
zenehallgatásra, évente 2 alkalom
mal kirándulásra és közös prog
ramokon való részvételre (kará
csony, idősek napja, egészségneve
lési és kulturális előadások).

Biztositott az állandó egészség
ügyi felügyelet, hiányzó klubtag
jainkat állapotuk nyomon
követése érdekében alkalmanként
meglátogatjuk. Lehetőségvan rend
szeres vérnyomás- és testsúly
mérésre, szükség esetén vércukor
szint meghatározásra.

Megtartjuk a névnapokat, a jele
sebb ünnepeket (nőnap, anyák
napja, télapó), ünnepi hangulatot
varázsolva köszöntjük egymást.
Ünnepnapjainkon rendszerint
iskolás gyerekek is köszöntik az
időseket.

Mindezekért a szolgáltatásokért
csupán étkezési díjat kell üzetni,
amely jelenleg ebéd igénybevétele
esetén 18-60 éves korcsoportban

110 Ft/fő/nap, 60 éven felüli kor
csoportban 101 Ft/fő/nap. Reggeli
és ebéd igénybevétele esetén 18-60
éves korcsoportban 170 Ft/fő/nap,

60 éven felül 150 Ft/fő/nap.

Törekvésünk, hogy egyre többen
vegyék igénybe a klubos szolgál
tatásainkat. Állandó klubtagjaink
meggyőződésselvallják, hogy ..prog
ram" számukra a klubba való
bejövetel, az itt töltött idő, ha nem
tudnak jönni, hiányzik.

Sok idős ember egyedül él, és
csak nagy ritkán nyitja rá rokon
vagy ismerős az ajtót. Nincs kivel
beszélgetni sem, hacsak nem a
kutya vagy a macska az, aki értően
figyel rá. A szellemi szükségletek
beszükülése igénytelenséget. le
hangolódást okoz, egy idő eltelte
után az ember már ki sem mozdul
a házából. A társas-szellemi lét
kiszélesedése viszont új élmé
nyeket ad, új teret nyit az életben,
és ösztönzést ad a tartalmasabb lét
megélésére.

A Gondozási Központ gazdasági
hivatalában 3 fő dolgozik. Itt folyik
az intézmény adminisztratív
ügyeinek intézése (felsorolni sok
lenne).

Az én (intézményvezető) szék
helyem is ez az épület, ennek
ellenére előfordul, hogy itt nem
találnak meg, mert a munka tar
talmának és minőségének ellen
őrzése, és a problémák rendszerint
elszólítanak innen. Mégis ez a legal
kalmasabb hely, ahol kereshetnek
a kedves lakosok, ellátottak, hozzá
tartozók problémás ügyeikkel és
észrevételeikkel.

Telefonszám: 386-638.
Az intézményegység támogatói

néhány endrődi vállalkozó, úgy
mint Koloh Gellértné, Gellai
Gergelyné, Dávid István, ezen kívül
a Magyar Vöröskereszt Gyoma
endrődi Szervezete és a szarvasi
Lazarenus NEC Alapítvány. Az
utóbbi két szervezet az intéz
ményrendszeTÜnk állandó támo
gatói, áldásos tevékenységükkel
sok örömet szereztek már ellátot·
tainknak, és lehetővé tették, hogy
ebben a nehéz gazdasági hely
zetben spórolni tudtunk.

(Folytatás a következö számban)
GONDA EDIT

l NTÉ:ZMÉ:NYVEZETÖ

FIGYELŐ SZEMEK,
SEGÍTŐ KEZEK

A Városi Gondozási Központ gondozot
tai és dolgozói hálásan köszönik a kará
csonyi ünnepeket támogató segitökész
embereknek és szervezeteknek a gondos
kodást és szeretetet kifejezö adomá
nyokat.

FenyöJát adományoztak:
- Szabó László vállalkozó az idösek

otthonai számára.
- Putnoki Lajos gyomai lakos a közös

karácsonyi ünnepségünkre.
- Villányi Attila a nagylaposi idösek

klubja számára.
- Balogh Sándor vállalkozó az idösek

otthonai számára.
- Dávid István képviselö az endrödi és

az öregszölöi idösek klubja számára.
- Timár Ernőné vállalkozó a gyomai

idösek otthona számára.
Édességet ajándékozott: a szarvasi

Lazarenus NEC Alapitvány.
Kalácsot és rétest kaptunk a Füg.

getlen Kisgazdapárt nevében Hanyecz
Margit képviselönötöl.

Édességet. déligyümö!csöt ajándéko
zott a Kereszténydemokrata Néppárt
gyomaendrödi szervezete.

Halászlé ebéddel. kenyérrel. kaláccsal
és süteménnyel kedves-kedett a Magyar
Igazság és Élet Pártja gyomaendrödi
szervezete.

Tepertöt és zsírt kaptunk a Kondorosi
Hús Bt.-tör

Édességet. déligyümölcsöt. teát. sü
teményt. szaloncukrot és kávét aján
dékozott Gyomaendrőd Város Képvi
selő-testülete.

Köszönetünket fejezzük ki az egész
éves együttmüködésért a Magyar
Vöröskereszt Területi Szervezetének,
adományáért a Dosszié IUt.-nek. és min
den állampolgárnak. akik munkánkat
kisebb-nagyobb adománnyal támogatni
szíveskedtek. GONDA

~-----~~~----------,

Fogadóóra
Minden hónap első szerdáján
a Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara fogadóórát tart

Gyomaendrődön,

IS-tól 17 óráig
a Polgármesteri Hívatal

kistermébenL ~
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Az elmúlt 50 évben minden tradíciót ki akartak irtani.
Ezért kellett a magyar parasztságot proletársorba
süllyeszteni. elfuni földjéről. a falvakból a városokba.
A parasztságot agránnunkássá degradálták. A szak
munkás családokat szintén elszakitották a hagyo
mányoktól. Lerombolták a nagy múltú szociáldemokrá
ciát. és az igazi szakszervezeteket. Elmetszették a
gyökereket, a vallási tradíciókat visszafordíthatatlanul
szétzúzták. A vallási tradíciók lerombolása egy nagy
erkölcsi mocsárba vitte a nemzetet. Mindenféle tradíciót
megtörtek. az emberi lélek sivár és önzéssel, közönnyel
telített lett.

Azokat, akik nem tettek elvtelen szolgálatokat a hata
lomnak. az elmúlt évtizedekben kirekesztették a hatalmi
szférákból, a politikából, a közéletből, a gazdasági
vezetésből. A cél a tradíciókat kiirtani, teljesen új
alapokra helyezni a világnézetet, akik elveiket hirdetik
azoknak biztosít lehetőséget. Ez az elvtelenül marxiz
mus-Ieninizmust vallók által valósult meg.

A nemesi tradíciók lerombolása a nemzeti érzúletet
pusztítja, egyidejüleg az internacionalista eszméket
erősítették. A magyar nép 1947 után nem kapott hiteles
képet a nemességről. A nemességet mint birtokkal ren
delkező, élősködő. dologtalan réteget, a fejlődés

kerékkötőjét. a jobbágyság kizsákmányolóját rögzítették
az emberek tudatában.

Petőfi Sándor A magyar nemes címü versében az elöl
idézett versszakban mint dologtalan élősködőt, az utóbb
idézett versszakban mint tunyát, butát mutatja be.

..Munkátlanság csak az élet
Van életem mert henyélek
A paraszté a dolog
Én magyar nemes vagyok!"

"Tán a tudománynak éljek?
A tudósok mind szegények
Nem írok, nem olvasok
Én magyar nemes vagyok!"

1848-ban a jobbágyfelszabadítás során a paraszt
földesúr vitája felerősödöttés Petőfi ekkor írta ezt a ver
sét. Mi lett volna, ha 1848-ban győz a szabadságharc?
l 848-ban együtt harcolt nemes és jobbágy. Az egyáltalán
nem biztos, hogy az urak betartották volna a szavukat és
önként megadták volna a jobbágyszabadságot. Miből

kártalanította volna a földbirtokosokat a jobbágy
földekért? A magyar urak nem a társadalmi és technikai
haladást képviselték, hanem a helyzet változatlanságát,
a régit.

De a napóleoni háborúkat megelőző évszázadokban a
nemességnek pozitiv szerepe volt az ország életében.
Magyarországon a nemesség képviselte a vagyont, az
értelmiséget és a nemzeti erőt. Az 1800-as évek elejéig
ennek eleget is tett. 1947-ben szünt meg véglegesen a
nemesi cím. A nemesség kiváltságok, előjogok élvezője,

tisztségek betöltője vagy birtokadományok hasznainak
szedője. Birtokai, jövedelme szerint hadbavonulási és
katonaállítási kötelességek is terhelik. A háborúkban
köteles volt személyesen részt venni. Wodiánerről is azt
beszélték, hogy 99 puszta volt a tulajdonában, azért nem
több, mert akkor állandó katonaságot kellett volna tar
tania. A nemzeti és keresztény hagyományok szerint élő

nemeseknek felelősséggel kellett viselnie az ország és
lakóinak sorsát.

A Rákóczi-féle és az 1848-as felkelésben is részt vett a
nemesség, a jobbágyságot felszabadítási ígéretekkel
buzdítva felkelésre. A felszabadításnak nem voltak meg
a feltételei, a magyar nemesség sem tudott volna jobbat
biztosítani a jobbágyságnak. Az 1850-es években a job
bágyfelszabadítás úgy ment végbe, hogy a nemesek vált
ságdíjat kaptak a kormánytól a jobbágyföldek után.

A magyar nép jelentős részének hamis volt és ma sincs
hiteles képe a Habsburgok uralkodásáról és a nemes
ségről. A Habsburg uralkodókról szándékosan rosszat
mondanak, mint idegen uralkodókról. Pedig örülhet
nénk. ha Magyarországnak ma olyan kormányai. kor
mányfői lennének. mint a Habsburg uralkodók. A
Habsburgokról úgy beszélnek, mintha azok telepítették
volna be Magyarországra a német. román, szlovák, szerb
népeket. A szerbeket délen ők bízták meg a török határok
őrzésével, mert megbizhatóbb katonák voltak a ma
gyaroknál, de azok már itt éltek.

Az itt élő nemes földesurak hoztak birtokaikra min
denféle népeket. A szomszédos bevándorolt népek az
alkalomra vártak, hogy az őket támogató anyaorszá
gaikhoz csatlakozhassanak. Amikor erre lehetőséget lát
tak. mozgolódtak és saját népükhöz pártoltak a magyar
hazának hátatfordítva. a magyar haza egy darabját is
magukkal ragadva. A külső támadásokat a birodalom
viselte. A Habsburgok birodalmi politikát folytattak és a
birodalom érdekei szerint döntöttek. Az ellenreformáció
idején a jezsuiták müködésének eredményeként szembe
kerültek a protestáns magyarokkal, amely sok magyart
az ellentáborba sodort. 1900-ra Magyarország a 150 éves
török pusztítást és lemaradást behozta és az Európa
élvonalában élő népek között találjuk.

A Habsburg császárok cselekedeteinek az okait meg
keresve, arra a meggyőződésre jutottam, hogy cselekede
teiket a jóakarat vezérelte. A Habsburg birodalom
császárai birodalmukat összetartották és eredménye
sebben kormányoztak mint mai kormányaink. A Kárpát
medencében a Habsburgok letünte után mindenhol
"balkáni állapotok" uralkodnak.

A legtöbb címert a Habsburgok actományozták. ez is
bizonyítja, hogy itt a keleti országrészben is ők voltak a
császárok, akikhez a magyar nemesség leginkább
hüséges volt.

Olyan családi címereket is kiállítottak, amelyek nem
bizonyítottak, nem kapcsolódnak helybeli nemesekhez.
Ilyen Ugrill kalocsai érsek címere. Az érsek meghalt
1241-ben, utódai nem maradtak. mert pap volt. A név
azonosság nem bizonyíték a nemességre. Az endrődi

nemeseknek az endrődi nemesi összeíró íveken szerepel
nie kell. Ha nem szerepel és itt éltek, akkor egyértelmü,
hogy nem nemesek.

Gyomán a nemesi összeírásokban szerepelnek az Izsó,
Gálos, Kruchió családok nevei. Ők jobbágytelken élő

nemesek. akiknek saját birtokaik nincsenek. Azon
címerek és nemesek felkutatása lenne a következő fel
adat, amelyeket még nem kutattak fel.

A szánnazás, a vallás hátrányos megkülönböztetést
nem jelent ma. De hátrány volt, ez a nevelés, tanítás ma
is hat. Az emberekben ezek a tanítások elevenen élnek
ma is. nem lehet kitörölni az emberek tudatából. Dr. W.J.



Újabb képekkel gyarapodott a képtár
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A müvészetkedvelő közönség jól
ismeri a Városi Képtár állandó kiál
lításait, a Corini és a Vidovszky
gyűjteményt.Harmadik müvé-szünk
Illéssy Péter, akinek négy-száznál
több kisebb-nagyobb grafikája, fest
ménye van a birtokunkban. Ilyen
hatalmas anya-got egyszerre bemu
tatni nem tudunk, így mindig más és
más kollekciót állítunk össze.
Legutóbb egy egyházmüvészeti válo
gatást láthattak, legközelebb a
történelmi témájú képek bemu
tatására kerül sor.

A képtár anyaga örvendetesen
bővúl. Nemrégiben özv. Dr. Tangl
Haraldné - a neves budapesti bel
gyógyász özvegye - végrendeletileg
nekünk hagyományozott egy
Vidovszky enteríőrt. Novemberben
pedig Illéssy Zoltán édesapja újabb
20 alkotását és személyes tárgyait
kaptuk ajándékba. Az ő köz
vetitésével került birtokunkba 10 db
Haranghy Jenő tollrajz ótestamentu
mi témákkal, 4 db Lajos Ferenc rajz,
szintén Lajos Ferenctől 58 db
rézkarc Dante Isteni színjátékának
Pokol, Pur-gatÓrium és Mennyország
jele-neteivel, valamint 22 db rézmet
szet szöveggel, tokban, Gondolatok
és vázlatok címmel.

Jelenleg 459 db egyedi, leltározott
és 154 db leltározatlan alkotást és
egyéb tárgyat őrzünk - melyeknek
feldolgozása jelenleg is folyik. 249
archív fotó, fotónegativ és diapozitiv
alkotja fotótárunkat. Az elmúlt
évben 1836 látogatót fogadtunk, 120
tárlatvezetést tartottunk.

Külön öröm számunkra, hogy
egyes általános. iskolai osztályok
rendszeresen nálunk tartják rajz
óráikat. Újabb alkalom lehet az
együttmüködésre most már a kö
zépiskolákkal a már említett Lajos
Ferenc-féle Isteni színjáték rajzok
bemutatása rendhagyó iroda
lomórákkal egybekötve, ha az
iskolák ebben partnerek lennének, s
ha a Jókai Színháztól sikerülne egy,
..az emberélet útjának felén" járó,
érett, kellemes hangú férfi színészt
megnyerni narrátornak. - Esetleg a
tanulók maguk ís előadhatnána-l(

egy-egy részletet.
A tavalyi évre terveztük, de a

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

pénztelenség miatt elmaradt a
Vidovszky és szolnoki barátai címü
kiállítás. Szeretnénk ídén ta-vasszal
megvalósítani. amennyi-ben a szol
noki Damjanich mú-zeum az ídén is
olyan szívesen kölcsönzí a képeket,
ahogy azt tavaly tette volna, amikor
még átépítés miatt raktárban
porosodtak.

Míndenképpen szeretnénk azon
ban - s ez kedves kötelességünk
is -, méltóképpen megünnepelni
Corini Margit születésének századík
évfordulóját. Nyárra tervezzük egy
exkluzív Corini kiállítás megny
itását, amelyhez a lakos-ságnál,
gyűjtőknél fellelhető Coriní képeket
és személyes emlékeket is
szeretnénk kölcsönkérni. Nagyon
szép volna egy képeslapsorozat meg
jelentetése is az évfordulóra, amit a
megnyitón postai felülbélyegzéssel
árusítanánk.

A pénzszüke miatt nem került sor
a színes, részletes prospektusunk
kiadására sem.

Másik gondunk a raktározás
megoldatlansága. Tavaly egy fillért
sem tudtunk restaurálásra költeni.

Nem készült el a Gyomaszolg által
többször felmért és megígért korlát
sem a teraszra - három év nem volt
ehhez elég -, de a lépcső melletti
kapaszkodó sem, ami így télen
különösen balesetveszélyes.

Sokat enyhíthetne gondjainkon,
ha a müvészetkedvelő gyomaend
rődi polgárok adójának 1%-a a kép
tárat müködtető alapítvány szám
lájára kerülhetne. Arra kérjük a
Tisztelt Adófizetőket, hogy az adóbe
vallási csomagban elhelyezett ilyen
célú nyomtatványon éves adójuk
1%-ának kedvezményezettj eként a
Gyomaend-rődi Város Közgyűjtemé

nyeiért Alapítványtjelöljék meg!
Adószámunk: 19058733-1-4
Segítségüket előre is köszönjük, s

továbbra is állunk az Önök ren
delkezésére.

DR. KovÁcs BELA a Gyomaendrőd

Város Közgyűjteményeiért Alapít
vány kuratóriumának elnöke

MEGYERINE CSAPÓ ILDIKÓ az alapít
vány titkára

BULA TEREZ a Városi Képtár gyűj

teménykezel0e
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ELNÉZÉST KÉRÜNK
A BETHLEN GÁBOR

MEZŐGAZDASÁGI SZAKKöZÉP
ÉS szAKMUNKÁsKÉPZő ISKOLA

TANULÓITÓl

Az 1996. december havi képviselő
testületi ülésen elhangzott, hogy a
címerkiállításról eltünt egy Bethlen
dokumentum és hogy azt feltehetően
a Bethlen Gábor iskola egyik tanuló
ja vitte el. Ezt a közlést a
Gyomaendrődí Híradó 1997. januári
számában is olvashattuk.

A címerkiállításról annak
ellenére, hogy azt nappal és éjjel is
őriztük - valóban eltünt egy doku
mentum. Nem Bethlen-írat, hanem a
Wenckheím-anyag közül egy
vadászati témájú fénykép. Azon a
délelőttön, amikor mindez történt,
több iskolai csoport is ott járt és
voltak más vendégeínk is. Nagyon
sajnáljuk a veszteséget, mert pótol
hatatlan az anyag, és ráadásul köl
csönben volt nálunk. Nem tudjuk ki
vitte el, lelke rajta.

Sajnáljuk az eltünt anyagot, de azt
még jobban, hogy éppen azokat a
gyerekeket érte ez a minden alapot
és bizonyítást nélkülöző vád, akik a
kiállítás megszervezését és lebo
nyolítását az elejétől a végéíg példa
értékü módon segitették. A Bethlen
iskolától kaptuk a paravánokat, ők

adták a szállítóeszközt, maguk a
gyerekek húzták-vitték az anyagot. A
Bethlen anyaghoz Kovács Károly
tanár úrtól még eredeti dokumen
tumokat is kölcsönözhettünk.

Ezzel a néhány sorral kérünk
elnézést a Bethlen iskolásoktól és
minden jót kívánunk nekik az isko
lai életben.

Kiállításokat pedig ezután is ren
dezünk majd abban a reményben,
hogy a következő látogatók (nem
zedék?) háborítatlanul hagyják a
közszemlére kitett anyagot.

A címerkiál[ítást rendezői nevében:

HORj\JOKNE NÉMETH ESZTER

Véradás!
A gyomaendrődi Vöröskereszt Területi
Szervezete 1997. február 17-én és 24-én
délelőtt 8-12 óráig véradást szervez a
Katona József Müvelődési Központban.
(Kossuth u. 9.)

Mindenkit szeretettel várunk!

V

I
C
C

GOMBA
Gyászosan öltözött asszonyság szipog a kávé

házban.
- Jaj! Megint özvegy lettem - harmadjára is.
- Micsoda tragédia! A férjeid miben haltak meg?
- Az első kettő gombamérgezésben, a harmadik
fejét egy tégla törte be...
- Tégla? Hogyan történhetett?
- Ellenkezett, nem akarta megenni a gombát...
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IFOR SZOLGÁLATBAN
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1971-ben született, 1993. augusztusában.vonult be
katonának. Pályázat útján került a Békefenntartó
Erők Kiképző Központjába. Ezt pszichikai, egészség
ügyi és erőnlétivizsgálatok előztékmeg, majd 4 hóna
pos folyamatos felkészülés követte. Ügyességét
bizonyítván mesterlövész szintet teljesített Katona
őrmester.

Közös nemzetközi felkészülések következtek. Aztán
95. augusztusában válogatott társaival Amerikába
utazott ottani hadgyakorlatra.

A Békefenntartó Erők Központját megszÜlltették,
így a szolnoki 88. Sz. Gyorsreagálású zászlóalj vette át
annak szerepét. Az IFOR erőkhöz ekkor jelentkezett.

96. januáljában mentek ki Okucaniba. Katona
Szabolcs a műszaki-utász szakasszal tartott.

Aknák keresése és ártalmatlanná tétele volt a fel
adatuk, 3-4 hetes intenzív kiképzést követően angol
felügyelettel. Előfordult, hogy vasúti alagutat kellett
aknáktól megtisztitaniuk. Ennek bejáratánál mind
járt hármat is felleltek, de a kétheti kutatás alatt töb
bet már nem találtak.

A szerződésben az is szerepelt, hogy bármilyen más
adódó munkát is kell végezni, ezért sokat segédkeztek
hidépítéseknél is.

Komolyabb baleset csupán egyszer történt a tábor
ban, amikor egy szerelést végző katonára zuhant a
teherautó ...

Tuzlában két és fél hónapot tartózkodtak egy
amerikai táborban. Egyszer egy muzulmánok és szer-

A komolyság néhajeloldódik...

bek közötti összetűzés során segítettek a rend fenn
tartásában. Az IFOR által kijelölt határvonal volt a
nézeteltérés kiváltója.

Szabolcs elmondta, hogy a lakosság inkább a ma
gyarokkal viselkedett barátian, mint az amerika
iakkal.

Szarajevóban és környékén az első időkben lerom
bolt hidakat kellett robbantással "megtisztitani", hogy
fel lehessen építeni az újakat.

- Éjszakai őrségben voltam ott éppen - mesélte
Szabolcs -, amikor ropogó lövéseket hallottunk a

környéken. Nem minket lőttek szerencsére, de nem
voltunk nyugodtak...

Kevés szabadidejük volt, de néha eljutottak a közeli
településekre, találkozhattak ottani emberekkel.

- A táborban kik látogattak meg benneteket?
- Gyakorta találkoztunk az IFOR erők műszaki

főnökével... Göncz Árpád, Horn Gyula, a honvédelmi
miniszter, a honvédelmi bizottság elnöke többször
megfordult nálunk. Nevesebb előadók, mint a Pa-Dö
Dö, Charlie is műsort adott...

IFOR kitüntetés Szabolcsnak

Most Szolnokon szolgálok a 88. Sz.
Gyorsreagálású zászlóaljnál , még egy éves
szerződésem van. Remélem ez alatt eljuthatok más
külhoni feladatra is ...

A küldetésnek az IFOR szolgálatában nemcsak poli
tikai, együttműködési és egyéb kézzel fogható ered~

ménye volt, hanem anyagilag is jól járt, aki részt
vehetett a munkában, kiküldetésben. Ez egyáltalán
nem elhanyagolható tényező a fiatal emberek
számára.

- Igazi nagy, érdekes sztori nem történt a munkán
kivül. Eközben azonban egyszer a térdemben állt meg
egy szög.

- Az ellátással elégedettek lehettünk. Kitelepülések
alkalmával volt csak unalmas a konzerv konzerv
hátán... A konténer táboron kivül persze sátrakban
laktunk.

- Más nemzetek fiaival voltak közös rendezvények,
ismerkedési estek. Az amerikaiak többsége Oku
caniban tudott magyarul, mi meg tört angolsággal
igyekeztünk megértetni magunkat.

Fociztak is a meglehetősen kemény amerikai fiúkkal
oda-vissza alapon. Az eredmény hol egyik, hol a másik
győzelme lett.

A NATO-tól kitüntetés járt a szolgálatért, de jó
néhány oklevelet és emléklapot is büszkén mutatott
Szabolcs, többek között Göncz Árpád köztársasági
elnöktől, Horn Gyula miniszterelnöktől...

Távoli még a leszerelés idöpontja, ezért a jövőre

vonatkozó civil tervei kialakulatlanok. BiRÓ
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[ HATÁR GYŐZŐ MAGYARORSZÁGI ÚTJA 1996. OKTÓBERÉBEN]

Az eredetileg három napra tervezett útból négy hét lett.
Mihelyt elterjedt annak a híre, hogy H. Gy. hazakészül,
azok a városok, amelyek a könyvhéten szerették volna
oda-látogatását, most ismét bejelentették igényüket és
nehéz volt nemet mondani. A Dunántúl így is kimaradt,
nem fért bele.

A reptéren Pomogáts Béla, az Írószövetség elnöke és
titkárnője Haraszti Lucika fogadott és vitt kedvenc
hotelünkbe, a Benczúr utcai Hotel Benczúrba. Ott
szokott, szép lakosztályunkat kaptuk - immár heted
szer. Mint rendesen, a család segített akicsomagolással.

Okt. 4-én délben hívtak az ELTE nagytermébe
meghallgatni 3 olasz (Franco Cajani, Gilberto Finzi és
Roberto Guiducci) és 3 (olasz szakos) magyar költő,

Baranyi Ferenc, Lator László és Szkárosi Endre (ez utób
bi, mikor rákerült a sor, felugrott a katedra tetejére és
..performansz'·-ot rögtönzött féllábon, grimaszokkal,
nyerítéssel stb... ) bemutatását olaszul. Már előtte a
folyosón autogramokat kértek, diákok, és az előadás

végén, amelyen csak mint ..hallgatóság" volt Győző jelen,
alighogy az olasz tanszék vezetője, Szabó Győző meleg
szavakkal üdvözölte, fantasztikus vastapsot kapott.

Másnap reggel a balatonfüredi polgármester kocsiján
vittek le - a szép Annabella szállóban helyeztek el és
finom ebéddel készítettek elő a hosszú nap fáradal
maira. A Quasimodo ünnepség du. 4-kor kezdődött,

Giuseppe Manica olasz kultúrattasé megnyitójával.
Utána a gyönyörű Rabindranath Tagore sétányon a nagy

Békéscsaba 1996. október

olasz költő hársfája alatti emléktábla megkoszorúzása,
majd Carla Tolomeo grafikai kiállításának megtekintése
után az Árkád hotel szinháztermében a díjátadás,
melyet magas színvonalú hangverseny zárt le ...

7-én a második jelenés (az elsőn ..csak" megjelenését
igényelték... A kitűnő költő és kedves barát, Gergely
Ágnes kapott Getz-díjat a Pesti Vigadóban) és a
felolvasókörút egyik legsikeresebb előadása, talán a leg
nivósabb közönség előtt, az Írószövetség klubjában volt,
Pomogáts Béla bevezetőjével. Utána a Pomogáts házas
pár pihentető, finom vacsorája.

oo. ll-én Mezey Katalin és Oláh János kitűnő költők

a Széphalom Könyvkiadó igazgatóinak a vendégei
voltunk, ami után készültünk a vidéki körútra. Kellemes

meglepetés volt az utolsó pillanatokban, hogy elkészült
az ..Örökségünk" kiadásában, egy kötetben 3 jelentős

kisregény Bábel tornya címmel. Volt tehát friss könyv is
a londoni ..aranykönyvek" mellett dedikálni való ...

.oo 14-én a gyomaendrődi polgármester kocsiján H.
Gy. szülővárosába, ahol a gyomai gimnázium gyerekei
találkoztak és beszélgettek vele. Másnap az endrődi

szakgimnázíum, ahol sokéves H. Gy. Irodalmi Kör
működik, rendezte a találkozást és a gyerekek bemutat
ták igen jó szavaló képességüket, kivált az egyik nehéz
börtönszlengben írt verssel. Majd az ikerváros
tanárainak tartott H. Gy. előadást. Most is meglátogat
tuk a kedves endrődi plébánost, akinek hatlövetű

szövegszerkesztőj e és nagy tudása pihentető

szórakozást nyüjtott H. Gy.-nek. Mint mindig, önzetlen
kalauzunk szeretett barátunk a gyomai könyvtáros,
Homok Eszter volt.

16-án a Tevan Kiadó kocsiján Békéscsabára, ahol a
Hotel Fenyvesben szállásoltak el, nevéhez méltóan,
illatos fenyveserdőközepén. Csak a sok szúnyokot feled
hetnénk! A könyvtárban rendezett előadástKántor Zsolt
költő, a Tevan főszerkesztője vezette be. Utána, mint
rendesen, dedikálás ...

... 21-én az Írószövetség klubjában az Életünk folyó
irat és Kiadó ünnepelte 40-ik évfordulóját. Pomogáts
Béla elnökölt, Pete György igazgató-főszerkesztővázolta
a nem könnyűmúltat, mely után H. Gy. felszólalását 56
os emlékeiről felesége követte, aki férje szomorú emlékei
után méltatta Pete György bátor és veszélyes vál
lalkozását, amikor kiadta H. Gy. Golgeloghiját 1989 ele
jén. Az előadások után állófogadás volt a Deák Étterem
konyhájából.

22-én reggel futárposta hozta Göncz Árpád
meghívását az esti díszelőadásraa Vígszínházban, és a
másnap esti fogadásra a Parlamentben. A diszelőadáson

az államelnök beszéde után ünnepélyes zeneszámok,
versek következtek, melyek alatt a háttérben a for
radalom szörnyű képeit vetitették halvány fekete-fehér
ben...

26-án hazarepülés, itthon a taxisofőr segített be
nyomni a bejárati ajtót, annyira eltorlaszolta a mögötte
tornyosuló posta. Különbözőházi kalamitások fogadtak,
szinte körben beázott a ház, eldugult a mosógép, baj volt
a fürdőszoba 4 csapjával; 4 napig kellett teáztatni,
ebédeltetni a ..szakembert", amig úgy ahogy rendbejöt
tek a dolgok. Azért alapjában véve, úgy erkölcsileg, mint
anyagilag, egyik legsikeresebb hazai utunk volt. H. GY.

A Gazda Kisáruház
Válja kedves vásárlóit

vetőmagvak, növényvédőszerek

és egyéb kerti szerszámokkal,
eszközökkel

Pásztor J. u. 39. sz. (a piacnál)
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Az embereket akarom szolgálni
Tisztelt GyomaendrődiVálasztópolgárok!
Fontos, a város és a benne élők jövőjét meghatározó

polgármester-választásra kerül sor március 9-én. Ezen a
megmérettetésen, mint független, de szociáldemokrata
gondolkodású ember elsősorban a segítségre szorulók
érdekeit kivánom képviselni. A fiatal pályakezdőkét. a
nyugdíjasokét, dolgozni akaró munkanélküliekét, a
nagycsaládosokét, a földnélküli és kisföldü gazdákét. a
sérült és elesett emberekét. .

Úgy érzem tapasztalataim és hozzáértésem alapot
adnak ehhez a szolgálathoz.

Fontosnak tartom, hogy a leendő polgármester sokkal
rendszeresebb és szorosabb kapcsolatot tartson a
választópolgárokkal, hogy megértse és segíthesse prob
lémáik megoldását.

Halaszthatatlan feladatnak tartom a munkale
hetőségek bővítését, a város mezőgazdaságának talp
raállítását, a város földjeinek a helyi lakosú, hozzáértő

rászorulók részére történő kedvezményes biztosítását. a
helyi adók igazságosabb terhelését és a fiatalok lakáshoz
juttatásának támogatását.

Az önkormányzati munkában három fő területen kell
szolgálnunk az itt élőket.

1. Biztositani kell, hogy a lakosságot szolgáló
intézményrendszer megmaradjon, fejlődjön és gazdasá
gosan müködjön:

- szolgálja a fiatalokat (bölcsőde, óvoda, iskolák)
- szolgálja a szociálisan rászorulókat
- Vigyázzon egészségünkre, lássa el betegeinket
- biztosítsa a kultúra és a sportolás feltételeit.
El kell kerülni a leépítést. a meggondolatlan

összevonásokat. Egy város intézményeinek városi szín
ten kell ellátni polgárait.

2. A nem önkormányzati fenntartású intézményeket
bővíteni kell, hogy a lakosság minél több problémáját
tudja helyben elintézni.

3. A várasfejlesztés területén halaszthatatlan az
előrelátó, szakszeru és a polgárok által is támogatott
program kidolgozása. Enélkül soha nem lesz pénzügyi
stabilitás, elaprózódnak. a lehetőségek, nem lehet külső
pénzforrásokat pályázni és csúszunk lefelé, míg a
környező települések fejlődnek.

RangsoraIni kell a sürgető feladatokat.
Az elkövetkező években megoldandónak tartom:
- A város ivóvíz problémájának megoldását, amihez

több száz millió forintot kell még előteremteni, mert a
városnak nincs.

- Folytatni kell a burkolt utak építését, a régí utak és
járdák felújítását.

- Szennyvízcsatorna-építés folytatása.
- A közvilágítás korszerusítésével több millió foJintot

lehetne évente megtakaritani (nátJium lámpák).
A telefonhálózat bővítését a HUNGAROTEL

beruházásában kell támogatni.
Az ídegenforgalom természeti és környezeti feltételei a

városban kedvezőek, de fizetőképes kereslet híján,
beruházni csak külső forrásból aktuális. Tömören fogal
mazva, emberközpontú. szociálisan érzékeny, az
előrelátást és a szakmai megalapozottságot előtérbe

helyező polgármester kivánok lenni, ha a választópol
gárok többsége engem tisztel meg bizalmával.

Kérem szavazzanak! - Ne hagyják másokra a döntést!
Köszönöm figyelmüket.

JENEI BÁLINT POWARM'ESTERJELÖLT

Tisztelt Polgártársaim!
Úgy gondolom, hogy Önöknek, akik ezt az újságot olvassák, nem kell

bemutatkoznom. Az 1994-es választáson az 5. sz. választókörzet jelölt
jeként kerültem a képviselö-testületbe. Elöbb, mint a Kulturális
Bizottság és a Szociális és.Egészségügyi Bizottság tagjaként segítettem
a város vezetésének és az Onök ügyeinek intézését. Késöbb, mint alpol·
gármester már nem lehettem a bizottságok tagja, hanem a pol
gármester helyetteseként már korábban is részt vettem a város
vezetésében. Rengeteg informácíóhoz jutva segítettem a problémák
megoldását. Igaz a döntéseink nem voltak mindig népszeruek, de az idö
majd igazolja - és már igazolta is -, hogy szükségesek voltak. Ebböl
adódott az, hogy a Polgármester úr lemondása után a választások
lebonyolitásáig nekem kell föállású alpolgármesterként elvégezni a rám
háruló feldatokat! Ez a tény, és a jobbítás szándéka vezérelt abban.
hogy mikor megkértek, elvállaltam a polgármester·jelöltséget. Higgyék
el, nem könnyú. de íc!öt, fáradságot nem kímélve megpróbálok
megfelelni a feladatnak. Ugy érzem. hogy ismerve városunk gazdasági
helyzet~t, lehetöségeinket - nem ígérgetve - a realitások talaján marad·
va az Onök segítségével megvalósitható programokat kívánok meg
valósitni.

Néhány dolog már tevékenységemhez füzödík. Ezek: Idegenfordalmi
Információs Iroda. MOL 2000 töltöállomás. Ezeknek elönyeiröl néhány
szót. Azon túl, hogy munkahelyek jöttek létre, a város ís sokat pro
fitálhat belöle:

1. Az idegenforgalom megszervezése. koordinálása. Ez egyébként
összefügg városfejlesztési elképzeléseimInel. Az idegen itt alszik. va
sáraI. szolgáltatast vesz igénybe. A szállas után idegenforgalmi adót
fizet. a fogyasztas. szolgáltatas után iparuzési adó növeli a város bevé
teleit. Ezzel kapcsolatban akík új vállalkozast indítanak (pl. ke
rékpárkölcsönzés, lovagoitatas stb.) adókedvezményben részesülnek.

2. A MOL 2000-es töltöállomas megvalósitásaval is néhány új
munkahely keletkezik. A régi töltöállomás helyén parkoló lesz, járdat
épittetünk, megszünik a balesetveszély, s talán újra kétirányú lesz a
Pásztor János utca, ezen szakaszán is.

Kiemeit feladatnak tekíntem a jó minöségü ivóVÍZ idevezetését. Már
javában folynak a tárgyalasok az önkormányzati saját erö biz
tositásáról pályazatok útján. Többen megkerestek már, segítségüket
felajánlók.

Az latható. hogy 4 év alatt sem 400 millió. sem 250 millió forintot a
város nem tud biztositani ivóvizre. Tulajdonképpen a Mezöberény felöl
érkezö VÍZ az olcsóbb és jobb. AVizmü Rt.-nek a városi belsö hálózatot
is rendbe kell tennie, hogy ne zavaros. koszos VÍZzé váljon a nehezen
megszerzett kincsünk.

Legalább ilyen fontosnak tartom a vitatott földek sorsának elln
tézését. Azt szeretném. ha az 1700 hektár föld minél több gyoma
endrödi embernek adna munkalehetöséget. Két variació lehet a már
cius 6-i bírósagi döntés után:

al városé marad - ebben az esetben bérleti módon jutnak az igénylök
hozza,

b) kárpótlasra kerül - itt is a gyomaendrödieket kell elönyben
részesíteni!

A telefon ügyben felvettem a kapcsolatot a kivitelezö FÁZIS Rt. -vel. s
ígéretük szerint a Ill. negyedévben kezdenek hozza a munkálatokhoz
városunkban.

Szeretném örökre elkerülni a Gyoma és Endröd szétválásának ügyét.
Városunk mindkét részének szüksége van egymásra. Emiatt alakítjuk
ki a központi helynek tekinthető Október 6. lakótelep melletti területet
úgy. hogy a városí ünnepségeket ott tarthassuk meg.

Avolt ENCI épülete elszomoritó latvány szán1omra. Amostani pénz
ügyi helyzetünk nem teszi lehetövé. hogy a város megvasárolja. A
következö évben mindent el kell követni, hogy a tulajdonunkba
kerüljön!

Holtagaink közül az idén háromban VÍZminöséget javÍtó íszapkotrast
végzünk. Palyazatok készülnek a többi holtag rendbetételére is. Kérem
a lakossagot, hogy egy-egy VÍZre szervezödjenek meg, alakuljanak
egyesületté, végezzenek élö munkát - nadvagas. partrendezés stb. - ,
mert a pályazatokat az önkormányzattal együtt benyújtva sikeresebben
nyerhetjük el.

Munkahelyet a Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott pályazattal
kívánunk alakítani. Ez 1Oo-ll Ofönek biztosítana munkát erre az évre!

Szeretném. ha a lakossag is adna ötletet. hiszen Önöknek is vannak
elgondolasaik.

Közösen sok lJ1indent m.eg tudunk oldani. Ha polgármester leszek
higgyék el. csak Onökért. Onökkel együtt kívánom a város fejlödésének
ügyét elörevinni. Tisztelettel: CZIBULKA GYÖRGY
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Kiszely István
Tisztelt Választó!
Kiszely István 57 éves vagyok, sem
legesként indulok. Egyetértő segít
ségével - Tisztelt Választó - meg
tudjuk valósítani a hatékony ön
kormányzati irányítást a sürgős.

célorientált feladatokban. Önökkel
és a képviselő-testülettel közösen
megszüntetjük az intézmények
felelősségteljesebb. önálló műkö

dését akadályozó korlátokat. a kor
rupciógyanús érdekösszefonódást!
A kisebbség kibontakozási elkép
zeléseit jobban támogatom. Ha ezt
akarja, döntsön!
Tisztelettel Kiszely István

Tisztelt Választópolgárok!
1997. március 9-én időközi pol

gármester-választásra kerül sor
városunkban. amely tény nem
igazán könyvelhető el pozitiv ered
ményként, de vészjelzésként igen. Ez
a jelzés pedig arra kell hogy kény
szeritsen minden felelősségteljesen

gondolkodó választópolgárt, hogy
álljunk meg egy pillanatra és gon
dolkodjunk el közös dolgainkon
egyénenként is és együttesen is.
Gyomaendrőd város jelene és

különösen hosszabb távon gondol
kodva a jövője a tét, amely eleve
meghatározza mindannyíunk és
hozzátartozóink. gyermekeink és
unokáink jövőjét is.

Fel kell emelni a fejünket s kör
benézni a környező és távolabbi
településeken, fel kell mérni az
országos helyzetet s különösen rész
letesen kell elemezni városunk
adottságait, lehetőségeit és mind
ezek alapján reálisan meghatározni
jövőbeni céljainkat a szűkebb régió
által gyakorolt hatásokba ágyazot
tan, s a mindenkori országos politika
adta lehetőségeket kihasználva!
Gyomaendrőd város nem egy szü
letésétőlkezdve összenőtttorzszülött
sziámi iker, hanem két egészséges
település fokozatos összeépülése,
amelyben két egészséges lokálpatrió
ta sziv dobog. Éljünk ezen adottsá
gunk pozitív lehetőségével! Hozzunk
létre egy egészséges fejet, egy
egységes, okos, előrelátó város
vezetést és higgyünk abban, hogy
annak a városnak igenis van jövője.

mely fejének vérellátását két szív
vérkeringése is biztosítja.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Most március 9-én e jövőbeni

egységes városvezetésnek kell
megválasztanunk az első számú
emberét, a Polgármestert, akinek
személyét sokan meghatározónak
tartják a célok eléréséhez vezető

úton kifejtett tevékenysége révén.
A Magyar Szocíalista Párt

GyomaendrődiSzervezetének tagsá
ga Dr. Dávid Imre agrármérnököt
ajánlja az Önök figyelmébe. s kérjük
megfontolt tárnogatásunkat!

Miért Öt ajánljuk a sokjelölt közül?
Úgy gondoljuk, hogy ebben az

országosan szűkös anyagi helyzet
ben határozott egyéniségű, a gaz
dasági folyamatokban eligazodni
képes gazdasági szakemberre van
szüksége a város vezetésének, akit
nem lehet az ..orránál fogva vezetni"
a fontos döntések meghozatalakor.
Olyan emberre, aki képes tárgyalni
minisztériumi szintű szakem
berekkel, országgyűlési képviselők

kel, különféle cégek, vállalatok tulaj
donosaival, aki képes összefogni a
helyí gazdasági vezetőket, vál
lalkozókat és az egész lakossá
got a város érdekében az önkor
mányzati képviselők és a Polgár
mesteri Hivatal dolgozóinak segit
ségével. Amint a szegényes élés
kamrának is okos, osztani-szorozni
tudó ügyes gazdasszonyra van szük
sége a megélhetéshez, ugyanúgy
nincs ez másként a város ..karnrájá
val" sem, csak jóval bonyolultabb
szinten.

E fontos és nehéz feladatra találjuk
mi is - több helyi párt- és társadalmi
szervezethez hasonlóan - alkalmas
nak a független jelöltként induló dr.
Dávid Imrét, e táj szüIöttét, ki 32 éve
már munkájával is e vidéket gyara
pítja. Különböző vezetö beosztások
ban dolgozott a hunyai tsz-ben. a
gyomai Győzelem Tsz-ben és a
Körösi Állami Gazdaság élén.
J elenleg a gyomaendrődi Bethlen
Gábor MezőgazdaságiSzak.közép- és
Szakmunkásképző Iskola igaz
gatóhelyetteseként a tangazdaság
munkáját irányítja. Társadalmi meg
bizatásként az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet igazgatóságá
nak az elnöke. Doktorátusát vál
lalatgazdálkodásból szerezte. Mér
nök-tanári diplomával is rendel
kezik.

Végezetül szeretnénk felhivni a
Választópolgárok figyelmét, hogy ez
a választás csak EGYFORDULóS
lesz. tehát a legtöbb szavazatot
kapott személy lesz a polgármester.

Kérjük, ismerjék meg a jelölteket, s
jól megfontoltan adják le szava
zataikat!

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
GYOMAENDRÖDISZERVEZETE

II

Dr. Dávid Imre
agrármérnök, független jelölt

1942-ben születtem Szarvason paraszti
családban. Gyermekéveimet a mai Ör
ménykút területén található tanyákon, s
majd Hunyán töltöttem, ahol az általános
iskolát is elvégeztem. Édesanyám endrődi
születésű, mig édesapám ugyancsak anyai
ágon endrődi származású.

Családi állapotom: elvált. Házas
ságomból kettő gyermekem van. Élettársi
viszonyomból három nevelt gyermekem
van. Agyermekek közül 2 felnőtt diplomás,
3 jelenleg felsőfokú tanintézetben halad a
diploma megszerzése felé.

Alapvégzettségemet tekintve agrár-
mérnök vagyok. de mérnök-tanári diplomá..
val is rendelkezem és vállalatgazdálkodás
ból doktoráltam.

1965-től kezdve 12 évig a hunyai
Hunyadi Tsz-ben, majd l 977-től 5 évig
Gyomán a Győzelem Mgtsz-ben dolgoztam
termelési elnökhelyettesként, s 1982-1992
között 10 évig a Körösi Állami Gazdaság
igazgatója voltam. Jelenleg a gyomaendrő

di Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szak.közép- és Szakmunkásképző Iskola
igazgatóhelyetteseként a tangazdaság
munkáját. fejlesztését irányítom, s tár
sadalmi megbízatásként az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet igazgatóságá
nak az elnöke vagyok.

1975-töl kezdve a termelési folyamato
kat közgazdasági oldalról közelítve, azok
komplexitásában, azaz egységes szer
kezetben. összefüggéseikben vizsgáltam,
gondolkodtam és cselekedtem. Ezen gon
dolkodásmódomat kívánom hasznosítani
megválasztásom esetén az egységes
Gyomaendrőd város fejlesztése, gaz
dálkodása területén is.

A város életében a folyamatosságot. a
törvényes kereteket ígérem. de a változat
lanságot nem.

A megvalósítandó célokat - a város
adottságait számba véve, a lakosság
igényeit szem előtt tartva, a szakértők

véleményét kíkérve, a pénzügyi kereteket,
lehetőségeket figyelembe véve és a realitá
sok talaján maradva kívánom az önkor
mányzati képviselőkkel együtt kítüzni és a
város segitőkész lakosságával együtt
megoldani. E lap kevés elgondolásaim
részletes ismertetésére, de kérem jöjjenek
el a lakossági fórumokra, ahol ezeket
szivesen megosztom Önökkel.

A polgármester-választáson független
jelöltként indulok - a Magyar Szocialista
Párt, a FIDESZ, az MDF, a Gyomai
Szülőföld Baráti Kör, az Endrődi Gazdakör
és a Gyomai Felsőrészi Olvasó- és
Gazdakör támogatását és bizalmát meg
nyerve.

Kérem városunk minden lakosát korra,
nemre, nemzetiségre, felekezetre és pártál
Iásra való tekintet nélkül, hogy segítsék
városunkat a célkitűzések és a feladatok
megvalósítása, a fejlődés érdekében.
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"OSSZTUZ"

AKatona József Városi Művelődési Központ
programajánlata február 15.-márc. 15-ig

r ~

Rokkantak esélyei
Hála a kormány legújabb szociálisan érzékeny

rendeletének, földönfutóvá fogja tenni a rokkant
nyugdíjasok legnagyobb részét. Ugyanis aki elmúlt
50 éves, de nem SO-lOO százalékos rokkant, az
mehet szociális járadékra, vagy a rehabilitációs
munka világába. Ötvenévesen azonban nem tud
elhelyezkedni, s mivel nem kap nyugdíjat sem, nem
tudja a rezsijét fIzetni, nem tudja a gyógyszerét
kiváltni, nem tud elég élelemhez jutni. leromlik az
állapota, kórház, majd temető lesz a Vége. Úgy lát
szik, ezt karják.

Kedves volt és jelenlegi Társastáncosok!
Az ez év november 22-én megrendezésre kerülő 25

éves, jubileumi rendezvényünkhöz kapcsolódó kiál
lításhoz, illetve kiadványhoz kérjük segítségeteket régi
oklevelek, emléktárgyak, újságcikkek s főleg fotók ren
delkezé-sünkre bocsátásával.

A fentieket mielőbb hozzátok be a Katona JózsefVárosi
MűvelődésiKözpontba.

Viszontlátásra! a szervezők nevében
MEGYERlNÉ CSAPÓ ILDIKÓ

..Óssztűz - Polgármesterjelöltek a nyilvánosság
előtt" Lakossági Fórum a közelgő polgármester
választás indulóival.
A Széchenyi Vadásztársaság rendezésében
Vadászbál
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
GyomaendrődiSzervezetének Nőnapi vacsorája
II. sz. Nyugdíjas Klub vacsorája

A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Szalagavató Bálja
Véradás

Polgánnesterjelöltek a nyilvánosság előtt

Köztudomású, hogy Gyomaendrőd lakossága már
cius 9-én az urnák elé járul, hogy új polgánnestert
válasszon. A választópolgárok döntésének megköny
nyítése érdekében 1997. február 27-én
(csütörtökön) 18 órától a Katona József Városi
Művelődési Központban bemutatkoznak a pol
gármesterjelöltek. Megismerhetik és összehason
líthatják a jelöltek programjait, elképzeléseit.
Riporter-levezető: HORNOK ERNÖ a Szóbeszéd felelős

szerkesztője. Kérdéseket előzetesen is leadhatnak a
szerkesztőségben, illetve a helyszínen is faggathatják .
a polgánnesteri székért indulókat.

Március 13.

Március 1.

Február 24.
8-12 óra
Február 27.
18 óra

Március 8.

Február 14.
19 óra
Február 17.
8-12 óra
Február 21. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
16 óra Szakmunkásképző Iskola Szalagavató Ünnepsége
Február 22. A Kossuth utcai Óvoda ..OVi vacsorája"
Február 23. Körösmenti Táncegyüttes Alapitvány rendezé-
16 óra sében: néptánc félévzáró műsor

Jegyek elővételben a néptáncpróbák ideje alatt
válthatók hétfő-szerda-csütörtökinapokon 16-18
óráig. Belépő: 250 Ft
Véradás

A Katona József Városi Művelődési Központ és a helyí
Kertbarát Kör a Gyomaendrődi lakosok részére megren
dezi a II. Házibor és -kolbász-versenyt.
A verseny helye: Katona József Városi Művelődési Központ

Gyomaendrőd,Kossuth u. 9. Tel.: 386-777
ideje: 1997. március 25. 10 óra

A Borversenyben az alábbi kategóriákban lehet indulni:
r. fehér bor Nevezés:
II. vörös bor l liter bor
III. must fehér üvegben/kategória
IV. gyümölcsbor

A zsűri megítélése alapján lehetőség nyílik a megyei
versenyen való részvételre!
A Kolbászversenyre 1 szál vastagkolbásszal (szalámi
val) lehet nevezni.
Mindkét versenynemben a verseny napján 9 óráig lehet
nevezni, az alábbiak szerint:
I I üveg bor v. I szalámi - 150 Ft 2 üveg bor + I szalámi - 300 Ft
T ..... I üveg bor + I szalámi - 250 Ft 3 üveg bor v. 3 szalámi - 300 Ft
~ 2 üveg bor v. 2 szalámi - 250 Ft 4 vagy több tétel esetén - 400 Ft

A fent említett nevezési összeállítás nem kötelező, csak

az érthetőség kedvéért tüntettük fel. Várunk minden

versenyeztetőt, és érdeklődőt! Rendezőség

MAJOR LÁSZLÓ, TÁRNOK

.I.

Felhívás!
A Városi Könyvtár kéri azon magánszemélyeket,

akik szívesen támogatnák a könyvtárat, hogy
adójuk l %-át az alábbi adószámra utaltassák át:
15347495-1-4 (Városi Könyvtár Gyomaendrőd).

Segítő jószándékukat tisztelettel megköszönjük.

VICCEK • VICCEK • VICCEK • VICCEK

Áruházi detektiv
Az új áruházi detektiv megkezdte munkáját és sétálgat a polcok között. Az
egyik eladó a részlegvezetöjéhez fordul:
- Az új felügyelönk. úgy látom kancsal. Mit érünk vele?
- Mit? - kérdez vissza a fönök. - Csak nézzen jobban oda! Meg tudja mon-
dani. éppen melyik vevöt figyeli?

Tévé
- Nézted a tévét az este?
- Igen. Egészen addig. anúg a telefoncsörgés fel nem ébresztett.
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DINYA IMRE
VAS-MŰSZAKIBOLTJA

Bajcsy-Zs. út 98. sz. Telefon: 0660/388-953
Hűtólt, konvektorok, kerékpárok, háztartási

eszközök. szerelvények. csapok és sok egyéb!

FI o-Y"ELEl.\II!

ril. Fehérneműbolt"jónlatóból~
Triumph, Felina, Saviana és olaszfehémemlLk

nagy választékban.

Női hálóingek, pizsamák, köntösök. t
Sztrecs pólók, pamut színes bodyk. ij:

Lányka ésfi.ú alsók, atléták, zoknik, harisnyanadrágok. j
Férfi száras és hagyományos alsók, atléták, köntösök, pizsamák, zoknik.

Fruit of t'w 100..1 sportru'lÚzat.

STOP BUTIKSOR BAJCSY-ZS. ÚT 45.
Nyitva: H - P: 9-12, 14-18 Sz: 9-12

THERNI,

Számitógép vagy bármilyen tartozék vásárlása esetén használt
gépet vagy tartozékot beszámítunk az új árába.

Nyitva tartós: Hétköznap: 9-17 óráig Szombaton: 8-12 óráig
Cim: Gyomaendród. PÓ út 230. TeL/Pax: 66/386-774/5 mellék

, A

~~2~~i22~P
Számítástechnika:

• Számít6gépek és tartozékaik forgalmazása
• Igény szerinti konfiguráci6k összeállítása
• Szakkönyvek árusítása
• Szárrút6gépek szervizelése
• Szaktanácsadás

Irodatechnika:
• Telefonok, telefaxok, telefonközpontok
• Fénymásolók, írógépek
• Egyéb irodatechnikai eszközök forgalmazása

EPiTŐIPARISZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614. 386-226
VÁllALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK

VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.
Készítünk és szállítunk betonkeveréket. Osztályozott ada/ékanyagokbó/
szükség esetén vegyszeradago/ássa/, me/egvíz fe/haszná/ássa/o La
minált bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, értékesítünk több színben.
Négyhónapos fajtatiszta németjuhász kiskutyák eladók.

~--------------.,I Al ENDRŐDI HÁZTARTÁSI BOLT ÁRUAJÁNLATA I
7 ízű vegyespálinka 550 FVI - érdeklődni a Háztartási boltban.

I 40%-kal olcsóbb gumicsizma 40-43-ig 1200 FVpár I
I E 45-ös lófogú, jól termő, fémzárolt kukorica vetőmag I

180 FVkg (1 ha vetőmag szükségletének ára 2500 Ft)
I Olive fémzárol~ ta~armányborsó kettős hasznosításra I

7900 Ft AFAval (Elórendelést felveszünk)
I Olcsó és jó minőségű elektróda állandóan kapható I
I 2,5-ös-3,25-ös 220 Ft kg ÁFÁval I

Jó minőségű étolaj 187 FVI ÁFÁval

I Ugyancsak kiváló minőségű - nem fagyott - étkezési II burgonya 25 FVkg áron kapható I
I Háztartási bolt Endrődi út 1. sz. I

Tel.: 386·637, vagy mobil: 06 20/254-663 .JL _

KFT~GYOMIlSIOL

ALakásfelszerelési Ajándékshop
: (Gyomaendrőd fő úl 208. sz. aIall)

: Nagy választékban, mérsékelt áron kínál Önöknek
üveg, porcelán, edény és műanyag árukat,

valamint háztartási kisgépeket
Ugyanitt ajándékutalvány is váltható

Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

- magas- és mélyépitőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,

&:
-szállítás, gépbérlet,
- betonértékesités, helyszínre történő kíszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

. Temetkezési részleg
elköltözött az Ipartelep u. 2.-be.

•

Téli vásár a TURUL CIPŐ

boltjában
Gyomm a Fő út 208. sz. alatt

TURUL CIPO@ 30-50%-os árengedmény!
Cipögyártók!

Minden cipögyártáshoz szükséges alap
és segédanyagot beszerezhet a Turul cipő

Bőr és Cipökellék szaküzletében.
Endrőd, Apponyi u. 14. sz. alatt Tel.: 386-

« U1:1 Keresse fel Gyomaendrőd legnagyobb
\ használtruha·kereskedését

@ A TUTI-TURl-t,
9 ahol most is a megszokott nagy

:..:. kollekciónkból akciós áron válogathat.

A megváltozott nyitva tartásunk a következő:'U O \ hétköznap 8-17-lg, szombaton 8-12-ig
" Tuti·Turi, Fő út 230.
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APRÓHIRDETÉSEKGYÉMÁNTLAKODALOM

Binges Vince (82) és Rácz Margit (77) 1937. január
ll-én esküdött örök hűséget egymásnak Endrődön a
római katolikus templomban.

Idén január 18-án otthonukban ünnepelték ezt a
nevezetes jubileumot szűkebb családjuk - egy fiuk,
menyük és egy unokájuk - és ismerőseikkörében, de
így is huszonnégyen gyűltek össze a tisztaszobában
ezen az estén.

Életükben mindig a gazdálkodásból éltek. 1960-ban
a Zöldmező Tsz-be lépett be Vince bácsi, onnan is
ment már jó ideje nyugdíjba.

1974-ig Kisnyilason tanyájukban laktak, amikor
jelenlegi, Fő üti házukba költöztek.

Továbbijó egészséget és hosszú életet kívánunk.

• Mátrafüreden üdülésre al
kalmas apartman kiadó. Ér
deklődni lehet: 06 37/320-178
• Dr. Balázs Dénes geográfus
által írt (útleírásokat) köny
veket vásárolnék. Gózon Gá
bor, Gyomaendrőd, Kulich
Gyula u. 41.
• 5 hektár 13 éves tölgyerdő

üdülöövezetben olcsón eladó.
Érd.: Gye., Mícsurin u. 7.
18-19 óra között, vagy 8-9-ig a
386-909-es telefonon.
• Két darab jó állapotban lévő

heverő, és egy 350-es Jawa
motorkerékpár eladó.
• Vásártéri ltp. 31. B/l1. sz.
alatti lakás eladó. Minden
megoldás érdekel. Megtekint
hető 18 óra után.
• Eladó: 2 db nehéz vemhes
tehén, l db növendék üsző,

2 db bikaborjú, 25 db anyabir
ka, bárányok és malacok.
• Gyomaendrődön a Hármas
Köröshöz közel 1015 m 2-es
kert eladó. Érdeklődni: Gyo
maendrőd, Ady u. 18. sz., vagy
a ··386-142-es telefonszámon.

Eladó önjáró vezénnű

szelepes fűnyírógép és Simson
star mkp., vagy ETZ mkp.-ra

cserélhető. Gyomaendrőd,Vá
sártéri Itp.B ép. A/3.
• Figyelem! Vásároljon olcsób
ban! Használt hűtő, fagyasztó,
színes N, videó, telefon stb.
garanciával is. Bizományos
értékesítés! Nyitva hétfő-pén

tek 8-11.30 és 13-17 óráig.
Szombaton 8-12 óráig. Gyo
maendrőd, Fő út 21. (Lenin
székház)
• 15 db melegágyi üvegablak
van eladó. Gyomaendrőd,

Sugár út 65.
• Mechanikus írógépek eladók,
érdeklődni a 386-186-os tele
fonon.

Építőipari műszaki végzett
ségű. fiatal. pályakezdő,

agilis, műszaki rajzolástól
és száITÚtógép-kezeléstől

sem idegenkedő. B kate
góriájú jogosítvánnyal ren
delkező munkatársat keres
a Prominent BT. Érdeklőd

ni: a 60j384-225-ös tele
fonon, vagy személyesen
Gyomaendrőd. Tompa M. u.
22. sz. alatt munkaídőben.

-----------------------------------------,
I Állásajánlatok • Állásajánlatok • Állásajánlatok • Állásajánlatok • Állásajánlatok I

~-----------------------------------------~

20.70
18,30
28,10

6,20
19.96

GYOMAENDRŐD
Szigeti Topánka Bt. (Dévaványa, Szigeti major Tel.: 60/307·980 - Ungvölgyi
Jánosi - betanított cipész 10 fő

Lázár és Társai Bt. (Gyomaendrőd. Katona József u. :>-7. Tel.: 30/537·976) - vil
lanyszerelő l fő

Linea Gmk. (Szarvas. Szentesi ut 106. Tel.: 66/313·121) - asztalos 3 fő

Zepter Kft. (Gyomaendrőd.Tamási Aron u. l. - Mikó Magdolna) - értékesitő l fő

AB Aegon (Szarvas. Szabadság tér 30.) Tel.: 66/311·910 - Kassai Zoltáni 
üzletkötő 5 fő

Sped-Mark Bt. INyiregyháza. Budai Nagy Antal u. 43. Tel. 30/559-512 - Kóvér
Ildikó) - területi képviselő l fő férfi
Garda-Nord Kft. (Szeged, Kossuth L. sgI.. 10-12. Tel. 30/281-556 - Kertész Jelena)
- műanyag-fröccsöntő 3 fő férfi
Varga Bt. (Gyomaendrőd. Ipartelepi u. 1. Tel.: 30/554-999 - Petrovszki Jánosnél
cipőfelsőrész·készitő5 fő

MOL Rt. (Gyomaendrőd. Pásztor J. u. - Rajkó Sándor) - kútkezelő 2 fő

Neubort kandalló (Gyomaendrőd. Kereszturi u. 12. tel.: 20/272·365 - Neubort
Laszlój - hidegburkoló 4 fő

Régió Centrál Kft. (Békéscsaba. Lázár - Luther sarok Tel: 66/445·468 - Petrovics
Zoltán) - pénzügyi tanácsadó 5 fő

Fundy Kft. (Gyomaendrőd.Kossuth L. u. 66. Tel.: 66/386-557 - Botos Lajosné) 
édesipari termékgyártó művezető2 fő

Gyomaendrődi Mentőállomás (Gyomaendrőd. Hősök utja 59. Tel.: 66/386-104
Szujó Vincéné) - mentőápoló-betegkisérő 2 fő férfi

Körzetünk munkanélküliségi mutatói (1996. december 19-i adatok)

Település Aktív keresök Munkanélküliek Mn. ráta %

Gyomaendrőd 6861 fő 1418 fő

Dévaványa 3510 fő 642 fő

Ecsegfalva 569 fő 160 fő

Hunya 387 fő 24 fő

Körzet összesen 11327 fő 2261 fő

Egyéb munkalehetőségek:

Békés Megyei Államí Közútkezelő Közhasznú Társaság (Ismert
nevén KPM) Gyomaendrődi Üzemmérnöksége 1997. április Ol-től

megkezdi a kezelésében lévő útszakaszok és azok környezetének
rendbetételét. Térségünkből 60 fő munkanélküli részére jelenthet
ez munkalehetőséget. Foglalkoztatás tervezett időtartama: 1997.
04. Ol-től 1997. 09. 30-ig. A foglalkoztatni kívánt létszám
munkakörönkénti megoszlása és az elérhető áUagkereset:
- segédmunkás 35 fő átLker.: 20 OOO Ft
- betanított munkás 10 fő átL/cer.: 23 OOO Ft
- szakmunkás (nehézgépkezeló'k) 10 fő átLker.: 28 OOO Ft
- vezető-irányító (útépitő technikus) 5 fő átLker.: 30 OOO Ft

Az állásokkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért valamint az állá
sokra történő jelentkezés ügyében forduljon a BMMK
Gyomaendrődi Kirendeltségén az ügyintézőkhöz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1997. ápIilis 15-től

..Közmunkaprogram keretén belül megvalósítandó" pályáZatának
pozitiv elbírálása esetén megkezdi a város belterületí csapadékviz
csatornarendszerének karbantartási munkáit. Minimum 100 fő

regisztrált munkanélküli 6 hónapos időtartamra történő foglalkoz
tatása valósulhat meg. Foglalkoztatás tervezett időtartama: 1997.
04. 15-től 1997. Il. 15-ig. A foglalkoztatni kivánt létszám
munkakörönkénti megoszlása és az elérhető átlagkereset:
- mélyépitő mérnök, üzemmérnök 2 fő átl.ker.: 48 OOO Ft
- irányító 5 fő átLker.: 48 OOO Ft
- szakképzett kőműves 8 fő átLker.: 27 OOO Ft
- betanítottmunkás 10 fő átLker.: 27 OOO Ft

- segédmunkás (kubikos) 79 fő átLker.: 27 OOO Ft
Az állásokra nem csak munkanélküliek jelentkezhetnek. Mindenki
jelentkezését elfogadják, aki nem áll munkaviszonyban és a fent
említett munkakörökben, valamint díjazás fejében hajlandó
határozott időre szóló munkaviszony keretében a rábízott munkát
elvégezni. A BMMK Gyomaendrődi Kirendeltségén kaphatnak
bővebb felvilágosítást illetve az állásokra ís itt lehet jelentkezni.
Gyomaendröd. 1997.január 29. KEK! ELEK ü.i..
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Tisztelt gyomaendrődi Polgárok!
A Személyi jövedelemadó törvény
lehetövé teszi, hogy az állampolgárok
maguk döntsenek arról, hogy szemé
lyi jövedelemadójuk l %-át mely
szervezetnek kivánják juttatni.
Az "Érted uagyunk Alapítvány'; mely
értelmi fogyatékos, mozgáskorláto
zott és halmozottan fogyatékos gyer
mekek és fiatalok támogatására,
segítésére alakult, a Magtárlaposi
úton otthont szeretne létrehozni a
gyomaendrödi fogyatékos gyermekek
elhelyezése, nevelése, oktatása
céljából. Az Alapítványadószáma:
7420301234
Bővebbfelvilágosítást nyújt:
Dr. Varga Géza a 386-268
Csorbáné Balogh Éva a 386-046-os
telefonszámon.
Köszönettel:

,.Érted vagyunk Alapítvány"

4. Alapvetöen meg kell változtatni
az önkormányzat hozzáállását a vál
lalkozásokhoz és a vállalkozókhoz.
Nem gondolom, hogy a városnak vál
lalkoznia kellene, de a vállalkozói
környezet kialakitása, annak ja
vitása, elsö számú feldat kell. hogy
legyen. Nem elég a vállalkozók szúk
körét egyszer egy évben ..munkaebé
den" vendégül látni, hanem folya
matos kapcsolattartásra lenne szük
ség. Ki kellene használni azt a
lehetöséget, hogy a város vezetése
könnyebben teremt kapcsolatot a
meghatározó állami szervekkel, poli
tikai erökkel.

A feladatok konkretizálására ter
jedelmi okokból nincs lehetöségem,
egyébként is túlnyomó részben
ismételném a Híradó elözö kiadá
sában, a képviselötársam által fel
vetetteket, amelyektöl tartózkodnék.

Végezetül szeretném kifejezni biza
kodásomat arra vonatkozóan, hogy
Gyomaendröd város képes alkal
mazkodni az új feltételekhez, hogy
lakóinak nagyobb a tettrekészsége,
mint a kétségbeesése, hogy olyan
vezetöi adatnak meg - nem vala
miféle ..Felsöbbség" , hanem józan
választás útján -, akik képesek
okosan gazdálkodva, reálisan poli
tizálva kivezetni szorult anyagi
helyzetéböl a várost.
Gyomaendrőd, 1997. Január 30.

KATONA LAJos

k FELHívÁs
\;\~~~~~~%{1D;m:.~m:ti~&Mffi~:::~&~~0';;.'

5. A rendszerváltással a település
vezetésére hivatott szervek szerepe
alapvetöen megváltozott.

-: elsösorban nem jogalkalmazó,
nem a központi akaratot közvetitö,
hanem önigazgató. az eröforrá
sokkal, lehetöségekkel jól gaz
dálkodó vezetésre van szükség.

az önkormányzat vezetésére
hivatott testület és a po1gánnester
közül gyakorlati és nem jogi értelem
ben kitüntetett szerepe van a
Polgármesternek. Ezzel nem a
testület szerepét akarom kiseb
bíteni, de a Polgármester számára az
önkormányzati törvény jogilag is
nagy hatáskört biztosít, lehetöségei
pedig a dolgok áttekintésére,
kézbentartására messze nagyobbak,
mint a Testület bármely tagjáé.

:!ljjj;;;~;;,';~!";~'I:Q~~;;§'§l.~~jíj~jÉi\j;\\í~ili;
l. Az Önkormányzat - az anyagi

lehetöségeivel összhangban a
kötelezöen ellátandó feladatokon túl
csak azokat vállalja, amelyek
fontosak a köz számára és amelyekre
a civil szférában. piaci viszonyok
közt nem akad müködtetö.

2. Az intézményrendszer át
alakitását el kell kezdeni, vagy ha
úgy tetszik tovább kell folytatni
azért, hogy ne legyenek átfedések,
párhuzamosságok. Egyes intézmé
nyek ne legyenek túlméretezettek.
Ezt tartom az egyik legnehezebb
feladatnak, tekintettel Gyoma és
Endröd vélt vagy valós érdekellen
tétére, valamint azért, mert az át
szervezésre sok-sok pénz is szük
ségeltetik, továbbá, mert óhatatlanul
emberi sorsokat érint.

3. Bármennyire nem népszeru
dolog, de el kell fogadnunk, hogy a
helyi bevételekröl és ezen belül a
helyi adókról nem mondhatunk le.
Az adómértéket reál értékben azon
ban nem emelhetjük tovább.
Javitani kell azonban a belsö struk
túráján, mert jelenleg több esetben
igazságtalanságot szül. Az adó
mértékének szintentartása mellett
azonban törekedni kell az adózók
körének bövitésére, mert meg
gyözödésem, hogy sokan kirriarad
nak belöle, ami az adót rendesen
fizetökkel szemben igazságtalan.
Feltétlen el kell érni, hogy a költ
ségvetésben forrást biztosítsunk a
pályázatok saját erejéhez, ugyanis e
fejlesztések állami támogatásához ez
elengedhetetlen, márpedig Gyoma
endröd állami támogatás nélkül nem
tud fejleszteni.

l. A település a
fejlödést illetöen - a hagyományai, a
földrajzi elhelyezkedése, gazdasági
szerkezete miatt - meglehetösen
szúkre szabottak. Ennek követ
keztében a város kötelezöen ellá
tandó feladatokon túl, erején felül
vállal, úgynevezett nem kötelezöen
ellátandó feladatokat. Röviden,
szegények vagyunk és úgy akarunk
élni, mint a gazdagok.

2. Gyomaendröd intézményrend
szere nem alkalmazkodott a
lehetöségeihez, párhuzamosan több
intézménye is hasonló funkciát lát
el, irányításuk nagyon decentra
lizált, nincs kellö kontroll alatt. Míg
hasonló lélekszámú településen egy
feladatot egy intézmény lát el,
nálunk Gyoma-Endrödjegyében sok
esetben kettö (pl.: könyvtár, kul
turális intézmények, stb.). Ez drága
dolog, e miatt nem tudjuk megfelelö
szinvonalon múködtetni azokat.

3. Minden ellenkezö híresztelés
dacára az önkormányzatok az
országban nem fognak tömegével
tönkremenni, nagyobbik részük jól,
vagy úgy-ahogy megél. Emiatt nem
számithatunk intézményes állami
segítségre. Csak magunkra
számithatunk!

4. A város múködéséhez -az anyagí
feltételek megteremtésében egyre
nagyobb szerepe jut a helyi
bevételeknek, sajnos emiatt a helyi
adók súlya - mint a legnagyobb saját
bevételi forrás - nö.

A lakosság természetesen ezt
ellenérzéssel fogadja el, ezért is
nagyon lényeges, hogy eröforrá
sainkkal hogyan gazdálkodunk.
Nagyon sok lehetöség van a normatív
támogatáson túl, pályázati rendszer
ben állami támogatáshoz jutni,
melyhez azonban szinte mindig saját
erö szükséges, ezért elengedhetetlen,
hogy erre a célra forrásokat
szabadítsunk fel.

Alig több, mint
két évi, a testü
letben végzett
munka után ösz
sze kellett gyúlni
annyi tapaszta
latnak, hogy az
önkormányzati
képviselö mérle
get vonjon és a
jövöre vonatkozó

an levonja a tanulságokat, követ
keztetéseket.
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[e:=-=R=e=n=d=ó=~=r=s=é=g=1=· =h=ir=e=k=-~]
:> Január 18-án bejelentették, hogy a
Sirnai- és a Sirató-zugban több víkend
házba ismeretlen elkövetők betörtek.
Az eljárás ezekben az ügyekben folya
matban van.
:> 18-án vált ismertté, hogy a Rákó
czi utca egyik nem lakott házát
feltörték ajtó betörésének módszerével.
Különböző dolgokat kb. 150 ezer Ft
értékben zsákmányoltak.
:> Egy román autóbusz becsúszott az
árokba a Hídfő utcánál, amit egy ott
lakó jelentett 19-én. Személyi sérülés
nem történt.
:> 20-án a külterület-felügyelő beje
lentése alapján a rendőrség 4 fő ellen
eljárást kezdeményezett, akik az ártér
ből akác- és nyárfát tulajdonítottak el.
:> 21-én az esti órákban az endrődi

közúti hídnál baleset történt. Egy
személygépkocsi kerékpárost ütött el,
aki súlyos sérüléseket szenvedett. A
vizsgálat ez ügyben is folyamatban
van.
:> 22-én fedezték fel, hogy egy 23 éves
fiatalember akasztásos öngyilkosságot
követett el.
:> A Fő út 78. sz. alatti vegyesboltot
22-én egy fiatalember kocsmának
nézte. Azonban, mivel szeszesitallal
nem szolgálták ki, a pulton tartott
tojásokból mintegy 60 db-ot össze
zúzott a padlón. Az eladót szidta a
garázdálkodó, majd eltávozott. Az
e!követőt a rendőrjárőr elfogta és
ellene garázdaság miatt eljárást
kezdeményezett. Az intézkedés ideje

alatt az ezer forintos kárt megtéritették
az üzletnek.
:> 23-án ismét egy lakatlan házat
törtek fel ismeretlenek a Kisfaludi
utcában. 3 gázpalackot, parabolaan
tennát, szalámit vittek el. A kár kb. 50
ezer Ft.
:> E nap délutánján egy másik ha
sonló esetet jelentettek, most a Jókai
utcából. Innen videórekordert táv
irányítójával, aranyfülbevalót. női

kucsmát, összesen kb. 60 ezer Ft
értékben raboltak el.
:> 24-én a Napkeleti előtt egy kerék
párját az úttesten keresztül toló sze
mély szenvedett balesetet. Egy
személyautó elütötte. A kerékpáros
súlyos sérüléseket szenvedett.
:> Az őrsön 24-én egy személy beje
lentette, hogy a gyomai köztemetőelőtt
valaki őt leütötte, és 40 ezer forintját
elragadta. Az intézkedés során a
rendőrjárőr egy órán belül elfogta az
elkövetőtés az őrsre előállítottaaPájer
játékteremből, ahol már néhány ezer
forintot eljátszott. Beismerő vallomást
tett és előzetes letartóztatás mellett
folyik ellene az eljárás.
:> Újabb lakásfeltörés történt, amit
25-én jelentettek, ezúttal a Gárdonyi
utcában. Innen csillárokat, fest
ményeket. bútorokat - kanapét, szek
rényt - hurcoltak el, a kár 90 ezer Ft.
:> Kocsorhegy egyik kertjében [eltörték
a hétvégi házat. Gázpalackot. étkész
letet, szerszámosládát vittek el, 20 ezer
Ft értékben.

BESZÁMOLÓ
Az elmúlt év folyamán Békés me

gyében csökkent a balesetek száma.
Ezzel szemben a Szarvasi Ren
dőrkapitányság területén növeke
dés volt regisztrálható.
Gyomaendrődterületén 3-mal volt

több a sérüléssel járó balesetek
száma, mint az előző évben. Az
okozók között 300/0-kal nőtt a sze
mélygépkocsit, 21%-kal a tehergép
kocsit vezetők, és 71%-kal a
kerékpárosok arányszáma.

Annak érdekében, hogy e negatív
tendenciát felszámoljuk , a jövőben

folyamatosan és szigorúan fel fog
lépni a rendőrség az ittas, kivilági
tatlan, szabálytalanul kanyarodó
kerékpárosokkalszemben.

Tovább szigoritjuk a személy- és
tehergépkocsik ellenőrzésétis.

Szeretnénk felhivni a figyelmet a
KRESZ azon előírásaira, melyek
szerint: ahol kiépített kerékpárút
van, kerékpárral csak ezen lehet
közlekedni, valamint lakott területen
kívül főútvonalon balra úgy lehet
kanyarodni, hogy a kerékpárról le
kell szállni és azt a főútvonalon tolni
kell. Ez vonatkozik lakott területre
is, ahol kerékpársáv van felfestve 
nyilatkozta Szűcs József r.alezredes
az őrs parancsnoka.

-5%
64,
70,-

329.
302,
100,
258,-

48,
52,

103,-

Minden vásárolt termék árából 50/0-ot visszakap, ameny
nyiben él törzsvásárlói kedvezményünkkel!

Kínálatunkból: Fogy. ár:
lliztl~ ~-

Papírzsebkendő100 db 7
Biopon (folyékony) l l
Libatepertő

Ketchup 0.5 l
Merido mocca 250 gr.
Zöldborsó (dobozos)
Kukorica (dobozos)
Cémametélt, makaróni l kg

Nem sZÜDik'
meg.. .!

<-"..... ".,. _..... .-.... _._" ....

Az utóbbi napok
ban felröppent
egy kellemetlen.
pletyka szintü kó
sza hír. hogy meg
szűnik Gyoma
endrődöna men
tőállomás.

Dr. Gedei Margit
városi főorvos ér
deklödésére dr.
Bumbera József
Békés megyei
mentöföorvos azt
a választ adta.
hogy szó sincs an
nak megszünte
téséröl. söt böví
téséröl, fejlesztésé
röl gondolkodnak.

r-------------------------------,
Tűzoltósághírei !

Január 7-én este 23 óra tqján lecsú- :
szatt az útról a helyijáratú autóbusz:

I
a Sugár utcánál Segítségükkel van- :
tatták azt vissza az útra. :L ~
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1997. március 9-én
idól(ozi polgármester-választás

..

A Gyomaendrődi

Helyi Választási Bizottság
1/1997. (I. 8.) számú határozata

az idóltözi polgármester
választás kiírásáról és az idóltözi
választás eljárási határidőinekés
határnapjainak megállapításáról.

l. A helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. törvény 53. § (2)
bekezdésben foglalt jogkörében a - le
mondás folytán megüresedett - pol
gármesteri tisztség betöltésére az ÖVjt.
53. § (l) bekezdése alapján az időközi

polgármester-választást
1997. március 9. napjára (vasár

I nap) 6-19 óráig tűzi ki.

Szavazni csak személyesen a választópolgár
gyomaendrődilakóhelyén (a szavazóköröket lásd
a mellékleten) lehet a jelöltekre.

Jelölt csak az lehet, aki meghatározott számú
- a választójogosultak 30/0-ának, kb. 400 
érvényes ajánlást gyűjtött össze.

Gyomaendrődön jelenleg 12857 fő a
választójogosultak száma. (Ez 81 fővel kevesebb,
mint 1994. végén volt.)

Bár ez "csak" egy időközi polgármester
választás, de remélhetően mmél többen a
szavazóurnák elé járulnak.

Gyomaendrőd helyzete nem rózsás. Több
pénzt nem biztosít a leoszt:is ... Csak mi tehetünk
magunkért, magunkra számíthatunk sorsunk
alakitásában.

Az új polgármesternek ez lesz a fel,adata most
is és a jövőben is, tudniillik, hogy a legjobb vál
tozattal éljen a megoldások közül, így gazdagítva
városunkat és lakóit, és ez háttérbe kell, hogy
szoritson bármilyen párt-, vagy egyéb csoporto
sulási érdeket, amennyiben azok nem ezt szol
gálják.
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•\. .'1.'i$ztelt Polgártársak! GyomaendrődleLkói!
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Mai írásom elején tisztelettel elnézést kérek azoktól a
lakótársaktól, akiket személyesen nem kerestem fel
ajánlóívemmeL Sajnos a napi teendőim nem tették
lehetővé, hiszen a város vezetése a mostani, költ
ségvetés-készítési időben napjaim minden percét
kitöltötték Jelölttársaim kedvezőbbhelyzetben voltak, s
nyilván jobban ki is használták lehetőségeiket.

Segitőtársaik is nagyon nagy elán
nal tániogatták őket Van olyan
akiért a régi elvtársak minden követ
megmozgattak, még Békéscsabáról
is lenyúltak ide. Rohangáltak mint
..pók a falon", hogy a régi befolyásuk
érvényesüljön a város vezetésében.
Visszataszító látvány volt, ahogy a
csatlósok viselkedtek a főelvtárs
utasítására! Gondolom a jelölttár
sam nem szívesen, de elfogadta
támogatásukat, nem akart ellent
mondani nekik. Megértem Öt!

A másik jelölt mellett olyan cso
portosulás állt össze, amelyik az
országos politikában kibékithe
tetlen ellentétben áll egymással. Ez
sem a jelölt hibája, hanem úgy
érzem, hogy az elgondolásaikat
személyén keresztül próbálják meg
valósítani!

Azért érdekes dolog a politika! Az
endrődi kisgazdák nagyasszonyá
nak a pálfordulása valahogy számomra nem érthető!

Tudniillik decemberben megkeresett engem, hogy nem
lenne-e kedvem a következő parlamenti ciklusban - ért
sék jól - a kisgazdák országgyűlési képviselőjeként

indulni! No hát ez nekem sok volt! Nem vagyok olyan hiú
ember, hogy ezt én vállaltam volna, egyébként is
tisztában vagyok képességeimmel! Utána arról biztosí
tott, hogy pártja támogatní fog a polgármester-választá
son.

Mit ad Isten! Meglepetéssel tapasztaltam, hogy
azokkal szövetkezik, akiket rendre minden lehető fóru
mon elmarasztal, lehord mindennek Szíve joga min
denkinek hogyan dönt, de a kétszínűség az én
értékitéletemben nagyon mélyen helyezkedik el! Ez csa.l<::
néhány olyan dolog amit megemlítettem, de lehetne még
sorolni néhány hangadó visszataszító megnyil
vánulását. Egyébként szeretném elmondani, hogy a
jelöltek között normális, emberi a kapcsolat. Úgy érzem,
hogy mindannyian a város életénekjobbításáért állunk
sorba.

Ami engem vezet, és vezérelvem, hogy a megkezdett
munkákat szeretném befejezni. Azok a családok, akik
legféltettebb kincseiket. életük folytatóját, gyerekeiket
rám merik bízní, és azokból képességeim szerint be
csületes emberek sokaságát indítottam az életbe, ezután
is bíznak bennem!

Aki polgármester lesz, nem kell polihisztornak lenníe.
Meg kell nyerni maga mellé szakértők seregét, meg kell
hallgatní minden ötletet. Vallom, hogy fOSSZ ötlet nincs!
Legfőbb támaszom a Polgármesteri Hivatal dolgozói
lesznek Felületesen ítélik meg őket nagyon sokan! Pedig
higgyék el, hogy keményen dolgoznak, hogy a város

16500 lakosának ügyes-bajos dolgait intézzék, de min
den esetben kötik őket a jogszabályok, rendeletek!

Nem kivánom rózsaszínűrefestení az eget! Úgy érzem,
hogy mindaz amit a szórólapomon, különböző irásaim
ban ígértem, megvalósítható és a városunk előremoz

dulását eredményezi.
Csak röviden és ismétlésképpen:

l. Jó ivóvíz: pályázat benn van,
amivel megbízott a KT - a saját erő

megszervezésével - javában folynak
a tárgyalások

2. Minden lakásban telefon:
hetente keresem a kapcsolatokat,
tárgyalok; július végére ígérik, hogy
készen lesz.

3. A város költségvetése egyen
súlyban legyen: Ha az ívóvizhez
benyújtandó pályázatok ered
ményre jutnak, kifizetjük hiteleink
nagy részét, jóval kevesebbek
lesznek a gondjaink - Az 1996-os
évben a csőd réme állandóan a
fejünk felett lebegett, ennek
ellenére év végére 30 millió forint
körüli pozítivumunk volt.

4. Gyoma és Endrőd közötti
egyetértés: Ez mesterségesen kel
tett - néhány hangadó sérelme
miatt - álprobléma. Csak egységben
szabad gondolkodni. Viszont van

nak égető gondok: Öregszőlői út és járda, Kocsorhegyi
járda, ezeket meg kell oldani.

5. Vállalkozásbarát adópolitika: Új vállalkozóknak
adókedvezmény stb.

6. Kulturált szórakozóhelyek: (túl sok kocsma van
a városban!) Minden korosztály találjon magának l-2
megfelelő szórakozóhelyet.

7. Több új munkahely: A Vállalkozásfejlesztési
Alapítványnak irodát létesítünk. Három középiskolánk
rengeteg jól képzett szakembert ad a városnak. Ezek
helyben tartása egyik fő feladatom. A jelentős,

Gyomaendrődről elszármazott, tudományos és gazdasá
gi munkát végző embereket megnyerni az ügynek, váro
sunk segítésére. Van már eredmény!

8. Korszerűbb egészségügyi ellátás: Ez sem új do
log, csak be kell fejezni, s városunkból nem kell Békés
csabára, Gyulára, Szarvasra utazní kb. 75 OOO alkalom
mal betegeinknek. Sokkal kevesebb fáradtsággal,
törődéssel juthatnak korszeru egészségügyi ellátáshoz.

Lehetne még sok mindent sorainí, de úgy gondolom,
hogy szórólapomon és a plakátokon minden megtalál
ható.

Nagyon nagy lehetőséget látok városunk természeti
adottságának kihasználásában. A belföldi és külföldi
turistákkal megísmertetni, megkedveltetní városunkat.
Ehhez viszont tisztává, széppé, vonzóvá kell tennünk.

Segítsenek terveim megvalósításában! Ha rám szavaz
nak, bíznak bennem, egyetértenek velem, lassan, de biz
tosan kikecmergünk ebből a mocsárból, amelyet az
elmúlt rendszerek örökül hagytak ránk!

Köszönettel: CZIBULKA GYÖRGY

Gyomaendrőd, 1997. február 19.
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KISZELY ISTVÁN Tisztelt Választópolgár!

Bizalom és jelelősség tudatában jóleső érzés
tapasztalni, hogy a közeledő "polgármester-válasz
tás" összes köriilménye egyre jobban érdekli Önt!
Jelentőségétfontosnak tartja!

Tapasztalatom szerint olyan igényeket támasz
tanak és olyan követelményszin-
tet állítanak a leendő polgár
mesternek, amit jó lett volna 6
évvel ezelőtt is megtenni, füg
getlenül attól, hogy elévülhetet
len érdemek és eredmények szü
lettek. ELŐBBRE TARTANÁNK.
Más kérdés, hogy ezeket az érde
meket és eredményeket a lakos
ság hogyan értékeli?

Az értékmérés és értékitélet
attól függ, hogy az eredmények
hogyan érintették alakosságot.

Egy biztos, hogy a jövőkép, a
város anyagi helyzete a köz
vélemény szerint siralmas. Küz
delmes jövőt jósolnak a Polgár
mesternek!

Bárki legyen is - Önök vá
lasztják!

Bizom abban, hogy minden városra nehezedő és
lakosságot érintő feladat kezelhető. Becsületes és
őszinte tájékoztatással a nyilvánosság megértő

támogatását ki lehet érdemelni!
Az önkormányzás csapatmunka! Következetes

- szigorú - fegyelmezett munkát a szükséges szak
értelem nélkülözhetetlenségével együtt követelni
meg az önigazgatás résztvevőitől.

A feladatokhoz megfelelően képzett, szakirányú
jártassággal és gyakorlati érzékkel is rendelkező

emberekre van szükség, akik a város egészében
gondolkodnak és cselekedni képesek részrehajlás
mentesen a Polgármesterrel együtt.

Sajnos a város kétközpontúságát az eddigi
..SZEMLÉLET" nem szüntette meg.

Jelenleg is működnek érdekcsoportok és promi
nens személyek, akik nem az egységes és igazságos
városfejlesztésen munkálkodnak. Ez szomorú és
jellemtelen!

A város működésénekfeltételeit biztosítani kell a
költségvetésben, de ésszerű takarékos intézkedé
sek árán a gyakorlatban is.

A hétköznapi gondjainkon túl előrelátóan kutat
J:1j kell olyan külső erőforrások után, ami állami
pénzt juttat a városnak különböző létesítmények

megvalósításának finanszirozásához. Például: - az
ivóvízügy - szennyvizprogram befejezése - csapa
dékviz-megoldás - úthálózat-építés - erdők, faso
rok telepítése - környezetvédelem stb.

Támogatni kell a lakosság és a vállalkozók
önkéntes kezdeményezéseit,

+ például:
- a külteriileteken a dűlőutak

melletti vízlevezető árkok és
csatornák műszaki kivitelezhe
tőségét,

- átereszek, vízkormányzó mű
vek felújítását a belvizkárok eny
hítése miatt mindenütt,

- jó lenne, ha mielóbb a kül
teriiletek környezet- és tájvé
delme érdekében a fasorok ülte
tése, kialakitása elkezdődne.

A mikroklíma jelentősége a nö
vénytermesztésben bizonyára
ismert?!

A fenti gondolatok megvaló
sításának érdekében tett mun
kálkodás hiábavaló törekvésnek
szánút akkor, ha nem közös

akarattal tesszük közös céljainkért.
Tisztelt Választópolgár!
Ön szerint hogyan tudnánk megőrizni

környezetünket az illegális favágóktól, akik a bel
teriileti holtágak partjainak fáit is kivágják, de nem
kimélik a liget fáit vagy éppen a református temp
lom tölgyfáit sem!

Hogyan segítené a kisebbségi önkormányzat
elképzeléseit a Céljaik elérésében?

Hogyan oldjuk meg az Öregszőlő 800 lakójának
problémáit, a nagylaposi gondokat, a Bánomkert,
Besenyszeg és Magtárlapos lakóinak jogos sé
relmeit?

Ezekre a kérdésekre válaszolni könnyelműen

lehet, de nem ajánlatos, ugyanis ezeket meg kell
oldani, mert az itt érintett és itt élő választópolgár
~em másodrendűés nem kiszolgáltatott, nem lehet
a sérelmeiket örökké lesöpörni, figyelmen kivül
hagyni!

Tisztelt Választópolgár!
Minden gondunk közös!
Bizalmát megköszönöm! Felelősségteljesmunká

val kívánom viszonozni - ha ezt akarja és nekem
bizalmat szavaz.

Tisztelettel: KISZELY ISTVÁN
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Tisztelt Választópolgárok!

Megköszönöm mindazok előzetes biZalmát,
akik ajánlásaikkal segítették jelölésemet.
Kérem Őket és azokat is, akikhez nem jutot
tunk el az ívekkel, de egyetértenek szemé
lyemmel, hogy március 9-én
szavazataikkal is erősítsék

meg bizalmukat.
A sajtó által biztosított

kereteken belül, nagyon rövi
den elképzeléseimről:

A polgármester elsődleges

feladatának azt vallom, hogy
mindent meg kell tenrue a
város népességének meg
tartásáért. Ez úgy lehetséges,
ha az állampolgárok számára
biZtosítani tudja a város a
folyamatosan javu.ló életkö
rülményeket.

A feladat három fő területe:
a munkahelyteremtés, a te
lepülésfejlesztés és a lakos
ságot szolgáló intézmé
nyek működtetése.

A megvalósítás alapfelté-
telének tartom a város pénzügyi egyensúlyá
nak helyreállítását, mert enélkül nem lehet
reális célokat kitűzru.

A megoldást ésszerű takarékossággal, külső

pénzforrások megszerzésével - elsősorban

pályázatokkal - és az átütemezhető feladatok
halasztásával látom megoldhatónak. A helyi
adók további emelése nem járható út, de
arányosabb elosztása szükséges.

A munkahelyteremtés elősegítése égetően

fontossá vált. Csak ez oldha1ja meg a város és
a lakosság felemelkedését, ez eredményez
vásárlóerőt, gyarapodást és bevételt a város
nak is.

A cél érdekében javitani kell a helyi vál
lalkozások működésifeltételeit - különösen az
induló alacsony tőkével rendelkezőkét.

Ösztönözru és támogatrú kell a külső tők<e:

beruházási törekvéseket.
A város per alatt lévő földterületeit az arra

rászorult, hozzáértő földművelők művelésébe

kell adni, és segíteni a termelést és érté
kesítést.

A településfejlesztést előrelátóbban kell
előkészíteni, mert így lehetséges pályázati
úton többletbevételhez jutru.

Legsürgetőbb feladatunk a jó ivóvíz biZ
tosítása, folytatni kell a burkolt utak építését,
az utak és járdák karbantartását, a
csapadékviz-csatornák rendbe tételét, az ol-

csóbb és korszerűbb köz
világítás kiépítését. A szenny
vízprogram folytatását pá
lyázati és társulási formában,
a lakosság hozzájárulásának
lecsökkentésével tartom le
hetségesnek, de nagyon
fontosnak. A fejlesztésekkel
el kell jutrú a külső város
részekre is.

A várost a falutól döntően a
lakosságot szolgáló intéz
ményrendszere különbözteti
meg.

Az önkormányzatnak biz
tosítani kell a gyerekek
részére a bölcsődei, óvodai és
általános iskolai oktatást
városi színvonalon.

Meg kell tartanunk
középiskoláinkat, hogy minél

több gyermekünk helyben tanulhasson.
Az egészségügyben magasabb szintű és

bővülő szakorvosi ellátást kell biztosítam.
Az idősekrőlgondoskodó intézményeket fenn

kell tartam, a bel- és külterületeken egy
aránt.

Megválasztásom esetén elképzeléseimet a
képviselő testülettel, a lakossággal, a vál
lalkozókkal, az egyházi és civil szervezetekkel,
a pártokkal összefogva kívánom megvalósí
tam, ezért nyitottabb párbeszédre törekszem.
A helyi béke és összefogás csak együtt ér
hető eL

A polgármesteri szolgálatot nehéz, embert
próbáló feladatnak tartom, de városépítési és
közigazgatási gyakorlatom alapján megold
hatónak.

A célkitűzések mellett fontosnak tartom,
hogy emberközpontú, segítőkész legyen a pol
gármester, aki teljes energiáját és idejét
kizárólag e szolgálatra hasznosítja. Én így
szándékozom.

Ha egyetért célkitűzéseimmel,kérem erősítse

meg szavazatával, és a megvalósításban való
együttműködésseL

Köszönettel: JENEI BÁLINT
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Szavazókörök sorszáma és terület- leírása
az 1997_ március -i időközi polgánnester-választáshoz

1. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Liget-fürdő,Erzsébet-liget
Csokonai Vitéz Mihály, Erkel Ferenc, Erzsébet-liget, Fáy

András, Hársfa, Kiss Lajos üdülőtelep, Kölcsey Ferenc, Körös
sor, Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Radnóti Miklós,
Semmelweis Ignác, Székely Bertalan, Vidovszky Béla és a
Vizmű-sor utcák választópolgárai, továbbá azok a személyek.
akiknek lakcíme a· lakcimbejelentésre vonatkozó jogsza
bály értelmében csak a Gyomaendrőd megnevezést tartal
mazza.

2. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Gimnázium, Hősök útja 43.
Áchim L. András, Bacsó Béla, Bercsényi Miklós. Esze

Tamás, Hantoskerti út, Hősök útja l-től 69/l-ig és 2-től

6612-ig, Kőrösi Csoma Sándor, Pósa Lajos, Somogyi Béla,
.Szabadság tér, Szondy György utcák, valamint a Tanya VII.
ker. választópolgárai.

3. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános iskola, Fő út 181.
Attila, Álmos, Árpád, Berzsenyi Dánie!, Fegyvernek, Mátyás

király és a Szabó Dezső utcák választópolgárai.
4. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános iskola, Sallai utca 2.
Bajcsy-Zsilinszky l-től 43-ig és 2-től 40-ig, Bocskai István

l-től 35-ig és 2-től 34-ig, Fö út l35-töl és 15S-tól végig.
Pásztor János l-töl 13-ig valamint 2-töl 14-ig, Sallai Imre,
Ságvári Endre, valamint a Zrinyi Miklós !-töl 271 l-ig és 2-töl
26-ig utcák választópolgárai.

5. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Katona József Városi Művelődési Központ,
Kossuth u. 9.
Arani János. Botond, Dobó István, Fürst Sándor, Hunyadi

János l-től 21-ig és 2-töl ISI l-ig, Kner, Kossuth Lajos l-töl
33-ig és 2-től 40-ig, Mirhóháti, Petöfi Sándor !-töl 27-ig és 2
töI40/l-ig és a Rákóczi Ferenc utcák választópolgárai.

6. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Zeneiskola, Rákóczi utca. 19.
Batthyány Lajos, Bessenyei György, Béke, Budai Nagy

Antal l-töl3l I !-ig és 2-töI18-ig. Hámán Kató, Hösök útja 6S
tól és 71-től végig, Hunyadi János 20-tól és 23-tól végig,
Kálvin János l-töl 75-ig és 2-töI 36-ig, Keleti, Kisréti l-től 29
ig és 2-töl 3412-ig, Kiss Bálint, Körgát, Liszt Ferenc, valamint
a Vörösmarty Mihály !-töl 41-ig és 2-töl 32-ig utcák
választópolgárai. . ..

7. SZAMU SZAVAZOKOR
Helye: Általános iskola, Kisréti u. 27.
Bajcsy-Zsilinszky 52-töl és 65-töl végig, Budai Nagy Antal

20-tól és 33-tól Végig. Damjanich tér, Eötvös, Gárdonyi Géza,
GYÓni Géza, Kató József, Kálvin János 3S-tól és 77-töl végig,
Kisfaludy, Kisréti 31-töl és 36-tól végig, Lehel. Nagy Sándor.
Vörösmarty Mihály 34-töl és 43-tól végig és a Wesselényi
Miklós t;tcá}< választól?olg,árai.

8. SZAMU SZAVAZOKOR
Helye: Közúti igazgatóság, Bánom-kerti út 1.
Bánomkerti, Katona József, Kazinczi Ferenc, Lévai,

Losonczi István. Mikszáth Kálmán, Rózsa Ferenc, Széchenyi
István, Tanya VI. ker., Tokai Ferenc és a Toldi Miklós utcák
választópolgárai. . ..

9. SZAMU SZAVAZOKOR
Helye: Városi könyvtár, Kossuth u. 50.
Bajcsy-Zsilinszky 42-töl 50-ig és 45-töl 63-ig, Bocskai

István 36-tól és 37-töl végig, Jókai Mór, Kossuth Lajos 35-töl
és 42-töl végig. Pásztor János 15-töl és 16-tól végig, Petöfi
Sándor 29-töl és 42-töl Végig, Tompa Mihály és a Zrinyi Miklós
2S-tól és 29-töl végig utcák választópolgárai.

10. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: TITÁSZ irodaház, Vásártéri lakótelep 35.
Vásártéri lakótelep választópolgárai.

11. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda, Fő út 85.
Ady Endre, B. Molnár Imre, Balassi Bálint, Besenyszegi, Fö

út lIO-től 156/ l-ig és S3-tóI133-ig. Madách Imre, Németzugi
sor. Ta.!l.ács és a Zalka Máté utcák választópolgárai.

12. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Ipari iskola, Selyem út 124.
Bethlen Gábor, Gutenberg, Keresztúli, Kós Károly. Kulich

Gyula. Magtárlaposi, Móra Ferenc, Nyárszegi, Október 6.
lakótelep, Rácz Lajos, Sebes György, Selyem l09-töl és 124
töl végig és az Új kert sor utcák választópolgárai.

13. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola, Selyem út
Babits Mihály 7-töl 35-ig, Babits Mihály S-tól 34-ig, Bartók

Béla, Bem, Fö út 65-töl 81-ig és 92-töl I08-ig, Honvéd,
Ifjúsági lakótelep, József Attila, Kántorkert sor, Martos Flóra,
Mohácsi. Nap, Polányi Máté 60-tól és 61-töl végig, Selyem
I02-töl 122-ig, Selyen: I03-tól I09-ig, Sugár lll-töl és 12S
tól végig és a Tamási Aron utcák választópolgárai.

14. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános Iskola és Diákotthon, Fő út 42.
Bányász, Dankó Pista, Dobi István, Fö út 45-től 63/1-ig és

60-tól 90-ig. Halász, Kárász, Kossuth tér, Könyves Kálmán,
Körös, Mikes Kelemen, Táncsics és a Vadász utcák
választópolgárai.

15. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda, Selyem út 101.
Baross Gábor, Juhász Gyula, Mirhói, Napkeleti, Selyem 55

töl 10 l-ig és 56-tól IOO-ig, Sugár 57-töl 109-ig és 64-től 126
ig. Szabó Ervin, Toronyi. Tulipán és a Zsák utcák választópol-
gárai. .. . ..

16. SZAMU SZAVAZOKOR
Helye: Speciális iskola, Fő út 5.
Apponyi 14-töl 34-ig és 15-töl 43-ig, Blaha Lujza 7-töl és

S-tól végig, Gorkij. Lábas, Polányi Máté 17-töl 59/l-ig és
18-tól 5813-ig. Selyem l-töl 53-ig és 2-töl 54-ig. Sugár l-től

55-ig és 2-töl 62-ig, Szabadság 7 -töl és l O-töl végig és a Zöldfa
utcák vál§lsz~ÓpoJgárai.. ..

17. SZAMU SZAVAZOKOR
Helye: Óvoda, Blaha Lujza út 8.
Alkotmány. Apponyi l-töl 13-ig és 2-töl 12-ig, Blaha Lujza

l-töl 5-ig és 2-töl 6-ig, Csillagos, Damjanich János, Deák
Ferenc. Endrődi. Fő út l-töl 43-ig és 2-töl 5S-ig, Hatház,
Hídfö, Hösök tere. Kacsóh Pongrác, Kilián tér. Kinizsi Pál,
Kodály Zoltán, Köztársaság. Kürt, Liliom. Micsurin. Népliget,
Rózsahegyi Kálmán, Szabadság utca l-töI5/l-ig és 2-tölS-ig
és a Zrinyi Ilona utcák választópolgárai.

18. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Nagylaposi IdősekKlubja, Mester u. 19.
Csejti. Korvin Ottó, Mester, Nagylaposi MÁV-lakások,

Simai, Tanya IV. ker., Tanya V. ker., Templomzug, Tóth
Árpád. Vasút sor utcák és a Vasúti örházak választópolgárai.

19. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Déryné MűvelődésiHáz, Blaha Lujza út 21.
Akác, Apponyi 36-tól és 45-töl végig. Csurgó, Décsi. Dózsa

György, Egressy Béni, Fazekasi, Gábor Áron, Kenderáztató,
Kisfok, Korányi Frigyes, Orgona, Polányi Máté l-töl 15-ig és
2-töl 16-ig, Szent Antal, Szélmalom. Tanya II. ker. 44S-tóI
472-ig, 449-töI473-ig, 50S-töl 51S-ig, 509-töl 519-ig,Temetö
és a Vasvári Pál utcák választópolgárai.

20. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: ÖregszólőiIdősek Klubja, Kondorosi út 1.
Álmosdomb. Bacsalaposi, Diófa, Határ, Iskola, Kis,

Kondorosi, Kör, Páskumi, Polyákhalrri, Szarvasi, Szölöskert,
Tanya IL ker. 14-tö1446-ig, 33-tól 447-ig. 474-töI506-ig, 475
töl 507-ig. 520-tól és 521-töl végig, Tanya III. ker. és az Ugari
utcák választópolgárai.
Gyomaendrőd. 1997.január 15. CSORBA CSABAjegyzö
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Köszönöm Önöknek az eddigi bizalmat és a jelölést!

Dr. Dávid Imre
polgármesterjelölt
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Miért cyánljuk Őt?

Gyomai FelsőrésziOlvasó és Gazdakör
A gyomaendrődi vállalkozók többsége

Tisztelt GyomaendrődiVálasztópolgárok!
Kedves gyomaiak, endrődiek, nagylaposiak

és Öregszólóben lakók!
1997. március 9-én polgármester-választás lesz

településünkön.

Kérjük. jö.üenek el szavazni!
Önök válasszanak polgármestert! Ne bizzák másokra!
Mi csak ajánlani tudjuk. hogy a több alkalmas jelölt

közül szavazzanak a legalkalmasabbra.

dr. Dávid Imre agrármérnökre.

Mert aktiv korú. felsőfokú végzettségű. határozott.
rendszerető. kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező. gya
korlatias gazdasági szakember. Értékitélete a teljesít
ményen alapul.

Nem híve az üres ígéreteknek. a megfoghatatlan jövő

képnek.
Közöttünk élő. gondjainkat. bajainkat felismerni képes

ember, aki azok megoldásában akar és tud is tenni.
A város életében a folyamatosságot. a törvényességet

ígéri, de a változatlanságot nem.
A nevére leadott közel kétezer ajánlás alapján véljük.

támogatottsága a lakosság körében a jelöltek közül a leg
nagyobb.

A város érdekében - politikai nézetkülönbségeinket fél
retéve - együttesen kérjük Önöket. ismerjék meg a jelöl
teket. s jól megfontoltan adják szavazatukat a legalkal
masabb jelöltre.

AZ ENDRŐDI MEGHALLGATÁS!
Február 17-én négy polgármester-jelölt állt. illetve ült a publilmm elé. hogy

elképzelésüket és terveiket ismertessék a választópolgárokkal. Szinte mind
egyik ugyanazokkal a problémákkal foglalkozott (munkanélküliség. a jó ivóvíz.
a pénzügyi egyensúly. illetve a pénztelenség). Mind megállapították. hogy
ezeken segíteni kell. de konkrét megoldás csak Czibulka alpolgármester
részéröl hangzott el. amelyek már az elfogadott költségvetésben szerepelnek.
SZáz ideiglenes munkahely. a viztartalék. a 3 holtág rendbetétele. a MOL
töltöállomás áthelyezése. A Turisztikai Iroda létrehozása Gyomán már
megtörtént. Endrödön is rövidesen indul. Oktatás. egészségügy összevonása
és kiépítése stb.

Dr. Dávid Imrétől megtudtuk. hogy a Takarékszövetkezet igazgatótamicsi
elnök tisztségéröl. sem más tisztségeiröJ nem hajlandó lemondani
megválasztása esetén. hiszen a nap 24 órából és egy éjszakából áll - mond
ta -. tehát mindkét beosztását el tudja látni. csak arra nem adott választ, hogy
melyik hivatalt használja pihenésre.

Jenei Bálinttól megtudtuk. hogy 10 éves tanácselnöki müködése alatt sok
mindent tett a városért. de sok mindent nem tett. iJletverosszul tett és most
azt szeretné helyre tenni, illetve megvalósitani. Erröl most már harmadszorra
gyözködi a választókat. nem elég meggyözöen.

Kiszely István úr különösen állt a dolgok megítéléséhez. Szinte mindent
másképpen tett az Önkormányzat. mint ahogy kellett volna. Ha öt választanák
meg. úgy meg tudná mutatni a helyes utat. de ez egyelöre az ö titka... Nem
érti. hogy lehet költségvetésben egyszer adósságot. egyszer pedig tartalékot
kimutatni. Igen kérem. egy költségvetés egy város részére bonyolult szerkezet.
úgy látszik hogy a töméntelen sok munkahely. amit a múlt!?an betöltött. nem
nyújtott elég pénzügyi, költségvetési tapasztalatot.

Utoljára hagytam Czibu1ka Gyurit (a városban öt csak igy hívják. vagy
Gyurkának szólítják). Mint már említettem. az ö programja és elképzelései
nagyrészt már az ez évi költségvetésben szerepelnek. és a testület már elfo
gadta. Tehát bárkit választ poIgánnesterré tisztelt polgártársam, az a
Czibulka-tervet fogja végrehajtani. Felteszem a kérdést: Nem balgaság más
sal végrehajtatni a már elfogadott terveket? Azokért felelösséget is kell vállal
ni! Es ezt csak az teheti meg. aki készítette. A költségvetés egy évre szól. tehát
az új választásig marad még egy fél év. Ajózan ész azt diktálná. hogy ezt a cik
lust az alpolgármester vigye végig. Hiszen csak 2 betüt kell elhagyni a jelen
legi címböl. és már meg is van a polgármester .választva". Nem kell a ta
nulópénzt megfIzetni. és kisebb a rizikó is. Mindhárom ellenjelöltnek csak
múltja van. azokból az idökböJ. melyet éppen el akarunk felejteni. Vegyünk
példát Körösladánytól. ök is választottak: és a jelenre döntöttek.

Kérem. minél többen menjenek el szavazni. mert csak úgy lesz hitele a
megválasztott személynek!

KDNP és az MDF endrödi tagjai nevében Vaszkó András

FIDESZ Magyar Polgári Párt
Magyar Demokrata Fórum

EndrődiGazdakör

Magyar Szocialista Párt
Független Kisgazdapárt

Gyomai SzülőföldBaráti Kör

Idöközi polgármester-választás Gyomaendrödön

Farkasok közt elvész a bárány... ?
Igen. Úgy látszik ismét sikerül becsapni a népet. Hevenyészett
közvéleménykutatásomból kiderül, hogy a négy polgármesterjelölt
közül dr. Dávid Imre lesz a befutó. Hogy minek köszönhetö ez?
Annak. hogy városunk polgárai elkövetik azt a hibát. amit 94-ben az
ország is elkövetett. hogy visszaengedte a bolsevikokat a hatalomba.
Igen bolsevikokat. bárhogyan is nevezik most magukat. Az eredmény:
soha ilyen méreteket nem öltött nernzetpusztitás, nyomor és kiswlgál
tatottság. Ennek ellenére városunk polgárai is visszatapsolják az
elvtársakat a húsosfazékhoz. Igaz. hogy már eléggé meg vannak rágva
a csontok, de még jutni fog belöle ide-oda. Még helyi kisgazdáink is
meghasonJottak. vállvetve küzdenek az MSZP-vel azért. hogy bársony
székbe emeljék azt az embert aki éveken keresztül bítoroIta az ö föld
jeiket. Hogy a csalódott volt MSZMP-tagok már megswkásból ís a
három elvtárs valamelyikére szavaznak az érthetö. hiszen úgy érzik,
hogy közülük valók. és még mindig íllúziókat·kergetnek. Azt. hogy a
kisgazdákkal mi történt nem tudni, talán jóhiszemüek. Pedig megta
nulhatták már. hogy az elvtársak nem igazmondásukról hiresek. A
három elvtárs mellett. illetve velük szemben jelenik meg Clibulka
György. aki feddhetetlen. múltjában semmilyen kétes esemény nincs.
Mégis az emberek nem biznak benne. Hivatkoznak arra. hogy Ö ..csak"
egy pedagógus. nem ért a gazdasághoz. Erre úgy hivatkoznak. mintha
nem tudnák. hogy a város fejlódésének nem egyetlen pillére a gazdaság.
Van még azon kivül oktatás. egészségügy. közlekedés, kereskedelem.
kultúra. idegenforgalom. sport stb. Vajon dr. Dávid Imre ért-e ezekhez
a dolgokhoz? Mert a gazdasághoz sokak szerint ért. Ha mélyen elmerül
nénk a Körösi. Á G. történelmében. lehet. hogy változnának a
vélemények. Egyébként egy polgármesternek nem az a feladata. hogy
mindenhez értsen. hanem az. hogy csupa olyan önálló. de irányitható
szakemberrel vegye körül magát. akik hozzá hasonlóan becsületesek.

feddhetetlenek és korrupciómentesek. És ne kelljen ezeknek a sza
kembereknek tájékozatlanabbnak mutatkozni saját területükön a
vezetöjüknél. félve attól. hogy az presztizskérdést csinál ebból, Ugye
ismerós a felállás? Régi jó bolsevik fogás. Gerinctelen bolsevik fogás az
is. amit dr. Dávid Imre elkövetett a kampánya során. Történt ugyanis.
hogy a mezögazdasági iskolában - jelenlegi munkahelyén -. ahol igaz
gató-helyettesi tisztet tölt be. a tanulóktól gyűjtötte az aláírásokat
jelöléséhez. Ugyan. mondják már meg. hogy melyik tanuló merte
megkockáztatni. hogy nem irja alá. Szerencsére kevesen töltötték be ott
a IS. életévüket. Én azt hiszem. hogy ez e!örevetiti késöbbi esetleges
müködésének veszélyeit. Lehet, hogy újra a megfélemlítés lesz az
eszköz? Remélem soha nem fogjuk megtudni és végre gyöz a Magyar
Igazság.
Szeretnék szólni a melldöngetö umakerülókhöz is. akik általában a
leghangosabbak akkor, mikor szidni kell a rendszert. de annyit nem
tesznek ellene. hogy elmennek szavazni. Azza] vigasztalják magukat.
hogy úgysem lesz jobb. Figyelmeztetem öket. hogy az elvtársak most is
mind elmennek szavazni. és a jelölt elvtársak nem átallnak lemondani
egymás javára szavazataikról, ha szorul a hurok. Vajon nem ilyen meg
fontolásból indult-e Kiszely István? Vagy talán látott esélyt a gyözelem
re? Akkor viszont messze el van rugaszkodva a valóságtól,
Megdöbbenéssel vettem tudomásul. hogy Jenei Bálint is jelöltette
magát. Ha azért indul a polgármester-választáson. hogy kártalanitsa a
várost és rendbehozza azokat a károkat. amelyeket tanácselnöksége
alatt okozott. akkor ez a döntés dicséretes. Csakhogy erós a gyanúm.
hogy Jenei elvtárs egészen más okból célozta meg a széket. Hát igen.
Aki egyszer belekóstolt a hatalomba. az nem felejti el annak édes izét.
na persze az ezzel járó elönyöket sem.
Gyomaendrőd város polgárai, tartozzatok bármely párthoz,
felekezethez vagy nációhoz, most mind magyarok vagytok. Nem
kell már félnetek, ébredjetek fel végre. Fedezzétek fel az igazi
értékeket. Legyetek újra büszke népe ennek az országnak.

BÓTOS ZSOLT Gyomaendröd MIÉP-alapszeruezet
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Számítástechnika:
• Szárrútógépek és tartozékaik forgalmazása
• Igény szerinti konfigurációk összeállítása
• Szakkönyvek árusítása
• Számítógépek szervizelése
• Szaktanácsadás

Irodatechnika:
• Telefonok. telefaxok, telefonközpontok
• Fénymásolók, írógépek
• Egyéb irodatechnikai eszközök forgalmazása

FIG"YELE1\II!
Számitógép vagy bá:rmi1yen tartozék vásárlása esetén használt

gépet vagy tartozékot beszámitunk az új árába.
Nyitva tartás: Hétköznap: 9- I 7 óráig Szombaton: 8- I 2 óráig

elm: Gyomaendröd, Fö út 230, Tel/Fax: 66/386-774/5 mellék

fl FehérneműlJoltajánlotálJól

Tuti·Turi, Fő út 230.

Keresse fel Gyomaendrőd
legnagyobb

használtruha·kereskedését

a TUTI·TURI· ,
ahol most is a megszokott

nagy kollekciónkból akciós áron
válogathat.

A megváltozott nyitva tartásunk a következo:
hétfön 8-17-ig. kedd-péntekig 9-17-ig,

szombaton 8-12-ig

'Ij- .

~2 ~
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ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót, falitéka.

konyhaszekrény. láda, szék, tükör és tükörasztal.
kredenc) • festményt. képkeretet • fali- és

zsebórákat • fegyvereket. katonaj felszereléseket·
üveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámiát,
parasztüveget (boros, likőrös, szódás. stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák. mackók. vonatok. stb.) •
hangszereket. zenélő szerkezeteket (gramofont.

fonográfot, stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZSOLT, GYOMAENDRÖD. ERKEL F. u. 29.

Régi bútort, antik bútort vásárolok

STOP BUTIKSOR BAJCSY-ZS. (IT 45.
Nyitva: H - P: 9-12,14-18 Sz: 9-12

Triumph, Felina, Saviana és oLaszfehérnemlík
nagy választékban.

Női hálóingek, pizsamák, könl.ösök.
Sztrecs póLók, pamut színes bodyk.

Lányka és fiú alsók, atLéták, zoknik, harisnyanadrágok.
Férfi száras és hagyoFTU.í.nyos alsok, aLléLák, könLösök, piZSllFTU.í.k. zoknik.

Fruit of t'ae 100DJ sportru'uízat.

Tavaszi áruk színes
skálájával várjuk kedves

vásárlóinkat

j~k a Kínai Sárkányban!r','
• Kossuth u. 61-63.

", -::-.- ,. Tel.: 386-833/17-es mel1ék

kockás szálkoptatott farmerek • sztrecs kosztümök •
bársonybetétes farmeringek o gyermek-, női, férfi

cipó'k - papucsok • microfibre melegító'k

Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 9-12-ig. 14-18-ig,
szombaton 8-l2-ig.

~-------------------,I A Kárpitos '97 Kft. termékeinek I
I bemutatóterme 1997. máre. 1O-tó1 Endrődön a I
I Dávid Bútorboltban található I
I heverők 16 OOO Ft-tól • franciaágyak 34 OOO Ft-tól • I
I ülőgarnitúrák 65 OOO Ft-tól kaphatók I

Cím: Dávid Bútorbolt
I Gyomaendrőd, Hősök tere 7. sz. II
I Tel.: 386-262
I Nyitva tartás: hétfőtól-péntekig lo-I2-ig, I
I 133°-tól 17-ig, szombat 9-12-ig IL ~ ~
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(Alapítva J957. május 18.)

ENDRŐD ÉS VIDÉKE

TAKARÉKSZÖVETKEZET

••

Éljen ezzel a lehetőséggel és keresse fel
kirendeltségeinket.

VÁRJUK ÖNT, ÖNÖKET
AZ ENDRŐD ÉS VIDÉKE

TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGE!!

TELEKÁRTYA KLUB ALAKUL

cArAIJ8sfts
pAtikA

.5500 GYOMAENDRŐD

HŐSÖK ÚTJA 65/1.
Telefon/Fax: 66/386-471

Nyitva tartás:
Hétf9t:ó1.-péntekig 8-18 óráig.

SzoDlbaton 8-12 óráig

1997. március 8-án 9 órakor tartja alakuló ülését
az alakuló gyomaendrődi Telekártya Klub.
Telefonkártyák cseréje. gylijtése a klub cél
kitűzése. irányitása alatt. Már az alakuló ülésre
lehet hozni a cserére szánt. vagy bemutatni kivánt

"kártyákat.
A klub vezetőjeGerlai András. a rendezvény helye
a Katona József MűvelődésiKözpont 30. sz. terme.

Tisztelt Ügyfelünk
és leendő Ügyfelünk!

II Takarékszövetkezetünk Gyomaendrőd, Fő út lll.
@ és Kossuth u. 30. szám alatti kirendeltségeinI megkezdte a VALUTA forgalmazását és a deviza-I :~~;~~kv~:~~~~~emélyek és vállalkozók részére

, Új lakossági szolgáltatásként tudjuk ajánlani 
t;\ áramszámla díját mindkét kirendeltségünknél
!i~ befizetheti, hétfői napokon akár 17 óráig is.

~l
~*

It
n~
W

r~

Eladó Barkas jó állapotban.
nyolcszemélyes. másfél év
müszakiva1. Érdekiődni: hétvé
gén Gyoma. Kőrösi Csoma u. 7.
szám alatt.

Füzfás-zugban 400 négyszögöl
kert eladó. Érdeklődni:Zrínyi M.
u. 22.. az esti órákban.

Igéretes német· dog kölykök
eladók. Apa: 5 x CAC. CACIB.
RESCACIB. Urtas Von BEELEN.
Anya: Kitünő III. Gyomaendrőd.
Budai u. 30. Pappné Szarka
Enúlia. Tel.: 386-887. 12-14
óráig.
Siratói kert van eladó. Erd.:
Gyomaendrőd.Attila u. 2.

Eladó 2 db nehéz vemhes tehén.
l db növendék üsző. 2 db bi
kaborjú. 25 db anyabirka. bá
rányok és malacok. Cim: 5502
Gyomaendrőd. Népliget u. 6.
Elcserélném házi építésü. 4
kerekü kistraktoromat személy
gépkocsi utánfutóra (5 q).
Utánfutó megvételre is érdekel
lerobbant állapotban is. Érd.:
Petőfi u. 25.

Családi ház eladó Gyoma.
Mátyás u. 32. sz. alatt.

EPíTÖIPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENORÖO, IPARTELEP U. 3. TELJFAX: 66/386-614, 386-226
VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK

VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL 'S.
Készitünk és szál/itunk betonkeveréket. Osztályozott ada/ékanyagokbó/
szűkség esetén vegyszeradago/ássa/, me/eg viz fe/haszná/ássa/. La
minált bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, értékesitűnk több szinben.
Meleg vizes kocsimosás!

THERIfIl.

APRÓHIRDETÉSEK
Két db. jó állapotban lévő he
verő. egy 350-es JAWA motor
kerékpár eladó. Madách u. 2/2.
Tel.: 06/20/236-415

cserebere

VÁSÁROK
Március 2. országos autó- és mezőgazdaságigép

vásár. (Pásztor János utcai piac)
Március 9. országos állat- és kirakodóvásár

(endrődivásártér-Szarvasi-Kondorosi út között)

Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirde
tését. Ezek most már ingyenesek a Híradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a
Híradó szerkesztőségébe!Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit
meguntunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg
más. amit szívesen látnánk helyette ...
GyomaendrődiHíradó szerkesztősége,Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

1997. MÁRCIUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 48 Ft

Március 15. - Nemzeti ünnepünk
ÜNNEPI

Endrődön:

15-én 9 órakor
ünnepi

istentisztelet
a templomban,

9.45 órakor
ünnepélyes

zászlófelvonás,
koszorúzás

a Hősök terén
~. .~ - "..., -

:MUSOR.:

Gyomán:
15-én 11 órakor

ünnepélyes
zászlófelvonás ,
ünnepi műsor.
Beszédet mond

Gyomaendrődváros
polgármestere,

koszorúzás a Hősök

emlékmünél

Gyomaendrődpolgármestere
~

DR. DAVID IMRE
Interjú a 2. oldalon

A tartalornból:
Olvasói levelek 2. old. Az árkokról 11. old.

100 éves 7. old. Intézkedj azonnal 9. old.

Rendeletek 4. old. Jövőkép 12. old.

Testületi ülések 6. old. Pályázatok 15. old.

Foci sorsolás 8.old. Rendőrségihírek. 16. old.

JIlindRAk~ olo.a.uJ-nknak
ke~ háJJJ-iLol kioánunk!
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iGYOMAENDRŐDvÁRos POLGÁRMESTERE: DR. DÁVID IMREI
, l
L.....- . í

2857 szavazatot kapott az 1997. március 9-i választá
son dr. Dávid Imre, így a továbbiakban ő láthatja el ezt
a tisztet Gyomaendrődön. (Ünnepélyes eskütétel már
cius 13-án lesz.)

12855 szavazójogosultból 5641-en mentek el voksol
ni. ebből érvényes volt 5594 (43,5%).

A szavazatok megoszlása: dr. Dávid Imre 2857,
Czibulka György 1502, Jenei Bálint 1137, Kiszely
István 98. (Az adatok tájékoztató jellegűek.)

Közvetlenül a voksok összeszáInlálása után a
.következőket nyilatkozta a győztes a Híradónak:

- Elégedett az eredménnyel?
- Ezzel csak elégedett lehetek...
- Hogyan értékeli az előkészületek(kampány) hangu-

latát, a részvételt, az eredményt?
- Úgy gondolom, hogy a hangulat kiegyensúlyozott és

normálís volt. Később kezdett kicsit kellemetlenebbé
válni, de azért egy-két eset kivételével mindig a

tisztesség határain belül volt. A részvételtől többet vár
tam... Az eredmény jobb mint amit gondoltam.

- Milyen esélyt adott magának a választás reggelén?
- Többé-kevésbé bíztam a szerény győzelemben több

ok miatt is ...
- Mennyi időt vesz igénybe belerázódni a feladatokba?
- Gondolom ahhoz, hogy az ember át tudja fogni és

átláthassa a helyzetet, legalább két hónap szükséges.
- Van-e elképzelése arról, mi lesz az első legfontosabb

néhány feladat?
- Úgy gondolom, hogy szélesíteni a bizottságok

munkáját, a tanácsadó testületet, de ugyanilyen
fontosnak tartom a költségvetés következetes áttekin
tését... Fontos még, hogy a képviselő-testület, a hivatal,
a polgármester a város polgáraival együtt tudjon dol
gozni a jövő érdekében.

- Gratulálunk a választási győzelméhez!
- Köszönöm. - B -

Tisztelt Szerkesztőség!
Tudom ,hogy most mindent elfed, elborit
a politikai vita és a harc ebben a város
ban. De azért én úgy gondolom, hogy az
élet nem csak ebből áll. Egy fontos és
szomorú dologra szeretném felhivni a
figyelmüket.
Évek óta működik a Fő úton, az
általános iskola kapuja mellett. a
butikok között a Faló nevű kocsma.
Szeretném. ha mi szülők, akiknek kisko
rú gyermekei járnak az iskolába, erre
megfelelőmagyarázatot kapnánk.
Félre ne értsék, semmi kifogásom a
kocsmák. vagy egyéb italkimérések
ellen, hiszen ez is egy üzlet. illetve vál
lalkozás.
A pontos törvényeket nem ismerem, de
annyit tudok, hogy iskola mellett ilyet
nem lehet üzemeltetni. Három dolog
érdekel - gondolom nem csak engem:
l. A tulajdonos Dezső Zoltán a helyi
FIDESZ vezetője, hogyan egyezteti ezt
össze pártj a ifjúsági politikájával?
Törvényesen működik-e az italmérés?
Egy választ nem fogadok el, mégpedig
azt. hogy ott nem történik alkohol
kimérés. Ugyanis többen láttuk, hogy fo
lyik alkoholárusítás kimérve, kibontva!
2. Milyen meggondolásból. vagy törvény
alapján és ki adott a hivatalból erre
engedélyt? Hiszen biztosan van, mert
hétköznap,. ünnepnap zavartalanul
működik! En konyhát nem látok, hogy
étteremnek lehetne nevezni. Hiszen egy
mikro melegítőnem konyha ugyebár? Az
engedélyt kiadó válaszát vámáml
3. Végül, de nem utoljára, egy szál
pedagógus tiltakozását sem hallottam,
vagy olvastam a dologról. De lehet. hogy
csak félnek és ezért nem reagálnak. Bár
meg kell mondanom láttam már ott
tanárt inni alkoholt, nem is egyet. Ez
nem föbenjáró bűn, csak hát az isko
lakapuban nem igazán a követendő

példát adja.

Végül a megye több kisvárosában,
községében is jártam már. de ilyen sehol
nincs! Amennyiben a Szerkesztő Úr nem
kiván ennek utána jámi. biztos hogy
másik laphoz - megyei illetőségűhöz 
fogoJ:e fordulni. Kérésem még annyi. ha
az Onök lapja figyelemre méltatja az
észrevételemet, úgy teljes terjedelmében
közölje, és várom a kérdezettektől a nyil
vánosság előtt a választ!

Tisztelettel (Név és cim)
Válasz:
A 60/90-es kereskedelmi rendelet,
amely az üzletek működéséről szól
1997. február 2-ig volt hatályos. Ez
előírta. hogy az alsó és középfokú
oktatási. egészségügyi, gyermek- és
ifjúságvédelmi. valamint gyermekin
tézmény bejáratától számított 200 m-es
közúti távolságon belül szeszes italt
kimérni tilos. Melegkonyhás egységre ez
a tilalom nem vonatkozik.
A 4/94-es kormányrendelet 97. február
22-én lépett életbe. amely előírja - az
előző jogszabályt megváltoztatva -, hogy
tilos melegkonyhás vendéglátó üzlet
kivételével kimérni szeszes italt alsó- és
középfokú oktatási. egészségügyi, gyer
mek- és ifjúságvédelmi intézet főbe

járatától számitott 200 m-en belül, de a
jegyző az említett intézmények hivatalos
működési idejének lejárta után engedé
lyezheti szeszes ital kimérését.
Elmondták, hogy eddig még ilyen kérés
sel senki nem élt a jegyzőnél.

A nevezett üzletben (FALó) a polgármes
teri hivatal dolgozói többször voltak
már ellenőrizni - a probléma ismert -,
többször bírságot is róttak ki az üzlet
vezetője/tulajdonosára. azonban nem
állhat ott egy ellenőr állandóan - tették
hozzá.

Dezsö Zoltán válasza:
Bárki is az. Jöjjön ide, én elmondom neki
az álláspontomat, véleményemet. Erről

nem kivánok Lyságügyet csinálni.

Katona József Városi Művelődési Központ programajánlata
(1997. március 15. - április 15. között)

Március 18. 15 és 18 órakor: Schwajda
György: Himnusz. Komédiás Kör előadása

Belépő: 150.-Ft
Március 21-22. Angol nyelvü Diák
Drámafesztivál Területi döntŐje

Március 23. 15 órakor: ..Ahol az én böl
csőm ringott ... " címmel nátadélután
Belépő: 120.- Ft és 70.- Ft
Március 25.10 órától: Házi bor- és kol
bászverseny
Április 10. 15 órától: Városi Vers- és
prózamondó verseny .
Aprilis 14. 10 órától: Argyélus királyfi c.
mesejáték a békéscsabai Jókai Színház
előadásában

VERSENYKIÍRAs
A Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont

szervezésében ez évben is megrendezésre kerül a
városi vers- és próz.amondó verseny

A rendezuény idóponUa: 1997. április 10. 15 órálól
Regisztráció: 14-15 óra között.
A rendezuény helye: Katona JózsefVárosi Múve]ödési
Központ Gyomaendröd. Kossuth u. 9.
Elcílrás: Szabadon választott múvek. emlékezetböl
történö tolmácsolása. Az elóadások idótartama:
maximum 5 perc.
AnevezésJeltétele~ Anevezés csak akkor érvényes. ha
a nevezési lap mellett a kiválasztott vers vagy próza
szövegét I példányban legépelve elküldik a zsúri
számára a Múvelödési Központba.
Nevezési határidó: 1997. március 24-ig beérkezöen.
(Kérjük az idöpontot pontosan betartani.)
Kategóriák: 1. Gyermek (l(}..14 év) vers vagy próza

2. Ifjüsági (15-18 év) vers vagy próza
3. Felnőtt (18 év felett) ven vagy próza.

..Ahol az én bölcsóm ringatt.."eimmel
músoros délután a magyanuita· kedvelóknek március 23-án

15 órától a Katona JózsefVárosi Múvelödési Központban.
A cim is sugallja. hogy városunk szülötte. egyik
elszánnazott múvészünk. Hazadi Zsuzsa ismét ha
zaIátagat.
.Nemjön ÜTes kézzel. tarsolyában hozza" Szentendrei
Klára nívó- és Cselényi·dijas. és Miklóssy József
Cselényi-dijas múvészeket. valamint Simó Kati.
Kelemen Géza. Gyalog Magda népdalénekeseket.
Kísér: ifj. Oláh Kalmán és cigányzeoekara.
Tcimogatóink: Csárdaszállási Petöfi Tsz.. Corvo Bianco
Bt.. Gyomaendröd. Gyomai Kner Nyomda Rt..THER
~IX Epitö·ipari Szövetkezet jóvoltából a belépö
Onöknek I. helyár 400,- Ft helyett csak 120.- Ft. a [I.
helyár 250.- Ft helyett csak 70.- Ft-ba kerül.
Minden nórakedvelöt szeretettel vár a renciezóség!
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Tények-következtetések J
A Gyomaendrődi Hiradó előző számában olvashattuk Katona Lajos

úr nyilatkozatát Tanulságok-következtetések eimmel. A nyilatkozat
szerint a gondok egyik legfőbb oka. hogy a városban két könyvtár és két
művelődési intézmény van. Hasonló tartalommal tett fel kérdést a pol
gármester-jelöltekhez Katona Lajos úr a február 27-i fórumon Gyomán.

Kérem. ne vegye tiszteletlenségnek senki a tiltakozásomat.
Szolgáljon mentségemre az a tény. hogy hat éve élünk fenyegetettség
ben. A rendszerváltás óta mindig volt valaki vagy a hivatal dolgozói
közül. vagy a képviselők közül. aki megfelelő helyen elejtett meg
jegyzéssel javasolta a két könyvtár és a két múvelődési intézmény közül
az egyiknek a bezárását. .

Természetesen az önkormányzatnak joga. sőt kötelessége a prob
lémákat taglalni. mérlegelni. és megkeresni a legtakarékosabb
megoldásokat a város működéséhez. A dolgok másik oldala. hogy a
lakosságnak is joga van az egyes önkormányzati intézkedéseket
megelőző vagy magyarázó információkhoz.

Megértjük az önkormányzat nehéz helyzetét. de kérem. ne tüntessük
úgy fel. mintha a két könyvtár ill. az endrődi Közösségi Ház megléte
volna a bajok legfőbb oka. Ez annál is inkább lehetetlen. mert a város
több mint egyrnilliárdos költségvetéséhez viszonyitva a két könyvtár. az
endrődi Közösségi Ház és a Tájház összesen tizenegymilliós költ
ségvetése a nagy egésznek csupán egy százaléka. Ha mondjuk a
megszüntetéssel megtakaritjuk a felét. tehát ötmilliót. az a nagy
egésznek a fél százaléka lesz.

Másrészt a megye városi könyvtárainak helyzetét elemző tanul
mányok azt mutatták ki. hogy - egy kivétellel - minden Békés megyei
városi önkormányzat több pénzt ad az egy könyvtárának. mint amit mi
a két könyvtár fenntartására kapunk. (A kiszámítás módja: a könyvtár
nak adott pénzt elosztjuk a lakosok számávaJ.)

Akik be akarják zámi az egyik könyvtárat. úgy érvelnek: normatívát
(állami pénzt) csak egy könyvtárra kap a város. Ez. bocsánat. nem igy
van. Normatívát kulturális célokra - sajnos. igen keveset - az ország
minden önkormányzata a lakosság arányában kap. és ebben benne
van az endrődi lakosság is. a gyomai lakosság is. Mivel együtt
gazdálkodik a két településrész. nyilván ez az összeg a közös pénztár
cába kerül.

Senkitől nem irigyeljük. amije van. csak mi is szeretnénk meg
maradni. Egyrészt mert saját munkahelyünkrőlvan szó. Másrészt mert
tudjuk. tapasztaljuk. hogy az embereknek. főleg agyerekeknek szük·
ségük van ezekre az intézményekre. Már nem tudnak könyvet venni a
családok. nem tudnak újságot járatni. Gyakorlatilag megszűntek az
iskolai könyvtárak is. az iskoláknak sincs pénzük könyvre. Ha
megszűnik az egyik könyvtár. vajon egy hatéves gyerek átmegy majd. a
település masik részébe 100 forintos buszjeggyel könyvekért? Es
hogyan mennek majd az iskolai osztályok órákat tartani? Mert a
mostani tanterv szerint az egyes osztályok hetente járnak könyvtárba
Gyomán is. Endrődön is. és az új NAT mégjobban igényli ezt.

Országos jelenség. hogy növekszik a könyvtarba járók szama. A
Gyomán lakó tizezer emberből 1219 olvasónk van. az endrődi hatezer
emberből 902 olvasónk van. még ezen kívül van a külteruleteknek is
fiókkönyvtára. De a legtöbb ember életében benne van a könyvtár. Ha
most éppen nem is tagja valaki. de volt olvasónk gyerekkorában. vagy
lesz idősebb koraban. vagy ha tanulni kezd. vagy bánni más ok miatt.

Nekünk. könyvtárosoknak az az álláspontunk. hogy szerényen
meghúzódva. de szeretnénk ~úlélni ezeket az éveket. ebbe a túlélésbe a
könyveket is beleértem. Es. bármilyen furcsán is hangzik. de
szeretnénk még magasabb szinvonalon szolgálni olvasóinkat.

Megkeressük. hol a legolcsóbb a könyv. szponzorokat kutatunk fel.
könyveket arusítunk. videokazettákat kölcsönzünk. fénymasolással

foglalkozunk. Termelní nem termelünk. nem a mí dolgunk. Sajnos. azt
sem tudjuk pontosan megmondani, hogy ha egy tanulót
Gyomaendrődrőlfelvesznek az egyetemre. abban a mi munkánk milyen
mértékben van benne. hányszor vezettük oda a könyvespolchoz
hatéves korától kezdve? A napokban készitettük el egy nemzetközi
lexikon magyar nyelvü kiadása számára a Gyomaendrőd szócikket.
naprakész adatokat szolgáltatva a településről. annak természeti kin
cseiről. történetéről. Lehet. hogy éppen ennek az információnak
köszönhetően figyelnek majd fel a városra..és ebből gazdasági hasz
nunk is lesz. De ki tudja ezt bebizonyitani? Es be kell ezt bizonyitani?

A cikk szerint nem átlátható. nincs kellő kontroll alatt az intézmény
hálózat. Ha e mostani gyakorlat sem ad világos képet a kétévenkénti
komplex átvilágításaival. és a hetenkénti - időnként naponkénti adat
szolgáltatási igényekkel. akkor ezzel kapcsolatban az a javaslatom.
hogy jöjjenek el. látogassák. használják ezeket az intézményeket. Régí
betegségünk. hogy azt hisszük. a _fentrőr érkező ember majd eldönti a
dolgainkat. Szakmailag bizonyára. de rajtunk kívül senki más nem érzi
a bőrén ennek a településnek a sorsát. sajátos helyzetét.

Elhangzott és olvasható is. hogy ezek az intézmények párhuzamos
(hasonló) funkciót látnak el. A könyvtáraknál ez így van. bár nem látom
be. hogy ettől feleslegessé válna akár a gyomai. akár az endrődi

könyvtár. A művelődési intézmények viszont nem azonos funkció! lát
nak el. A Művelődési Központ komoly szinpadával. a reprezentatív
berendezésével alkalmas városi szintű rendezvényekre. A Közösségi
Ház a maga szerényebb eszközeivel másra vállalkozik: hogy teret és
lehetőséget adjon az embereknek arra. hogy találkozhassanak egymás
sal. 1996-ban több mint húszezer látogatónk volt az endrődi Közösségi
Hazban. Kell itt is egy hely. ahol összejöhet két-háromszáz ember köz
ügyekben fórumot tartani. vagy ha éppen mások együtt akarnak vac
sorazni. megtehessék. Kell egy hely, ahol a Takarékszövetkezet
talalkozhat tagjaival. ahol lebonyolódhat a tüdőszűrés. ahol nagyobb
rendezvényeket tarthat az iskola. ahol tánciskolát tarthatnak a
gyerekek. A Közösségi Házban működő klubok tagjai. ha megszűnne.

nem járnának át Gyomára. hanem ezek a klubok j~lbomlanának.

Nem szeretek újságon keresztül válaszolgatní. Ugy, gondolom. van
egyszerűbb és emberségesebb útja is a megértésnek. En azt az írást a
Tisztelt Olvasónak szántam. Azt akartam elmondani. hogy az én
véleményem szerint az egyik könyvtár és az egyik müvelődési

intézmény bezárása nem lehet annyira sarkalatos kérdése a város
gazdálkodásanak. mint ahogy az időnként elhangzik. Ehhez az
alliláshoz soroltam fel az érveimet. Ezeket az érveket a legtöbb
képviselő tudja is. el is mondták már többször. hogy az igy meg
takarítható összeg nincs arányban a keletkező szeilemi veszteséggel és
a rossz lakosságí közérzettel. Ha ez így van. akkor talán nem kellene
mindig lebegtetni a levegőben a bezárást.

Minket. az intézményt is nagyon megviseli mindez. Elbizonytalanit
bennünket. nehéz igy tervezni. jó munkaerő keres máshol állást. fogy
nak az emberi tartalékok is. nem csak a pénz. Kinek jó ez? Ismétlem.
senki nem vonja kétségbe. hogy joga van az önkormányzatnak bezárni
bármelyik intézményt. De ez a szinte minden nyilvános alkalommal fel
bukkanó .jövőkép" nagyon zavar bennünket. Ha nem tudunk segiteni,
leg?lább károkat ne okozzunk.

Ont pedig. tisztelt olvasó. arra biztatom. ha megengedi. hogy
időnként legalább nézzen utána. hogyan érvelnek és döntenek
képviselőink. A könyvtárban bárki megtalálhatja a testületi ülések
anyagát. az információkat. A testületi ülések nyilvánosak. legalább
néha el kell menni oda is. Nincs az a Polgármesteri Hivatal olyan mag
asan. mint hisszük. Megszámoltam. 9 lépcső mindössze.

HORNOK LAJOSNÉ: intézményvezetó

Március 15. 18.00
Március 20. 16.00

PÁLVÁZATIFELHÍVÁSOK
A Várqsi Könyvtár rajzpályázatot hirdet AVárosi Könyvtár ebben az évben is meghirdeti az

"Egbó1 pottyant mese" címmel
Pályázni lehet barmely technikával készített~ városi versmondó versenyt.
Aj3-as. vagy A/4-es munkaval. melynek témá-
ja: meseillusztráció. PáJyázni lehet szabadon valasztott népmese

A palyazaton részt vehetnek: előadásával (barmely nép meséjének könyv
- nagycsoportos óvodások, nélküli elóadasa). A mesemondó versenyen
- általános iskolások. részt vehetnek:
_ középiskolások, - nagycsoportos óvodások.

akiknek pályamüvei külön-külön kategóriák- - általános iskolások,
ban kerülnek elbírálásra. - középiskolások.

- felnóttek,A páJyamű hatoldalán kérjük feltüntetni a k k k ~
nevet. cimet. iskola (óvoda) cimet. valamint a a i ülün-külön kate.góriákban ognak verse-

nyezni. A verseny. a jeTentkezők szamától füg-
pályamű cimét. gően. több fordulóban kerül megrendezésre.
Leadasi határidő: 1997. május 16. (péntek) Az elödóntól;c tervezett idöponga: 1997..~prilis
A műveket aVarasi Könyvlarban kérjük leadni: 24-25-26. A döntő megrendezésére az Unnepi
Gyoma. Kossuth u. 50. (Tel.: 386-131) Könyvhét keretében kerül sor.
Endrőd. Blaha L. út 21. (Tel.: 386-157) Jelentkezni lehet a könljvtárakban:
ahol további információinkkal is tudunk szol- Gyoma, Kossuth u. 50. (Tel.: 386-131)
gálni. A legértékesebb munkakat dijazzuk és Endrőd, Blaha L. út 21. (Tel.: 386-157)
kiallitjuk a könyvtárakban. 1997. március 28-ig

Minden érdekJödöl szerelettel várunk' A Városi Kónyulár dolgozói •

Közösségi Ház Március havi programja
Marcius 7. 18.00 AHIT-gyülekezete rendezvénye
Marcius 8. 9.00 Autóvezetöi tanfolyam
Március 8. 9-ll-ig Computeres szemvizsgillat
Március ll. 10.00 Argyélus királyfi c. mesejáték a
Jókai Szinhaz elöadásában. óvodás és kisiskolásoknak
Marcius 12. 18.00 Cukorbetegek klubja
Március 13. 9-16-ig Új ruha- és cipövásár
Március 13. 18.00 AGazdakór nönapi unnepsége
Marcius 14. 16.00 Rózsahegyi KaJman Általános

Iskola sportbálja
Gazdakör vacsorája
Takarékszövetkezet részköz·
gylilése

Március 20. 18.00 Gazdakör elnökvalasztás
Aprilis 1. 13.30 ÖNO Vidám nap
A Közösségi Haz családi rendezvényekre (lakodalom,
névadó, aranylakodalom. osztálytalálkozó stb.) téritési dij
ellenében bérbe vehetö. Felvilágositás a 386-917·es tele,
fonon vagy személyesen a Közösségi Haz dolgozöitól
kérhető.
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DR. BIRI ISTVÁN s.k.
föjegyzö

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

l.§
E rendelet célja, hogy az élet- és vagyonbiztonsággal

összefüggő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással
(1995. évi XLII. tv. l. § (l) bekezdés) kapcsolatos leg
fontosabb körülményeket meghatározza.

2.§
(l) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére

kötelezett: a rendelet területi hatálya alá tartozó
településeken fekvő valamennyi lakás, helyiség tulaj
donosa. kezelője, használója (továbbiakban: tulajdonos)
függetlenül attól. hogy természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet. gazdálkodó. vagy társadalmi
szervezet.

(2) Közszolgáltatást végző szolgáltató: Bék~s Megyei
Tüzeléstechnikai Vállalat (5600 Békéscsaba. Arpád sor
52-54. Pf. 132)

A vállalat felügyeleti szerve: Békés Megye Képviselö-
testülete

A vállalat jellege: Önkormányzati Közüzemi Vállalat
A vállalat adószáma: 10019834204
(3) A szolgáltató által ellátandó terület az l. sz. melléklet

szerinti körzetekre tagozódik. (Lásd: Közlemények között.)
3. §

(l) E rendelet területi hatálya: - Békéscsaba megyei jogú
város kivételével - Békés megye közigazgatási területére.

(2) Személyi hatálya: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett lakás és helyiség tulajdonosára
és a közszolgáltatást Végző szolgáltatóra terjed ki.

n.FEJEZET
A szolgáltató és a szolgáltatást kötelezően

igénybevevőközötti jogviszony
A szolgáltató szervezet kötelezettsége

4.§
(l) Békés Megye Képviselő-testülete az 1991. évi XX.

törvény 19. §-ában meghatározott kéményseprő-ipari

tevékenység ellátásáról a 132/1992. (VI. 26.) KT. sz.
határozatával létesített önkormányzati közüzemi vállalata
(továbbiakban: szolgáltató) útján gondoskodik.

(2) A szolgáltató - alapitó határozatának megfelelően 
köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körét
valamennyi tulajdonos tekintetében a R-ben meghatározott
feltételek szerint és az abban jelölt rendszerességgel ellátni.

(3) A szolgáltató alkalmazni kivánt dijainak tervezetét
gazdasági évet megelőző év október l-jéig köteles a Megyei
Képviselő-testület Gazdasági. Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Bizottságához véleményezésre
beterjeszteni.

(4) A következő évi díjtételekről Békés Megye Képviselő

testülete minden év október 30. napjáig határoz és e ren
delet mellékleteként közzéteszi.

(5) Az 1997. évi szolgáltatási díjakat az e rendelet részét
képező 2. sz. melléklet tartalmazza. (Lásd: Közlemények
között.)

(6) A szolgáltató a tárgyidőszakrajóváhagyott dijakról díj
jegyzéket készít és telephelyén. valamint a körzetközpon
tokban azt látható módon kifüggeszti.

(7) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás a szol
gáltató által

al külön megrendelés nélkül elvégzendő (r. 3. §), valamint
bJ külön megrendelés alapján elvégzendő (R. ll. § (1)-(4)

bekezdése)
(8) A szolgáltató közszolgáltatását előzetes munkabeje-

lentés (kiértesítés) alapján végzi.
Akiértesítés:
- hirdetmény útján. illetve
- a zárt lakások tulajdonosainak írásban való értesítésé-

vel történik.
(9) A közüzemí szerződés a szolgáltató és a közszolgál

tatást igénybe vevő között a közszolgáltatás igénybevételé
vel jön létre (Ptk. 388. §).

(10) Amennyiben a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe
vevő írásban állapodík meg. a létrejött közüzemi szerződés
nek tartalmaznia kell:

* a szerződő felek megnevezését. a szolgáltatást igénybe
vevő azonosításához szükséges adatokat (címét, székhe
lyétl,

* a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

* a szerződés tárgyát (annak müszaki jellemzőit. szükség
esetén mennyiségi adatait).

* a szolgáltatás elvégzésének rendszeres időszakát.

* a számlázás és a számlázott díj megfizetésének módját.
az alkalmazható díjszabást.

* a szerződésszegés jogszabályban meghatározott
következményeit.

A szolgáltató és az igénybe vevő a felsoroltakon túl
menően további feltételekben is megállapodhatnak a
szerződésben.

A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az igénybe vevő

aláírásával igazoltatja.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybe vételére

kötelezett kötelezettségei. jogai
5.§

(l) A tulajdonos az R. 18. §-ában foglaltaknak köteles
maradéktalanul eleget tenni. valamint köteles a kötelezően

igénybe vett kéményseprő-íparimunkák díját a szolgáltató
nak megfizetni. Az elvégzett szolgáltatásért járó díjat - eltérő

megállapodás hiányában - a tulajdonos a munkavégzést
követően a helyszínen. készpénzben fizeti meg.

(2) Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére kötelezett
a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges előfeltételeket nem
biztosítja. illetve dijfizetési kötelezettségének határidőben

nem tesz eleget - és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá
nem esik - szabálysértést követ el és 10000.- Ft-ig terjedő

pénzbírsággal sújtható.
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására az elkövető

lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.
(4) A tulajdonos a szolgáltatással. munkavégzéssel kap

csolatos panaszát a szolgáltató telephelyén. ügyfélfogadás
keretében. illetve a települési önkormányzat jegyzőjénél

teheti meg.
III. FEJEZET

Záró rendelkezések
6. §

(l) E rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet - a rendelet hatálya alá tartozó

településeken - a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
(3) Jelen rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 4. § (l)

bekezdése 1997. december 31-ig hatályos.
1998. január l. napjától a. kötelező közszolgáltatási fel

adat elvégzését a Megyei Onkormányzat a nyilvánosan
meghirdetett pályázatot elnyerő szolgáltató útján biztosítja.

Békéscsaba. 1996. december 20.
DR. SIMON IMRE s.k.

elnök

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vál1alat által kötelező

közszolgáltatásként végzett kéményseprő-ipari tevé-
kenységek 1997. évi dijai

Kéménytisztitási tevékenység:
I. Folyamatosan kötelező kéménytisztítás
aj Egyedi kémény
- szilárd és olajtüzelés esetén 570.- Fr/db/év
- gáztüzelés esetén 502,- Ft/db/év
b) Egyesített falú gyüjtőkémény

- szilárd és olaj tüzelés esetén 390.- Fr/szint/év
- gáztüzelés esetén 358.- Fr/szint/év
cl Mellékcsatornás gyüjtőkémény
- szilárd és olaj tüzelés esetén 812.- Fr/szint/év
- gáztüzelés esetén 716.- Fr/szint/év
d) Egyedi tartalékkémény 390,- Fr/db/év
e) Egyesített falú tartalékkémény 292.- Ft/szint/év
OKözponti üzemi kémény 85,- H/fm/eset
g) Gyárjellegü kémény 162,- Fr/fm/eset
h) Az Oés a g) pontokban szereplőkéménytípusokhoz tar

tozó csatorna és akna tisztításí díja megegyezik a kémény
tisztítási díjával.

il Amennyiben a kéménytisztitási tevékenységet me!tren
delö kérésére 18.00 óra és 6.00 óra közötti időben (éjjel)
végzik. úgy a kéménytisztitás dijára 100%-os pótdíjat kell
felszámítani.

j) Az al-g) pontokban felsorolt díjak a négy évszakban
kötelezó felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák.

n. Kéményégetés (egyedi kémény) 1820,- Ft/db/eset
A I-II. részben szereplő díjak 12%-os általános forgalmi

adót tartalmaznak.
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AGYOMAENDRODI VOROSKERESZT TAJEKOZTATOJA
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola IVK.
szervezete által végzett tevékenységek:
- házigondozás. betegápolás tanfolyam.
- egészségnevelési előadások (25 alkalommal. kb. 2300
résztvevő)

- egészségnevelési verseny (megyei).
- ifjúsági véradás megszervezése.
- vízimentő szolgálathoz önkéntesek.
- diákrendezvények. sportversenyek.
- külföldi tanulók patronálása.
- időskorúak lelki gondozása,
- fillérgyűjtési akció,
- szociális akciók.
A Magyar Ifjúsági Vöroskereszt megalakulásának 75.
évfordulója jegyében. a káros szenvedélyek témakörben
a Városi Drogellenes Munkacsoporttal közösen rajz- és
irodalmi pályázatot hirdettünk, eredményesen.

5. Életvédelmifeladataink:
Vizimentő Szolgálatot működtetünk szabad strand
jainkon (két szolgálati helyen) hétvégeken és ünnep
napokon. A szolgálatokat 25 képzett és vizsgázott. zöm
mel ifjú önkéntesünk látja el. A szolgálatok hatékonyabb
ellátásához a PV. Kirendeltség 2 db rádiótelefont biztosí
tott.
Közúti elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk és a
hallgatók vizsgáztatását Végezzük igény szerint.
Az elmúlt évben 6 tanfolyamon 118 hallgatót képeztünk
és vizsgáztattunk az OMSZ-szel közösen.
A felsorolt tevékenységek a legjellemzőbbek az általában
végzett munkáink közül. Feladataink zömét csak a
lakosság és az önkénteseink folyamatos és áldozatos
támogatásával tudtuk megvalósítani. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak. akik bármilyen for
mában részt vállaltak munkánkból.
Kérem a város lakosságát, hogy lehetőségéhez mérten
ezután is támogassa mozgalmunkat. Segítsenek
feleslegessé vált. de jó állapotban lévő. tiszta ruháik.
használati tárgyaik felajánlásával. pénzadományokkal.
Kérem jöjjenek el véradásainkra, ezzel segítve a betegel
látást és az életmentést.
Segítő közreműködésüketelőre is köszönöm
Gyomaendrőd.Fő út 2.
Tel.: 66/386-995 Kurilla Jánosné VK-titkár

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját
a Vöröskeresztről szóló törvény által ránk rótt feladatok
és a helyi sajátosságokból fakadó igények határozzák.

Ezek a következők:

l. Szervezetépítés:
Működési területünk: Gyomaendrőd. Dévaványa.
Hunya. Ecsegfalva.
Taglétszámunk az egész területen: 1275 fő.

Gyomaendrődvöröskereszteseinek száma: 748 fő.

Városunkban: 2 munkahelyi. 3 lakóterületi. l ifJüsági
alapszervezet működik.
Pártoló tagjaink száma 71 (azok a természetes vagy jogi
személyek. akik tevékenységükkel. anyagi támogatá
sukkal segítik munkánkat).

2. Szociális munka:
Amely a jelenlegi társadalmi környezetben és gazdasági
helyzetben a legnehezebb feladatot adja
szervezetünknek. Az ellehetetlenült anyagi helyzetű

családok száma növekszik. s így a velünk szemben
támasztott elvárás egyre nagyobb.
A szociális munkánk bázisát az adományok és a lakossá
gi támogatás adja.
Adományaink származása:
- Magyar Vöröskereszt Országos Testülete.
- Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete.
- külföldi adományok.
- helyi adományok.
Adományok tárgya: ruhanemű. tartós élelmiszer stb.
Gyomaendrődváros lakosságától 1996-ban kb. 1300 kg
használt ruhaneműtkaptunk. A karácsonyi szeretetak
ciónk mintegy 100 OOO Ft összértékének több mint a felét
a helyi adományokból fedeztük.
Az adományok kiosztása alapvetően szervezeteink
bevonásával történt. Más esetekben a szervezet készen
léti raktárából próbáltuk segíteni a rászorultakat.

3. Véradó mozgalom:
Gyomaendrőd város területén l l alkalommal
szerveztünk kiszáliásos véradást. Megoldottuk a
klinikákon és a más megyékben gyógyított betegeink
:1endkivüli vé;:ellátását is. Altalában elmondható. hogy a
gyógyítás által támasztott vérigényt. minőségi és menny
iségi tekintetben. mintegy 85-90%-os szintig teljesítet
tük.
Kiszáliásos véradáson: 786 vérvétel 316.6 l
Intézeti véradáson: 68 vérvétel 22.2 l
Gyomaendrőd összesen: 854 vérvétel: 338.8 l
Véradóink megbecsülésének legjelentősebb eseménye.
hogy évente a Véradók Napja tiszteletére ünnepséget
szervezünk. ahol köszöntjük kitüntetett véradóinkat és
szervező önkénteseinket is. Ennek megszervezésében is
jelentős része van a jogi- és magánszemélyek által adott
támogatásoknak.

4. ljjÚ5ágí munka:
Az ifjúság körében végzett munkánk. s az ifjúság által
végzett tevékenységnek igen nagy jelentősége van.
Nagyon fontos ez a terület. mert a ma ifjú vöröskereszte
sei lesznek a holnap felnőtt segítői. önkéntesei. Ezáltal
talán érzékenyebben reagálnak környezetük szociális
gondjaira. segítik a szükséget szenvedőket.
Ifjúsági Vöröskeresztes Szervezet és Klub a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskolában működik.

A többi általános- és középiskolában szervezetünk nincs.
de alkalmanként részt vesznek akcióinkban (fillér
gyűjtés. véradásszervezés. adományok szétosztása. fel
menő rendszerű versenyek).

l. Polgármesteri
Hivatal

2. Hajdu Ferenc
3. Beinschrót Károly
4. Szabó Tamas
5. Dobozi

Harisnyagyár
6. Tóth Endre
7. Vaszkó Sándor
8. Kert-Kiwi Kft.
9. Homok Lászlóné

10. Timár Jánosné
ll. Giricz László
12. Sikér Gmk.
13. Császár Ferenc
14. Körös Butoripari

Kft.
15. ÁfÉSZ
16. Endrődi Cuti Bt.
17. Zöld Endre
18. Hunya István
19. Farkas Máté
20. Timár Gyuláné
21. Fülöp Zoltanné
22. Vaszkó és Társa Kft.
23. Stafirung Kft.
24. Dógi Elemér

Pártoló tagok 6
25. Knapcsek Balint 48. Qtvös Józsefné
26. Raichle Sport Kft. 49. Adárnné Fazekas
27. Gyomaszolg Kft. Magdolna
28. Véha Béla 50. Dr. Varga Géza
29. Apolló mozi 51. Bölcsőde

30. Szabó Ip. Ktsz. 52. Gellai József
31. Bútoripari 53. Bihariné Giricz Edit

Szövetkezet 54. Szilagyi Ferenc
32. Trinom Gmk. 55. Bene Gábor
33. Dinya László 56. Csik Andrásné
34. Pannika Söröző 57. Dr. Palya József
35. Fülöp István 58. Dr. Jánosik Bertalan
36. Villámtours 59. Gyuricza Sándor
37. Müvelődési Központ 60. Lading János
38. Fekete Szinház 61. Csaláhné Maczó
39. Ádám Gyöngyi- Rozália

Hanyecz Tünde 62. Kovacs Lajos
40. CsaJádsegitő 63. Orbán László

SzolgaJat 64. Kurucz József
41. Dinya Zoltán 65. Gellai László
42. Gyomafarm Kft. 66. Timár Menyhért
43. Tóth Gyula 67. Németh Dezső

44. NagycsaJádosok 68. Kner Nyomda Rt.
Egyesülete 69. Dosszié Kft.

45. Plébánia Hivatal 70. Farkasinszk.i
46. Oláh Jánosné Zsuzsanna
47. Nagy Sándor 71. Timar Ernőné
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estületi ülésen történt
• költségvetés • mégis lesz hotel • piaci díjak • toronyóra •

Rendkívüli testületi ülés volt
február 6-án.

Ezer.. a 1997. évi költségvetés
második fordulós vitája és néhány
más napirendi pont került teritékre.

Nyitott kérdés volt még a
Tűzoltóság támogatása, a néptánc
helyzete, a Bethlen Alapítvány és a
Gondozási Központ financiális
problémája.

A Tűzoltóság az 5,4 millió Ft-os
támogatáson felül 2,6 millió Ft-os
tartalékot könyvelhetett el. (Ez az
összeg a védőfelszerelések be
szerzését biztosítaná az esetleges
köztestületté való alakulás esetén).

A Bethlen Alapítvány 200 ezer
Ft-ot kap, a néptánc támogatása
pedig a meglevő 706 ezer Ft-hoz 600
ezer Ft-os növekedést élvezhet.

A Nyomdamúzeum részére 2,5
millió folint céltartalékot kell ter
vezní, annak bővítési feladataira.

A Városi Könyvtár, Közösségi Ház
és Tájház számítástechnikai
fejlesztésére 100 ezer Ft-ot biztosí
tanak. (A Művelődési és Közoktatási
Minisztélium a könyvtárak
fejlesztésére minden városi
könyvtár számára 250 ezer Ft-ot
utal ki.) Ezen a könyvtár lézer
nyomtatót kiván venni.

Az 1997-es év költségvetésének
pénzügyi mérlege 65,992 milliós
híányt tartalmaz. A kiadásí rovat
l milliárd 29 millió 664 ezer folint,
a bevételi pedíg 965992 millió.

Foglalkoztak a jegyző bérezésével,
amit 105 ezer Ft-ban állapított meg
a testület. A polgármester díjazását,
ennek tárgyalását a választás után
ra halasztották.

A DÉGÁZ-részvények sorsáról
egyelőre nem döntöttek, ezek
összege 68 350 ezer Ft.

Február 27-í ülés.
Napírend előtt Dávid István kép

viselő egy levelet olvasott fel, amely
ből vád ér a hívatal dolgozóí közül
néhányat. Idézet: .. Ha Endrőd

ről van szó, mindíg sajnálják a
pénzt, de közlönyt fuvarozni van
pénz.....

A jegyző válaszában kifejtette,
hogy ha térités nélkül igénybe vet
ték a kocsit, akkor azt az ügyet ki
kell vizsgální, az eredményről

tájékoztatást kap a képviselő úr.
Czíbulka György alpolgármester:

én sem adtam megbízást a
fuvarozásra, de tudtommal K. F. M.
városban dolgozik... Egyébként a
Közlöny gyors teritése mindenki
érdeke...

v' A testület elfogadta azt a
javaslatot, miszelint a '97. évi költ
ségvetés helyzete miatt a bizottsá
gok mérjék fel saját területükön

azokat az intézkedéseket,
lehetőségeket. amelyek elősegítik a
költségvetés stabilizálását.

(Elhangzott, hogy a 65 992 ezer
Ft-os hiányegyensúlyba hozására a
gázrészvények értékesítése került
megtervezésre.)

v' Elfogadták a vásáli és piaci
helyhasználati díjak változását és
kiegészítését:
őstermelők30 Ft/m2

vállalkozói engedéllyel rendel
kezők és kereskedők60 Ft/m'
használtcikk árusítók 60 Ft/m'
büfékocsi 400 Ft/db
egyéb kereskedelmi tevékenységet
folytatók számára elkülönitett
helyen, amennyiben a helyi
iparuzési adónak nem alanyai
200 Ft/m'.
E téma tárgyalásakor a ,.használt

cikk" piac újjáéledése, vagy szük
ségessége is felmerült a hozzászólá
sokban. A nemrég felbukkant
határon túli árusok tevékeny
ségének létjogosultságáról meg
oszlottak a vélemények. Többen
hangoztatták, hogy a lakosság egy
rétege igényli ezt a piacoL. Szűcs

József alezr. a városi rendőrőrs

parancsnoka elmondta, hogy az volt
az egészséges állapot, amikor ez
külön helyen volt. A ..KGST" piac
törvénytelenségeket is magával hor
doz. Szelinte ezt hivatalosan nem
támogathatja a testület. Szabá
lyozott formában elképzelhető a
román piac léte ...

v' Hosszú Szilárd a B. M.
Vízművek Rt. vezérigazgatója beszá
molt a testület előtt az ivóvízber-u
házás jelenlegi állapotáról. Elmond
ta egyebek mellett, hogy elfogad
hatónak tartják a Körös-Maros
hordalékkúp 80 ezer m 3-es napi
vízkitermelését. Ebből városunk
2000 mO-es napi fogyasztása nem
okoz érzékelhető terhelést.

Az olcsóbb megoldás - Mező

berény felől érkező víz - 550 milliós
beruházás.

A Vízművek Rt. 24 milliós támo
gatást nyújt a 2,6 millió terv. költ
ségen túl. Az 50%-os önerőt az
önkormányzat különböző lehető

ségek kiaknázásával szerezze meg.
A beruházás akár 2 éven belül tel

jesülhet, de 3 év alatt egészen biz
tosan...

v' A bükkszentkereszti üdülő

ingatlan tulajdonjogát megtartja a
testület a városnak, a használati
jogot téritésmentesen a Kner Imre
Gímnázium és Szakközépiskola
Természetbarátai Körének adja - II
igen, l tartózkodás és 3 ellen
szavazattal.

v' A Városi Egészségügyi Intéz
mény struktúrájának áttekintését a

leendő finanszírozás tükrében
elvégeztetik.

A háziorvosi szolgálatokat június
l-jétől vállalkozásban működteti a
testület, ehhez 3 millió Ft plusz
támogatást biztosítanak, valamint
az ügyeleti szolgálat működéséhez

is 1,65 plusz milliót.
v' A Városi Gondozási Központ

gépkocsi-vásárlásának ügyében úgy
határoztak, hogy egyelőre ma-rad a
régi Wartburg. A pályázati pénz
beérkezéséig l millió Ft-ot céltar
talékba helyeznek augusztus 31-ig.

v' Nem fogadták el Agoston István
közterület fenntartására benyújtott
ajánlatát, annak ellenére, hogy
mintegy kétmillió Ft-al olcsóbbnak
tűnt, mint a Gyomaszolg Kft. idei
ajánlata.

Az érv az volt, hogy ne vegyék el a
lehetőséget a Kft. elől, tekintettel az
ottani vezetőváltásra...

v' Megszüntetik a géplakatos
gyakorlati képzést a 617. Sz. Ipali
iskolában 1997. júliUS 31-től.

v' Kérte a testületet a NéptánC
Alapítvány, hogy a Kisréti utcai volt
óvoda épületét részükre adják oda,
mintegy székháznak, központi nép
tánc bázisnak.

Ellenvéleményként elhangzott,
hogy az épületet éppen egészségte
len állaga miatt zárták be...

Várják meg, amíg az új pol
gármester ez ügyben javaslattal él,
addig - 3 hónapig - pihentessék az
épület ügyét (14 igen, l
tartózkodással fogadták el). Azt vi
szont elvetették, hogy a NéptáI1C
Alapítvány használatba vegye az
épületet.

v' A Hősök útja 54. sz. alatt épülő
szálloda termálvízigénye napi 45 m 3

lesz. Ezt II igen, l tartózkodás, 4
ellenszavazat garantálja.

v' A Nemzetí Kataszteli prog
ramhoz való csatlakozás eldöntését
név szelinti szavazással szerette
volna Kovács Kálmán képviselő

megejteni, azonban e.zt a módot
elvetette a testület. Igy 2 ellen
szavazattal, 2 tartózkodással, 12
helyesléssel a programhoz való
csatlakozást hagyták jóvá.

Ennek lényege, hogy digitális
térképhez kapcsolódó, hozzárendel
hető, csatlakoztatható és így rend
szerezhető a telepúlés földrész
leteinek felmérési eredményei.

v' A református templom
toronyórájának tulajdonjogáról
lemond a város, így a továbbí
üzemelésí költségeket sem vállalja.
Térítésmentesen átadja a reformá
tus egyháznak azt.

v' Zárt ülésen esett szó a
Gyomaszolg Kft. ügyvezető ígazgatóí
állására kiírt pályázatról.
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Össztűz '97 febr. 27.
Sikeres volt a Katona József

MűvelődésiKözpont rendezvénye
Össztűz címmel

A négy polgármester-jelölt (Czibulka
György. Dávid Imre. Kiszely István és
Jenei Bálint) "mérkőzésére" igen
szép szárrunal jelentek meg
Gyomaendrőd polgárai. Úgy tűnt.

hogy egyre jobban és többeket
érdekel a helyi városvezetés helyzete.
kíváncsiak arra, melyik jelölttől mit
várhatunk a jövőben, legalábbis
előzetes ígéretek szintjén...

A Gyomaendrődi 617. Sz. Ipari
Iskola két tanulója az Országos
Polgárvédelmi Pályázaton I. helyet
ért el. Témájuk az 1970-es árviz
volt.

Szilágyi Anita és Omiliák Csaba
Békéscsabán vehette át az országos
P.V. parancsnoktól ajól megérdemelt
kitüntetést. ugyanakkor Gyomaend
rőd város nevében Czibulka György
alpolgármester nyújtotta át nekik a
város különdiját március 5-én.

Vásárnaptár
Április első vasárnapja április 6.
országos autó- és mezőgazdasági

gépvásár - Pásztor J. u. piacon

Április második vasárnapja április
13. országos állat- és kirakodóvásár
Szarvasi, Kondorosi úti vásártér

Hazadi
Zsuzsa

~ .
Ujra

itthon
(cikk

a második
oldalon)

Farsang
a Kossuth

utcai
óvodában
február

28-án.

-~-~=~ ~ ~~~~--~-~---~-

I A MUNKAÜGYI MINISZTER LÁTOGATÁSA I
L ~_==~_~_-~~'~~__~~~~r'~_~~

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazok
nak, akik fájdalmam enyhíteni
eljöttek felesegem - Putnoki
Gáborné Bagi Róza ..,.. teme
tésére és siIjára viiágot hoztak.

. A gyászoló férje

Anyakönyvi híradó
Elhalálozrak:
Vámosi Mátyás 65. Putnoki Gáborné
Bagi Róza 68. Homok Máténé Timár
Brigitta 89. Juhász Imréné Katona
Mária Magdolna 77, Balogh Imréné
Vasas Eszter 70. Szász József 65.
Kovács Lajosné Izsó Lidia. Kmellár
Zsolt 23 éves korában.

Gyomaendrődre látogatott február
28-án dr. Kiss Péter munkaügyi
miniszter. Szöl!ősi Istvánné a
Pedagógusok Szakszervezetének
elnöke. országgyl1lési képviselő.

Földesi Zoltán országgyülési
képviselő. Nagy Ágnes a B.M.
Munkaügyi Központja vezetőjének

társaságában.
Aktuális országos problémákról mint
pl. az érdekegyeztető tanácsban
történt megegyezésrőL az agrártil
takozásokróL a Postabank ügyéről

beszélt. de szólt az elmaradott

térségek. mint megyénk és
körzetünk jövőbeni esélyeirőL a köz
munkaprogram és a terület
fejlesztési tervek segítségével. Nagy
pénzek állnak rendelkezésre. ami
segíthet abban. hogy jobb
feltételeket lehessen teremteni a
működő tökének, hogy vonzóbbá
váljon e térség a külföldi befektetők

számára.
A sajtótájékoztató után közön
ségfórumon vett részt a magas rangú
küldöttség az endrödi Közösségi
Házban.

100 éves
A 100 éves Szabó
Sándort köszön
tötte február 13-án
az önkormányzat és
a képviselő-testület

nevében Czibulka
György alpolgár
mester. Ez alkalom
ból átnyújtotta az
ünnepeltnek Göncz
Árpád köztársasági
elnök üdvözletét is.
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Tourinform I oda
A Tourinform Iroda átadásán
- Mint polgármesternek a munkakörömhöz kell hogy

tartozzon például a turizmus szervezése a településen 
mondta megnyitójában Börcsök Antal Pusztamérges pol
gármestere.

A lakosság azt várja tőlünk. hogy próbáljuk a több lábon
állás biztonságát megteremteni. ahol a turizmus az egyik
láb.Ez nem működik profitorientáltan - folytatta.

A falusi turizmus feltárja az ottani lakosság értékeit.
Ehhez néha elengedhetetlen módosítani. átalakítani egy
egy falusi portát. Meg kell találni. hogy mi az a plusz.
amiért hajlandó az adott környékre utazni a vendég. Sok
programot. alternatívát - választási lehetőséget - kell
eléjük tárni.

Azonban az nem elég. hogy mi tudunk magunkról. a
külföldieknek is tudniuk kell rólunk... Minden alkalmas
helyen. rendezvényen be kell mutatni a várost. meg kell
ismertetni. Ez viszont sajnos pénzbe kerül.

Az ilyen kínálati csomagokra. ismertetőkre rengeteg
pénzt költenek például az osztrákok. vagy a németek.
Különbözőpályázatokkal erre pénzt kell szerezni. amire

a lehetőség megvan - fejezte be Börcsök úr.
Lizák Szilvia az iroda vezetője elmondta. hogy a város-

ban és a környékén élők segítségére is számit e
munkában.

Szarvas és Gyomaendrődkölcsönös együttműködésére

lehetőség és szükség is lesz a jövőben. már csak földrajzi
közelségük miatt is...

A megnyitón részt vettek: Czibulka György. Csorba
Csaba. Megyeri László. Balog Károlyné az önkormányzat
részéről. Börcsök Antal Pusztamérges polgármestere.
Megyeriné Csapó Ildikó a K. J. M. K. igazgatója. Timárné
Búza Ilona a B.M. Munkaügyi Központ vezetője. Juhász
Attila József és Murányi Valéria Békéscsaba
Területfejlesztési Hiv. és vendégek. - B -

Katonai ruhavásár
Gyomaendrődendrődi részén (Blaha L. u. 21.)

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
1997. március 26-án 8-17 óráig

Komplett téli-nyári
gyakorlók, sapkák, új

munkásöltönyök, csajkák,
kulacsok, sátrak, plédek,
törülköző, fehérnemű.

Horgászoknak, vadászoknak,
vízálló ruhák, kabátok.

A MEGVEI I. OSZTÁLY TAVASZI SZEZONJÁNAK SORSOLÁSA

FORDULÓ DÁTUM 1997 NAP IDÖPONT MÉRKÖZÖ CSAPATOK EREDMÉNY

18. március 8.- szombat 14.30 Gyoma FC-Mezöhegyes
március 9. vasárnap 14.30 Kamut-Barátság SE

19. márcíus 15. szombat 14.30 Barátság SE-Bcs. MAV
március 16. vasárnap 15.00 Mezökovácsháza-Gyoma FC

20. március 22. szombat 15.00 Gyoma FC-Csorvás
március 23. vasárnap 15.00 Elek-Barátság SE

21. március 29. szombat 15.00 Battonya-Gyoma FC
március 29. szombat 15.00 Barátság SE-Doboz

22. április 5. szombat 16.30 Orosházi MTK,-Barátság SE
április 5. szombat 16.30 Gyoma FC-Medgyesegyháza

23. április 12. szombat 16.30 Füzesgyarmat-Gyoma FC
április 12. szombat 16.30 Barátság SE-Szeghalom

24. április 19. szombat 17.00 Gyoma FC-Nagyszénás
április 20. vasárnap 17.00 Csabacsűd-BarátságSE

25. április 26. szombat 17.00 Barátság SE-Bcs. Jamina-Patríck
április 27. vasárnap 17.00 Sarkad-Gyoma FC

26. május l. csütörtök 17.00 Gyoma FC-Barátság SE
27. május 4. vasárnap 17.00 Barátság SE-Mezöhegyes

május 4. vasárnap 17.00 Bcs. MÁV-Gyoma FC
28. május 10. szombat 17.00 Gyoma FC-Elek

május ll. vasárnap 17.00 Mezökovácsháza-Barátság SE
29. május 17. szombat 17.00 Doboz-Gyoma FC

május 17. szombat 17.00 Barátság SE-Csorvás
30. május 24. szombat 17.00 Battonya-Barátság SE

május 24. szombat 17.00 Gyoma FC-Orosházi MTK
31. május 31. szombat 17.00 Szeghalom-Gyoma FC

május 31. szombat 17.00 Barátság SE-Medgyesegyháza
32. június 8. vasárnap 17.00 Füzesgyarmat-Barátság SE

június 8. vasárnap 17.00 Gyoma FC-Csabacsűd

33. június 15. vasárnap 17.00 Bcs. Jamina-Patrick-Gyoma FC
június 15. vasárnap 17.00 Barátság SE-Nagyszénás

34. június 22. vasárnap 17.00 Sarkad-Barátság SE
június 22. vasárnap 17.00 Gyoma FC-Kamut

• Az. iJ]úsági mérközés a felnött mérközés elött két órával kerül megrendezésre.
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( .... ~ ..... .....

KOZONSEGTALALKOZO )
A Honfoglalás c. film készítői közül Koltay Gábor rendező és
Bitskei Tibor Elöd vezér formálója vett részt február 13-án az
Apolló moziban rendezett közönségtalálkozónkon.
Beszéltek a film elkészítésének menetéröl. buktatóiról. prob
lémáiról. Elmondták. hogy a kormány. a művelödési tárca nem
találta alkalmasnak a filmet arra. hogy anyagilag támogassák.
Ezért a forgatókönyvet háromszor kellett átirni. hogy a legol
csóbb változat mégis elkészülhessen amillecentenáriumi
évben...
Arra a kérdésre. hogy miért Franco Nero olasz színész alakitja
Árpád vezért. azt válaszolta a rendezö. hogy egy világszerte
ismert és elismert színészt kívánt alkalmazni. akí eseUeg nem
zetközi szinten is megfelelöen. hatásosan tudja "eladni" az al
kotást - s nem azért. mert nem lenne megfelelö magyar aktor.
Bitskei Tibor a találkozón elszavalta Petöfl Sándor Magyar va
gyok című versét. mintegy kíegészítvén a film mondanivalóját. ..
A művészek látogatást tettek Csányi Istvánné és Hajdú László
kíséretében a városházán. ahol Czíbulka György alpolgármester
és Csorba Csaba jegyző fogadta öket.

~--------~------------~------------------------------~---------,: Vigyázz! Szívinfarktus :

: I I1 t. é Z k dj a z o I1 I1 al! :L ~~ ~ ~ ~

A szívinfarktus kimenetele szempontjából döntő a
figyelmeztető jelek felismerése. mivel a gyors orvosí be
avatkozás megmentheti és javíthatja a szív működő

képességét, amelyek a további életkilátások miatt nagyon
fontosak.

A korai figyelmeztetőjelek észlelésekor azonnal értesítse
orvosát vagy a mentőket. hogy minél előbb (fél órán belül)
kórházba/intenzív ellátási osztályra kerüljön, ahol
megfelelő felszerelés van a betegség kezelésére és a
szövődmények megelőzésére.

Korai figyelmeztetőjelek
1. Fájdalom a mellkas közepén. szegycsont táján vagy az

egész mellkasban.
2. A fájdalom kisugározhat egyik vagy mindkét karba.

esetleg a nyakba. az állba egyik vagy mindkét oldalon.
3. A fájdalom jelentkezhet a has felső részében. a

gyomor tájékán. vagy az alsó mellkasban, de a hátfáj
dalom is lehet a szívinfarktus egyetlen jele. A fájdalmat
hányinger és hányás kísérheti.

4. A fenti tünetek kombinálódhatnak.

5. A fájdalom időtartama változik néhány perctől

néhány óráig.
6. A fájdalom ismétlődhet perceken. órákon, napokon

át.
Ne késlekedjen ezeknek a panaszoknak az észlelésekor.

azonnal vegye igénybe az egészségügyi ellátást.
l. Értesítse az orvosát. vagy az orvosi ügyeletet. hívja fel

panaszaira figyelmüket.
Ha nem elérhetők. ne Várjon.
2. Hívja a mentőket, feltétlen ismertesse a panaszait,

kérjen esetkocsit.
3. Ha az előbbi lehetőségeketnem tudja megvalósítani 

akár ismerősével is - vitesse magát a legközelebbi kórház
ba. ahol intenzív ellátás van.

A gyors cselekvés életet ment. minél hamarabb ér a
kórházba. annál nagyobb része menthetőmeg a szívizmá
nak és annál jobb a túlélési arány.

az Országos Kardiológiai Intézet és a
Nemzetí Egészségvédelmi Intézet kiadványa
alapján az ÁNTSZ Városi Intézete Szarvas

24 órás foci a csarnokban február 27-én
Eredmény a 24 órás

jocin
Gimnázium-Ipari

Iskola

158:110
Góikiráiyok:

Katona Csaba, gim
názium, 27 gól.

Lányoknál Simon
Ildikó 2 gól
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Tápanyagkivonás a bérleti díj alapja

Ne égessük el a tápanyagokat • Kizsarolt földek

Káli

Ft érték
6323
2859
5191

14373

40 a.k.
170
194
300
359

esetén 480

Tápanyag 6 t terméshez
kg

Nitrogén 152.0
Foszfor 88.8
Káli 145.8
Összesen 386.6

Ft érték
5283
2383
4325

11991

Tápanyag 5 t terméshez
kg

Kukorica Nitrogén 127.0
Foszfor 74.0
Káli 121.5
Összesen 322.5

faj

Dr. Weigert József

Búza'esetén:
3.5 tonna búzaterméssel kivonunk 6783 Ft/ha táp
anyagot. plusz a mütrágyaszórás költségeít.
4.0 tonna búzaterméssel kivonunk 7742 Ft/ha táp
anyagot, plusz a mütrágyaszórás költségeit.
A kivont tápanyag értékét aranykoronára vetítve a 3. sz.
táblázatban szemlélhetjük meg:
3. sz. táblázat
l a.k.-ra eső tápanyag értéke 1996. évi áron
Növény faj Termés t 20 a.k. 30 a.k.
Búza 3.5 339 226
Búza 4.0 387 258
Kukorica 5,0 600 400
Kukorica 6.0 719 479

A fizetett haszonbér összege: 20 kg búza
Fl/a.k.

A fizetett haszonbér összege: 35 kg búza esetén 840
Ft/a.k.

l tonna gabona árát 24 OOO Ft-tal számoltam.
A kapott és a flzetett haszonbér összegének a különb

ségből a műtrágyaszórás költségeit is le kell vonni. A nagy
termések esetében a kettő közel van egymáshoz. esetleg
meg is haladja a kivont tápanyag értéke a haszonbért.
Viszont a nagyobb termések eléréséhez már tápanyagot is
adni kell. A mérleget az adott tápanyag értéke, kiszórási
költsége módosítja.

Összességében megállapítható, hogy a földtulaj
donosoknak külön haszna nincs, annyi értéket kapnak,
amennyit a terméssel kivannak. Ha az előzö évi gabona
átvételi áron számoljuk a haszonbért, az a földtulajdonos
kizsákmányolását eredményezi.

A baj csak ott van. hogy a kapott haszonbért nem a
kivont tápanyag visszapótlására fordítja a tulajdonos,
hanem fogyasztási cikkekre költi.

FolyL1< a földek kizsákmányolása. A földek
leszegényedtek tápanyagokban, soványak és egyre
drágábban tudnak termelni a kizsarolt földeken. A tulaj
donos ha saját maga műveli földjét, az érdekelt abban,'
hogy földjét ne zsarolja ki.

mert jelentős és drága tápanyagot égetünk el. A tápa
nyagok elégnek. egy részük oxidálódik, a hamut a szél
hordja szerteszét a határban. A tüzes szárrésztől elég a
talaj felső rétegének humusza. A humusz megsemmisül.
ezért is káros tevékenység. Arra törekedjünk. hogy vissza
adjuk a földnek. Én soha semmit nem égetek. Trágyaként
dolgozom a földbe aszármaradványokat.

A megadott árakon számolva a tápanyagok a következő

értékeket képviselik. mutatja a 2. sz. táblázat.
2. sz. táblázat
Terméshez felhasznált tápanyag kg
Növény Tápanyag 3.5 t terméshez Tápanyag 4 t terméshez
faj kg Ft érték kg Ft érték
Búza Nitrogén 88.55 3683 Nitrogén 101.2 4210

Foszfor 43.73 1409 Foszfor 50.0 1610
Káli 47.50 1691 Káli 54.0 1922
Összesen 179.78 6783 Összesen 205.2 7742

Termés Nitrogén Foszfor
tonna hatóanyag

szem 3.5 71.75 36.75 17.5
szalma 3.5 16.80 42.0 20.0

Búzaszem 4.0 82.0 36.75 17.5
szalma 4.0 19.2 8.0 34.0

Kukorica szem 5,0 85.00 34,00 39.5
szár 5.0 42.0 40.0 82.0

Kukorica szem 6,0 102,00 40.8 47.4
szár 6.0 50.0 48.0 98.4

A tápanyagtartalmat hatóanyagban adom meg. amelyet
kiszóráskor figyelembe kell venni és ettől többet kell
kiszórni. A 40% hatóanyag-tartalmú kálisóból ha 150 kg
ot kiszórok. akkor 60 kg hatóanyagot adtunk ki.

A másik ami szembetűnő az ember szemében. hogy a
szalma és szárterméssel milyen jelentős mennyiségű táp
anyagot vonunk ki a talajból. A szalmát és szárat felsze
cskázva munkáljuk be a talajba. ne égessük el azokat.

A földbérleti díjak alapja a földből a terméssel kivont
tápanyagok mennyisége kellene hogy legyen. Amit a föld
bérlő a terület talajából kivon és elvisz. korrigálva azzal a
tápanyaggal amít a talajba adott. Erre kellene számítani a
földtulajdonos hasznát, amelyet a kivont tápanyagok
értékén felül fizetne a bérlő.

A tápanyag-visszajuttatás költségei: a mütrágya
rakodás. kiszállítás. kiszórás költségeit kell ideszámítani
és a kiszórt tápanyagokat. A nitrogén. foszfor. káli táp
anyag visszapótlást kell számba venni és ha külön-külön
szórják ki. háromszori mütrágyaszórást kell számolni.
Istállótrágyát a bérlő nem ad a bérelt területre.
Természetesen ezt ís figyelembe kell venni, ha szóma rá.
Mi volna az ideális?

Ha 60 q/ha-kénti kukoricatermést akar valaki elvinni a
területről, akkor a 60 q terméshez szükséges tápanyag
mennyiséget a bérlő a földre kiszómá. Ezt tápanyagvizs
gálattal ellenőriznék,hogy megtörtént-e.

Ez esetben amit a bérlő elvisz a területről. azt visszaad
ná a földnek. Ez esetben a talaj kizsarolása nem történ
hetne meg. Ha a bérlő rendszeresen többet visz el a
területről, akkor kizsákmányolja a földet - közvetve a föld
tulajdonost. Földjeink a Keselyősi határrészein foszforban
erősen kihasználtak. A nitrogént pedig minden évben adni
szükséges a növénynek. A bérlő nem ad műtrágyát. vagy
csak nitrogén trágyával egyoldalúan próbálja kihajtani a
földből a nagy termést. A saját tulajdonban levő föld
müvelője saját földjét használja ki, ha nem mütrágyázza a
területet. Ha pedig trágyázza a földjét. az a földje tápa
nyagtartalmát növeli és ezáltal termőképessége is nő.

Számításokat végeztem arra vonatkozóan. hogyan alakul
nak a mütrágyázás költségei.

Az 1996. évi mütrágyaárak a következők. amelyekkel
számoltam:

Ammóniumnitrát 4160 Ft/q
Szuperfoszfát (18%) 3220 Ft/q
Kálisó (40%) 3560 Ft/q
Mütrágya-kiszállítás. kiszórás költségei nagyban

függenek a szállítási távolságtól és a terület nagyságától.
Pl. 2 ha búzára kiszállítani a mütrágyát 10 km-re. vagy 50
ha területre 2 km-re kiszállítani és kiszórni teljesen más
érték jön ki. Kedvező esetben 1000-1600 Ft/ha költség.
amelyet háromszor véve alapul 3000-5000 Ft/ha költség.

A terméssel a talajból kivont tápanyagok mennyisége az
alábbiak szerint alakul. mutatja az l. sz. táblázat.
1. sz. táblázat
Növény
(faj)
Búza
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Árok, árok, de mély árok(?)
Eddig is sok problémát jelentett és számtalan panaszt jut
tattak el hozzánk a település esővíz-elvezető árkainak
állapotáról. Ezekkel a legfőbb gond az. hogy helyenként
eldugultak és eltorlaszolódtak az átvezetők és az árkok
feitöltődtek, úgy hogy gátolják a lefolyni szándékozó víz
útját.
Az üggyel kapcsolatban a műszaki csoportnál elmondták.
hogy a lakók maguk is többet törődhetnének a házuk,
portájuk előtt húzódó kiásott csatornákkal. Azt rendben,
tisztán kellene tartani. Ne legyen senki sem rest és a bele
Került köveket. szemetet. egyéb oda nem való hulladékokat
távolítsa el onnan. Mindenki érdeke azt kívánja. hogy az
esetleges olvadékvizet. esőt akadálytalanul elvezesse az ezen
célt szolgáló árokrendszer. Egy egész utca nem szenvedhet
egy-egy tisztán nem tartott. elvadult gödör miatt. amikor vá
ratlanul sok csapadék hullt... Természetesen ezzel kelle
metlenséget. bosszúságot - haragot - okozván lakótár
sainak.
Nagyon sok lakos a kommunális szennyvizet a
csapadékelvezető csatornába engedi ki, ezzel fertőzésveszé

lynek teszi ki a környezetet. a lakókat.

Közlekedésbiztonsági Gyermekrajz Verseny területi dön
tőjét tartották városunk 2. Sz. Ált. Iskolájában 1997. február
24-én. Dévaványa. Kardos. Ecsegfalva. Csabacsűd.Szarvas.
Hunya és Gyomaendrődtanulóinak részvételével.

Mint megtudtuk amegye 7 településén rendeztek ezekben
a napokban hasonló vetélkedőket. Minden iskola 3 legjobb
rajzával vehetett részt e második fordulóban.

Öregszólőben február 5-én Dávid István a 10. sz. választókerület
képviselője találkozott választóival. Ezen Czibulka György alpol
gármester is részt vett.
A 96-os év ósszefogJalójában szó esett az orvosi ellátás szolgál
tatásának bonyodalmairól Öregszőlőben, az idősek gondozási
otthonának és az óvoda bezárása körüli problémákról. új.
összekötő kövesút szúkségességéről. elkészítéséről. terveiről.

Czibulka György a város helyzetéről. a kóltségvetés szükösségéről

adott ismertetőt.

Elhangzott. hogy kedvező áron a 47. sz. fő közlekedési út bontott
anyagából esetleg sikerülne megvalósitani a városrészben az
összekötő út építését. amire régóta égető szükség lenne. igaz
egyelőre csak az út alapjait és a minimálís munkákat lehetne
elvégezni. ..
Lakossági összefogásra is szükség lenne, ezt elösegitvén az alpol
gármester és Dávid képviselő is felajánlott egy-egy összeget. támo
gatásként.
Megoldható probléma még az utcákban agyalogjárda híánya,
valamint a csapadékvíz-elvezetők rossz állapota is. - b -

Az önkormáIlyzat kénytelen közmunkásokat alkalmazni az
év folyamán. akik ezt az elhanyagolt állapotot lesznek hiva
tottak feljavítani.
Ez a pályázati lehetőség - amennyiben sikerül beinditani 
természetesen csak ideig óráig biztosít megoldást, ezután a
lakosság. a polgárok hozzáállásán múlik, hogy melyik
udvart. pincét. házat önti el esetleg a másfelé is eifolyható
olvadék. csapadékviz.

A biztonságos közlekedés volt a téma. Erről kellett anyagot
gyűjteni és elkészíteni a rajzokat.

A cél tulajdonképpen az volt. hogy a gyerekek a
közlekedéssel sokat foglalkozzanak - mondta Giriczné Varga
Erzsébet a 2. Sz. Ált. Isk. igazgatója -. nagyobb figyelemmel
közlekedjenek.
Szűcs József alezredes, a gyomaendrődi rendőrőrs

kapitánya elmondta a fiataloknak. hogy ezt a 3. versenyt a
Békés Megyei Fékút Alapítvány és a Bm. Balesetmegelözési
Bizottság szervezte.

Ha ezen rajzoknak köszönhetőennéhány balesetet sikerül
elkerülni. akkor már elérte célját és eredményét a mozga
lom.

Minden résztvevő átvehetett valamilyen jutalmat, vagy
díjazást részvételi munkájáért.

Eldöntötték. hogy melyik 3 rajz fog szerepelni a megyei
döntőn. amelyek esetleg az országos döntőbe kerülhetnek.

Az eredményeket Oláh Gizella tanár ismertette.
l. helyezett Mazán Tamás Szarvasról - 5. oszt.
2. helyezett F. Nagy Lajos Gyomaendrőd- 7. oszt.
3. helyezett Galgóczi Krisztina Gyomaendrőd - 6. oszt.
4. helyezett Korcsik László Ecsegfalváról- 5. oszt. tanuló

lett. - BK-

KÉPVISELŐ·TALÁLKOZÓ
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JÖVOKEP Találjuk ki Gyomaendrödöt!
Úgy érzem múltba gyökerezőjövőképem van. Amikor az

Endrődi füzetek 5. kötetének kézműiparral foglalkozó
fejezetét olvastam. rájöttem erre. Így szól: "tudjuk nem
országos jelentőségű ennek a településnek a kézműipara.

kereskedelme. De tudnunk kell az előttünk itt élt emberek
örömeiről. gyötrelmeiről. eredményeiről. Mert ez a miénk.··

ltt Európában. Magyarországon a Körösök völgyében
Gyomán és Endrődön tisztességes. szorgalmas. szivós.
törekvő EMBEREK éltek-haltak. küzdöttek és reméltek.
Magam is Gyomaendrődön élve nap. mint nap küzdök.
küszködöm és reménykedem a szebb jövőben. Bízom benne.
bízom a fejlődésben. hisz itt élnek gyermekeim. A
Budapesten tanuló gyermekemet is hazavarom. hogy itt
teremtsen egzisztenciát. sőt azt szeretném. hogy ma még
apró unokáim is itt vernének gyökeret.

Furcsa dolog lesz. ha képviselőként nem arról kezdek
beszélni. hogy az önkormányzatnak hiányos a költségvetése.
hogy nincs pénz semmire. -hogy intézményeket kellene
összevonni. racionalizálni. dolgozókat elküldeni - ezzel
szemben én' összefogást. közös gondolkodást. toleranciát.
takarékosságot. rendet. békességet szeretetet és mosolyt
hirdetek és képviselői vágyaimat ilyen szemszögből osztom
meg Önökkel. Az igaz. hogy országunkban gazdasági válság
van. de ennél az erkölcsi válság sokkal nagyobb. Ezt kellene
feloldani az emberekkel való törődéssel. szeretettel. Most
még nem késő. mert hál istennek kis varosunk még nem
az erőszak. a korrupció. a bűn melegágya. még nincs napi
robbantásveszély. még a nagyvarosi ártalmak csak be
beszivarognak. de nem fertőztekel bennünket. Vannak napi
emberi kapcsolataink. sokan ismerjük egymást. vigyázzuk
egymást és értékeinket és ez· a bizalom biztonságot.
védettséget ad. Ezt kell erősítenünk. kihasználnunk!
Gyomaendrőd igaz. hogy két településből áll. de csak

egységes jövő képzelhető el.
Mosolygós. barátságos embereket szeretnék látni.

akiknek van munkája. megélhetése és nem segélyből

kényszerülnek vergődni.

Ajó iVóviz idehozatala mellett legfontosabb. hogy munka
helyeket kellene telepíteni. a gazdaságot élénkíteni.
Közművesítetttelkeket olcsón biztosítani a vállalkozóknak.
A cipőipari és faipari üzemek mellé hátha hoznának ide zöld
ség-o gyümölcsfeldolgozó üzemeket. palackozókat. mirelit
hűtőházakat.

A közmunkaprogramba több éven keresztül be kellene
kapcsolódni. ez évente 100 embernek adna munkát.
Remélem az idei önkormányzati pályázatunk mar sikeres
lesz és megkezdődhetnek a város belterületi csapadékviz
csatornarendszerének karbantartási munkái.

A közmunkaprogram keretében parkerdő-telepítési

pályázathoz is csatlakozni kellene az önkormányzathoz visz
szakerült földek egy részén.
Gyomaendrőd állami támogatás nékül nem tud

fejleszteni. de tartalékolni kell egy pénzalapot. hogy megle
gyen a saját erőnk. mert csak így tudunk pályázatot beadni
és a normatív támogatáson túl pénzhez jutni. A leendő pol
gármesternek. az intézményvezetőknek.a képviselőknek a
pályázatokat ki kell járni!

Az oktatást nem szétverni kellene. hanem bőviteni.

valamely főiskola kihelyezett tagozatával. vagy
munkanélküliek továbbképző központjával. Az új Ipari
iskolát nem szabad mássá átalakítani. meg kell találni a
képzendő szakmát. Ha mi nem tudjuk benépesíteni. ki kell
ajánlani az iskolaépület egy részét természetgyógyászat vagy
hittudományi képzés céljaira.

A volt Enci épületét meg kellene vennünk és az idősek szo-

ciális gondozóházát egy fedél alá kellene hozni. (A külterületi
ellátást meghagyva.)

Tudom. hogy a megvétel és az átalakítás drága. de
pályázattal talán megvalósítható. A zsúfoltságot meg kell
szüntetni és az idős rászorultaknak. akár szociális alapon.
akár üzleti alapon (eltartási szerződésekkel) emberibb
körülményt kell biztosítanunk. Ott a férőhelylétszámot is
lehetne bőviteni. Az Enci épületének legfelső emeletén vagy
a kiürült idősek otthonaiban fiatal házasoknak bérelhető

garzonlakásokat lehetne kialakítani. A fiatalok
lakásépítésének támogatását vissza kell állítani bővülőbb

lehetőségekkel. Azt nem teheti meg egy város sem. hogy a
fiatalokat elengedi. Jó munkalehetőségekkel. kedvező

lakásviszonyokkal meg kell őket tartani és a népesség
csökkenést meg kell állítani. A szülőotthon megszűnése

komoly lelki traumát okozott. mivel 1997-től nem lesz
gyomaendrődiszületésű állampolgár és egy jó hírű. sikeres
intézmény szűnt meg. Ha jól sikerülnek a szakrendelő

struktúra-átalakítási munkálatai korszerűbb. jól mű

szerezett. szebb. egy helyen található. új szakrendelésekkel
bővülő egészségügyi intézménye lesz a város lakóinak.

Az idegenforgalom kiépítésében is bízom. ha aKisréti
Gyógyszálló megvalósul nyithatunk a világra.

De addig is ki kell használni horgász- és vadászle
hetőségeinketés a Liget-fürdőt.

Az elkészített idegenforgalmi koncepciót. a turistaútvonal
lal. a TOUlinform Iroda jó keretet adhat azoknak. akik be
tudnak kapcsolódni a falusi turizmusba. akár szálláshellyel.
akár programötletekkel. ahogyan Hankiss Elemér mondja:
Találjuk ki Magyarországot. találjuk ki Gyomaendrődöt!

Csatlakoznunk kellene a turizmus vonatkozásában a
kisréti programokhoz. mert a szomszédos településekkel
közösen biztos előbbre jutnánk.

Nincs ok a kétségbeesésre. elő kell venni józan eszünket
és cselekedni kell mindenkinek lehetőségei szerint! Már
kezdjük el ma!

Küldjünk egy-egy mosolyt egymásnak. mert két ember
között legrövidebb út egy mosoly. Ássuk el a csatabárdokat!
Örüljünk. hogy jön a tavasz. készítsük elő az ablakainkat
díszítő virágládákat, ültessünk virágot. tegyünk rendet
közvetlen környezetünkben. ne szemeteljünk a város
utcáín. ápoljuk fáinkat!

Próbáljuk elhinni. hogy a város általunk megválasztott
vezetői nem akarnak feltétlen rosszat!

Az elmúlt 5 évben is történtek kisebb-nagyobb vihart
kavart változások. amelyek mégiscsak előre vitték a város
ügyét. gondolok itt többek között a buszközlekedésre. az új
piactérre. az egyházi iskolára. A jót is meg szabad látni!
Tudom sok lehetőséget kihagytunk. de még javíthatunk.
Nem hagyhatjuk. hogy varosunk negativ jelenségek. dolgok
- Takarékbankcsőd. érettségi botrány. oltarképügy - miatt
híresüljön el!

Szeretném. ha jól mennének a dolgok. összefognánk.
drukkolnánk magunknak. Ahol van akarat. józan ész. tett
rekész szakszerű vezetés ott előbb-utóbb a pénzt is meg
lehet szerezni. Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósí
tásának az a kezdete. hogy makacsul rájuk gondolunk!

Akik veszik a fáradságot. hogy elolvassák jelenben fogant
jövőképemetbiztos túl optimistának. idealistának tartanak.
de örömmel megosztom Epiktetos görög bölcs gondolatait.
hogy a mindennapokban velem együtt használhassák:

..Az élethelyzeteim adottak. Ebben determinált vagyok.
Rajtam áll azonban. hogyan viselkedem e helyzetekben. Itt
a szabadságom!"

HANGYA LAJOSNE: cr Szociális bizottság elnöke
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Városi CsaládsegítőSzolgálat

DEMETER PÉTER irodavezető

A Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

Szarvasi Területi Iroda
kihelyezett ügyfélfogadási ideje

GYOMAENDRŐDÖN

irodalmi pályázatot
hirdet

FELHívÁs!
A gyomaendrődi Drogellenes

Munkacsoport
és a Vöröskereszt Területi

Szervezete

A pályázaton részt vehet min
den gyomaendrődi lakos és itt
tanuló diák, aki betöltötte a 10.
életévét.

A pályázat témája: Káros
szenvedélyek
Műfaj: szabadon választott

(vers. novella. riport stb.)
Terjedelem: maximum 5 gépelt

cld~ .

Beadási,határidő: 1997. április
15.

A pályázókat a megadott
határidőig a Városi Családsegitő

Szolgálat vagy a Vöröskereszt
Területi Szervezetének irodájá
ban lehet leadni. (Mindkettőcíme:
Gyomaendrőd, Fő út 2.)

A pályázat jeligés. melyet fel kell
tüntetni apályaművön.

Mellékelni kell még egy lezárt
borítékban (melyre ráírta ajeligét)
a pályázó nevét, eimét és életko
rát.

A pályarnűveket szakértő zsűri

bírálja el, a legjobb pályázatokat
koresoportonként dijazzuk és a
pályázó engedélyével megjelen
tetjük egy kiadványban.

Tisztelt gyomaendrődipolgárok!
Amennyiben Önök hasznosnak

tartják pályázatunkat, kérjük
anyagi támogatásukk~ (pénz
vagy tárgyjutalom) segitsék
munkánkat.
Megfelelő feltételek mellett a

támogatás közérdekű kötele
zettségváll~ás eimén SZJA-alap
bóllevonható.

Magán és jogi személyek támo
gatását egyaránt Várjuk!

A pályázatról érdeklődni lehet
Pál Jánosnénál a Fő út 2. szám
alatt, vagy a 386-230-as teleJon
számon.

A Városi CsaládsegítőSzolgálat
közleménye

A Városí Családsegítő Szolgálat
ezúton tájékoztatja tisztelt
ügyfeleít. hogy telefonszáma
megváltozott.

Az új telefonszám: 66/386
230/5-ös mellék.

A családsegítő fogadóórája ked
den és csütörtökön 8-12 óráig van
a Fő út 2. szám alatt a 4-es
irodában.

PÁLJANOSNE
megbízott vezető

Szolgálatunk várja mindazokat
- akik életvezetési gondokkal küz

denek,
fiatalokat. akiknek

pályaválasztási gondjaik vannak,
szülőket, pedagógusokat,

akiknek problémái vannak a gyer
meknevelésben,

- akik a szenvedélybetegségekkel
kapcsolatos információt
szeretnének kapni.

- akik időseket gondoznak.
- akik maguk is idősek és

megfáradtak.
- akik fogyatékosok. vagy fogya

tékosokat gondoznak.
- mindenkit. akik életük nehéz

szakaszában tanácstalanok,
- vagy egyszerűen szeretnének

egy jót beszélgetni.
Várjuk továbbá:
- a beszédhibával.
- magatartási zavarral,
tanulási problémával küszködő

ket.
Anyagi támogatást nem tudunk

nyújtani. de segitünk
- információadásban.
- ügyintézésben.
- kérvények megfogalmazásában.
Szolgáltatásaink:

egyéni konzultáció (beszél
getés),

- pár- és családkonzultáció,
- szociális problémákban tanács-

adás.
- segítő csoportok.
Ügyfélfogadás (időpontmegbeszé-

lése):
Kedd és csütörtök: 8-12 óráig.
Munkatársaink:
JANovszKY GYÖRGYNE logopédus
GUBuez ILDIKÓ logopédus
BENENE ROJIK GABRlELLA fejlesztő

pedagógus
PÁL JANOSNE családsegitő

Minden szolgáltatásunk ingyenes!

Békéscsabán
szolgáltatások

illetve
vehetö

Minden hónap elsö szerdáján
15.00-17.00 óráig a Polgármesteri
Hivatalban.
Február 5-én Május 7-én
Március 5-én Június 4-én
Aprilis 2-án Július 2-án
Ezen az idön kívül a szarvasi
irodában állok a tisztelt kamarai
tagok rendelkezésére.
Szolgáltatásaink:
- tagsági viszonnyal kapcsolatos
kérdések rendezése
- tagregisztráció és annak igazolása

Tájékoztatás: kiállításokról.
vásárokról. üzletember- találko
zókról. hitellehetöségekröl. céginfor
mácíók. partnerkeresés

szakképzés. mesterképzés
lehetöségei
Szarvason
igénybe
témakörei:
jog. munkaviszony. számvitel. adó.
pénzügy. külkereskedelem. marke
ting. informatika.
Minden további információért fordul
janak irodánkhoz.
A szarvasi iroda címe: BMKIK Területi
Irodája
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Tel. /Fax: 311-455

GyomaendrődVáros Képviselő

testülete pályázatot ír ki a
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Díákotthon igazgatói

állására.
A megbízás 5 évre szól: 1997.

augusztus l-jétól 2002.
augusztus 31-ig.

A megbízás feltételei az 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-a alapján.
Vezetői pótlék: a mindenkori köz

alkalmazotti pótlékalap 245%-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- iskolai végzettséget igazoló

oklevél másolatát
- a pályázó szakmai életrajzát
- az intézmény vezetésére vonat-

kozó programot
- szakmai helyzetelemzésre épülő

fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határ

ideje: a Művelődési Közlönyben
történő megjelenést követő 30 nap.

A pályázatot Gyomaendrőd város
Polgármestere Gyomaendrőd.

Szabadság tér l. címre kérjük eljut
tatni.
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Arany ékszerek
készpénzes és
bizományos

felvásárlása.

THERIfII-
ÉpíTÖlPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRÖD, IPARTELEP U. 3. TELJFAX: 66/386-614, 386-226

VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK
vÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.

Készitünk és szál/itunk betonkeveréket. Osztályozott ada/ékanyagokbó/
szükség esetén vegyszeradago/ássa/, me/eg viz fe/haszná/ássa/o La
minált bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, értékesitünk több szfnben.
Hideg-meleg vizes kocsimosás!

Figyelem! Megérkeztek az új tavaszi
zsorzsett. nehézselyem. gabardin,

lenvászon, könnyű viscose és selyem
anyagok a STOP Butiksoron, a Méter- és

Rövidáru boltba. Ha szeretne. de nincs kivel
varratni. sebaj. megoldjuk ezt a gondját is!

Érdeklődjón minálUIl.k!
Várom Kedves Vásárlóimat!

GYOMAENDRŐD.BAJCSY-ZS. ÚT 45.

ALakásfelszerelési Ajándékshop
, (Gyomaendrőd fő úL 208, sz. alall)

. Nagy választékban, mérsékelt áron kínál
. ') Önöknek üveg, porcelán. edény

és műanyag árukat,
valamint háztartási kisgépeket

Ugyanitt ajándékutalvány is váltható

Telefon: 66/386-560

t Hor!!ász- ,vas:~qszakiüzlet

~
. Dlsznovenv- ~ -?-o·

!!vümölcsfalerakat ~~ ~d'
..,"'. . Horgászfelszerelés: -?-~ '5";>
.:)' _ ~".' Dam. Silstar. Kamasaki. Zebco. ?o

Browning. Mustad ... ezer apró cikk
Csalik: Maros Mix. Alfa, Cukk. .. éló csalik

Folyamatosan bóvüló müszakiáru-választékkal várjuk
vásárlóinkat

Cím: Endród. Hídfó út 12.• Tel.: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8--18 óráig

rA"l'ENDRÖDIHAiTARTASiBOLTAjAN"tATA1
I Takarmányborsó fémzárolt vetőmag 7900 Ftlq

DK vetőmag-kukorica jó termő fémzárolt 200 Ftlkg I
I Gumicsizma 40-43-ig (40% árkedvezmény) 1200 Ftlpár I
I J9 minőségű elektróda 220 Ftlkg I
I Etolaj 18~ Ftll -; KJmért 170 Ftll I
I (Arak AFA-val) I
I Háztartási bolt Endrődi út 1. sz. I
L

Tel.: 386-637, vagy mobil: 06 20/254·663 ...-------------------

REÁLIS

ÁRON VÁSÁROLOK

Ballagásra nagy választékban
kaphatók: aranygyüruk,

láncok, karkötők,jülbevalók
és egyéb aranyáruk.

-llrAo8sAS
U' PAlikA

5500 GYOMAENDRŐD
HŐSÖK ÚTJA 65/1.
Telefon/Fax: 66/386-47 l

Nyitva tartás:
Hét:föt:ó'l-pént:ekig 8-18 óráig.

SzoInbat:on 8-12 óráig

BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ
Szarvas, Szabadság út 54-56. sz.

Tel.: 311-872

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.
ócskaságokat • régi sWbútorokat • parasztbútort

(szekrény, asztal, kaszli, sublót, falitéka,
konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal,

kredenc) • festményt. képkeretet • fali- és
zsebórákat • fegyvereket, katonai felszereléseket •

üveg és porcelán disztárgyakat • népi kerámiát.
parasztüveget (boros, likőrös, szódás, stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák, mackók, vonatok, stb.) •
hangszereket, zenélő szerkezeteket (gramofont.

fonográfot. stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZSOLT, GYOMAENDRŐD,ERKEL F. u. 29.

Régi bútort, antik bútort vásárolok
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Egyéni és társas vállalkozásoknak TB tanácsadás,
ügyintézés. Magánszem.élyeknek családipótlék-,

nyugdíjigény beadásában teljes körű

segitségnyújtás.
Érdeklődni lehet: IMPELLO-97 BT

Szernélyesen: Gyornaendröd, Sallai u. 15/1.
Telefonon: 66/386-834

Hétfötöl - csütörtökig: du. 17-19-ig
Rávainé Farkas Éva

Zsort Élelmisze Áruház

A P R Ó H I R D E T É S·E K

cserebere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirde
tését. Ezek most már ingyenesek a Híradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a
Híradó szerkesztöségébe! Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit
meguntunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg
más. amit szívesen látnánk helyette...
GyomaendrődiHíradó sz:erkesztösége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

r-:-::;:---::--~~::;--::-,;-;-:;~,:7:7r:;7T:;;-::::-;::.-;·~--;::72:::-~:"~:7·~-----::---::.-·-_.7~:-~-:-.~..~~
: c INGYENES CS REBERE:.HIDETES'(APRDHIRDETES),]
I.;~ , .' :" .... ",_..:-:?::;.:::-.:::,;_ .-:': " . :::: .. " l

~;~:ó.~:~~'~;:·;;';';:·~;'.~::;';;;;;.~;.:...••:r-I
r· C~er~bere-{apróJhiidétéSsZövege.{max:. 20· sz§) :.'~~: ... I

:,: ..•. ::::.,.:,.. ;;;..};'.&:~~;::~~jK;~:./,it;!~!!"~::;:;:/it:: :':.t;:::,~. ;... ::::2::::.:.' '. i,
I: ,:~. ·S" ·/:~::}:::-::;c~<:~\:· ::',:-':::' .::} \~ '.:~ ..': .;:;':::>:.; ::0. ., .' •••<' ).<:. 1

:; .:'..:;:;~:;.:; ·.. :.~··~r':·~:~ W••• ' ~•• - ;;~~ .~.'~(7 ··/:C::~·:·:.'· ~ ''; ~.,. ·:~~;:T:::~~:~~:~;~~:,:~. ~:"7.. ~./~.~ .• .; ..••••':';; ~ ~,. ~.~" •. ' :. •• ~, .'.: .~ .• :.:. :

:,' ::.~ .. :":'; :. ':.':.: .'.. .-.> .. ~~~ ~.~/~~':-~'::..}:;::~ :i~·:·· ..,; ~'-:::.' .' ~' ..~ ~:,; .' ~: .;;. :" :" .'..- ":•.o : .• '•.;.:.: ::
.;:: :,'.:;.., ..:...:::::.>~.~> >:{:~C: :'::>":::- >:>.·:::rt·.:. ,:.' ' ." .':' : :..':.::. ';:.::'

I· ~. ~.,'. :.;~:_~ ;.•..•:.~.:~.: :::~::;.;:~··~:;::i~·i~:·~)Y§~,;::2\~.:7·~'· :7.:;':;_7·.·7'~· ~ •.~ ... :.. ,·~::7. ·:.7'· ~,;/.:~: '.0: ': .. 7·~ .'~~~ 7, "..7:':,·7 . I
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Figyelem! Vásároljon olcsób
ban! Használt hútö. fagyasztó.
színes tv. Videó. telefon stb.
garanciával is. Bizományos
értékesítés! Nyitva hétfó
péntek 8--11. 30 és 13-17
óráig. Szom-baton 8-12 óráig.
Gyo-maendröd. Fö út 21.
(Lenin székház) 06 20;376
376 Tisztelettel GeJlai Zoltán
Simson S51E ('87-es. 4
sebességes) jó állapotú segéd
motor-kerékpár eladó. illetve
486-os számítógépre + alap
konfigurációra cserélhetö!
Pelyva József Gyomaendröd,
Köztársaság u. 1. sz.
Eladnám vagy kisebbre el
cserélném Gyomaendröd.
Október 6. ltp. 7/1. alatti 3
szobás. földszinti. 86 m 2-es.
parabolás. kéterkélyes. teher
mentes lakásomat. Bármilyen
megoldás érdekel. Érd.: A
helyszinen egész nap.
Gyomaendröd. Arpád u.
6. sz. alatti családi ház eladó.
ErdeklÖdni. Kossuth u. 15. sz.
alatt. Telefon: 386-405
Gyomaendrödi Béke Vadász
társaság mezögazdasági erö
gépeket és eszközöket árve
résen értékesít. Helye és ideje:
Telekp'!rt. 1997. március 21.
9 óra. Erd.: 386-337
Gyomaendröd. Ady u. 10.
szám alatt. egy szoba-kony-

hás. fürdöszobás ház. beépit
hetö telekkel eladó. Irányár:
520 OOO Ft. Erdeklödni a
helyszínen lehet.
Kétszobás. összkomfortos ház
eladó. Gyom~endröd. Tanya
VI. ker. 510. Erd.: helyszinen
az esti órákban vagy tel.: 386
922
5 hektár 13 éves tölgy~rdö

üdülöövezetben eladó. Erd.:
Micsurin u. 7. Tel.: 386-909
munkaidöben.
Bánom-zugban a 15060/7
hrsz. 865 m 2-es terület eladó.
(Múút mellett) Erd.: 06
66/454-329.
Gyomaendröd központjában.
Körös-parthoz közel padlás
térbeépítéses. összkomfqrtos
ház sürgösen eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Hösök útja 14.
Tel.: 66/ 386-122/123
munkaidöben.
Mátraiüreden üdülésre al
~almas apartman kiadó.
Erdeklödni lehet: 06 37/320
178
Siratói kert van eladó. Erd.:
Qyomaendrőd. Attila u. 2.
Füzfas-zugban 300 négyszögöl
kert eladó. ErdekJödni: Zrinyi M.
u. 22 .. az esti órakban.
A Nyarszegi út 5. sz alatt 4
szobas lakas (sorhazban) eladó.
ÉrdekJödni: minden nap 16.30
utan a helyszinen.

Kellemes húsvéti ünnepeket
kíván a Zsort Élelmiszer

Áruház minden dolgozója!

Az ünnepekre is különböző
akciókkal váIjuk kedves

vásárlóinkat.
Zsort Élelmiszer Áruház

Pásztor János utca (a piacnál)

Nyitva tartás:
Hétfőtől-szombatig6-20 óráig,

vasárnap 7-13 óráig
Márc·us 15-én 6-20 óráig

Olvasói levél
Egy olvasónk meglehetősenaggódó levelet jut

I tatott el a szerkesztőségbe. Több társával félnek

.,l.Li:,t'..i,.: ~~;;~~~~:~:;::l;:;;~~~i~~}r:~
" kábeltévé ügyét hozta feL ..I Megnyugtatásul közöljük, hogy tele
,~ fonigénylésre újabb szerződéskötésekis folynak

~:...i,".[.i ~:r~~á~~';;'b~~~ a~~~~=::;. folyamato,
}'1 Legújabb hírek szerint sajnos csúszás várható

t~..,.:,t.i.~,' :J:=~~:~~:u~,: ;,z:~:n l~~~~~l~e~
.:i' 97-es esztendőben azonban minden igénylő

. kérését teljesíteni tudjále

Kedves Szülőkll
Fehívjuk szíves figyelmüket. hogy a város

általános iskoláiban az első osztályos
gyerekek BEÍRATÁSÁNAK időpontja

április 7-8-9.

CSORBA CSABA jegyző
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( • Rendőrségi hírek • )
~-----------------------------,: Tüzoltóság hírei - kivonulásai :L ~

~~TI V-<t-
~ a Kner Imre ~Q Gimnázium és KereSkede1mi~
~ Szakközépiskola Tanboltjában!
~ (Hősök út 43.)

Február 3-ra Virradóra
betörtek a Rózsahegyi K. Ált.
Iskola Diákotthonába. ahonnan
video- és rádiósmagnót tulajdoní
tottak el ismeretlen tettesek.

Egy Bajcsy-Zs. úti házból gáz-
palackot loptak el. .

6-án a Fő út 157. sz. alatti
üzletből külföldi állampolgárok 2
pár csizmát vittek el. A vasútál
lomáson elfogták őket. ellenük az
eljáJ:ás folyamatban van.

7-én Kősziget és Özedmajor
között ismeretlenek 3600 m tele
fonvezetéket szereltek le.

A Simai-zugban sorozatos
betörés történt. 16 vikendház
esett áldozatul.

Egy vasútállomás előtt parkoló
Lada szgk. két hátsó kerekét
szerelték le.

ll-én egy garázda személyt
fékeztek meg. A békéscsabai
lakos üvegeket tört össze a 6-os
bisztróban.

A Templom-zugban is több
hétvégi házat törtek fel.

Elszaporodtak a tyúklopások.
Ismeretlenek a lakóházak barom
fiudvaraiból viszik az állatokat.

A Kossuth és Fürst S. utca
sarkán álló kis trafikból21-re vir
radóan cigarettaféléket loptak el.
A kár 90 ezer Ft. Az elkövető ellen
folyik az eljárás.

A Rózsahegyi K. Ált. Iskolából

22-én éjjel musiccentert.
lemezjátszót vittek el isme
retlenek. a kár 30 ezer Ft.

A Gárdonyi utca egyik házának
udvarából három kerékpárt
toltak el.

27-én hajnalban a Rózsa
presszó tetejéről a parabola
jelfogót szerelték le.

A vasúti pálya mentén
Csárdaszállás Uányában 245 m
kábelt göngyölitettek le...

A Tamási utca egyik udvarából
3 pulykát tereltek el. _

A Mohácsi utcából 23 tyúkot és
3 kakast.

Március 3-án a reggeli órákban
a Kossuth utcai óvoda előtt

várakozó egyik gépkocsi ablakát
betörték és egy táskát emeltek ki
belöle. A kár 50 ezerFt készpénz.
valamint fontos iratok.

l-jére Virradóan a Watt Gmk.
Fö úti üzletéböl loptak el külön
böző müszaki cikkeket. A kár 100
ezer Ft.

A nagylaposi állomásról elekt
romos vezetéket loptak.

5-re virradóan a Ki.lián tér
egyik udvarából 22 tyúkot zsák
mányoltak.

5-én a Sebes Gy. utcából 6x6
m-es öntözöcsövet tulajdonítot
tak el. az eljárás folyamatban van
az elkövetö ellen. ~

• Január 30-án délelött Köszigeten egy öltözökonténer fogott
tüzet.

• Február 10-én az esti órákban a Kolman-telepen egy sze
mélygépkocsi égett.

• 14-én a Csókási holtágon. egy jégen sétáló ember beszakadt.
akit segítséggükkel húztak szárazra...

• A Polányi utcában IS-én belVizet kellett kiszivattyúzni.
• 19-én a Kossuth utcán egy árokba csúszott személygépko

csit húztak vissza az útra.
• A Hősök út egyik házának füstölője kapott lángra. A füstre

tett húsáru erősen lángolt lett... veszélybe került a fölötte levő

galambdúc is.
• 25-én a Sugár út egyik udvarából szintén belVizet szivat

tyúztak ki.
• Szeghalmi parancsnokságról jött egy riasztás. hogy segítsen

a Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság egy Körösladány és
Gyomaendrődközötti fú- és avartüzet eloltani 28-án.

• Március 3-án a déli órákban a Hősök út végében az erdő

gyulladt fel.
• 4-én Dévaványa alatt avar. száraz fű égett. Ide 20 óra után

történt a kivonulás.

A februári Híradóban biZonyos okok llÚatt hibásan
jelent meg az Érted vagyunk: Alapítványadószáma.

Helyesen: 19061498204

FIGYELEM!
A ..CSIPET" VIDEOTÉKA tavaszi-nyári meglepetése.

amely március IS-től szeptember l 5-ig tart!
Minden hónapban a 10 legtöbb fIlmet kölcsönző tag

egy kazettát kap ajándékba, melyek többsége
sikerfilm!!!

Felvilágosítás a tékában: Kossuth u. 37/ l. alatt
Nyitva: 12-20-ig. Vasárnap zárva

Hetente premíerfilmek, érdemes tehát nyáron ny
módon szórakoznia.

Az árak változatlanok. és azok is maradnak!

Műtrágyaeladás

Nagylaposon, a vasútállomás
mellett

Tel.: 06/60/384-357
AJÁ UNK:

Liszt 1 kg 67,- Ft
Löncshús 108,- Ft
Olasz száraztészta 113,- Ft
Gyüm.ölcskoktél 123,- Ft
Tortabevonó l 410,- Ft
Sütőmarg 281,- Ft
Clln ablaktis t t' 265,- Ft
Velmetina s 252,- Ft
Tojásfesték 76,- Ft

Éljen törzsvásárlói kedvezményünkkel, így további
5% engedménnyel vásárolhat minden terméket!

Érdeklődjöna Tanboltban!

Fejtrágyázásra:
friss hazai és import nitrogéntartalmú műtrágyák

tárolással, kiszolgálással

Árlistánk alapján:
növényvédőszerek biztosítása rövid határidővel

Magtárfertőtlenítés:

~
terménygázosítás az Ön telephelyén is

~ BÉKÉSCSABAI AGROKER RT.
~ Telefon: 06/66/443-143

Gyomaendrődi Híradó. GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődKépviselö-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/3.86-122/123· Fax: 66/386-320

Felelős kiadó Czibulka György alpolgármester • Készült: Homok Péter nyomdájában. Gyomaendrődön.Telefon: 0660/305-076
Terjesztik a gyomaendrödi kereskedők • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 0238-8391
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

1997. ÁPRILIS

- A polgármesterség mellett 
mint ezt néhányan szóvá is tették 
más pozíciókat is betölt. Megférnek
ezek békésen egymás mellett?

- Úgy gondolom, hogy a pol
gármester nem egy kötött, 8 órás
munkaidőben tevékenykedik. Az
eddigi, kialakult szokásom szerint
10-12 órát kell a hivatalban eltöl
tenem. Ez a település, s vele a hi
vatal sem zárkózhat el a térségtől,
igy annak gondjaitól, beleértve az
országosakat is. Minden külső

együttműködés,kooperáció, az én
kapcsolatairnat is ide számítva
inkább pozitiv irányba tudja
elmozdítani a város lehetőségeit,

együttműködési képességéL Ez
persze sok mindenre kiterjedhet és
segithet nekünk. Időben pedig
egyáltalán nem megy a polgármes
teri munka rovására.

- A várost jelenlegi áLlapotából ki
kell mozdítani - nyilatkozta. Mit
takar ez a kyelentés?

- Legnagyobb gond a munka
nélküliség. Másodszor: növelni kell
az emberek bizalmát, harmadszor:
viszonylag egy elavult intézmény
rendszerünk van, negyedszer: le
kell dolgozni a költségvetés
hiányát...

A városban pedíg úgy gondolják
sokan, hogy a hivatal, a testület
egy pénzkérő valami. Úgy érzem,
hogy itt mindenkinek gondolkodni,
tenni és bízni kell annak érde
kében, hogy ez a város ki tudjon
mozdulni bajaiból hosszú távon.

Az önálló kezdeményező kész
ségeket egyesíteni kell.

- Ön szerint indokolt hétfőí

napokon is piacot tartani?
- Meg lehet próbálni, de hosszú

távon véleményem szerint a piacot
vagyonmegtartási, foglalkoztatási
kötelezettség mellett vállalkozás
ban kell üzemeltetni. Majd az élet
eldönti...

- Folyamatosan kritikával illetik
a városban a Gyomaszolg Kjt.
tevékenységét. Sok a panasz
munkájukra. Lehet-e változást
elérni?

- Nem csak lehet, kell is változást
elérni. Egyik változás, hogy szemé
lyi, vezetőváltás előtt állnak. Úgy

vélem, hogy Fábián úr megbíza
tását meg kellene hosszabbítani
május 31-ig. Addig át kell tekinteni
és konkrét elképzeléssel kell a
testület elé jönni, azért, hogy a
Gyomaszolg működőképes legyen.
Részben a közszolgáltatás, részben
az építő részlegre vonatkozóan.
Szerintem szükség van rájuk, de
rendbe kell tenni az ügyet.

- Az elmúlt évek gyakorlata
szerint a képviselők a testületi
üléseken néha indokolatlanul part
talan vitákba ereszkedtek
kézzeljogható eredmény nélkül...
Van-e elképzelése az ülések ered
ményes úton tartásáról?

- Elképzelésem van, de sok
múlik az előkészítésen. Soknak
tartom például a jelenlegi hat
működő bízottságot. Nagy az
átfedés, sokszor három bizottság is
megtárgyalja ugyanazt az ügyet,
negyedik variáció a testületi ülésen
bukkan fel. A parttalan viták ebből

is adódnak. Úgy gondolom, hogy a
város polgármesterének köte
lessége egy folyamatosabb le
vezetést biztosítani, de ehhez a
képviselő-testület tagjainak is
partnereknek kell lenniük.

- Két javaslat van a tűzoltóság

köztestületté válására, egy igen és
egy elutasító.

Ön melyiket támogatja?
- Én azt támogatom, hogy vár

junk a köztestülettel még.
Egyáltalán nem látjuk azt tisztán,
hogy ha köztestületté válik a
tűzoltóság, akkor kap-e állami
feladatot, ha igen milyen mértéküt
és ehhez milyen támogatást.
Könnyen oda jutunk, hogy meg
alakítjuk a köztestületet, akkor
fenntartási kötelezettsége lesz a
városnak és további költségeket
emészt fel. Hajlok arra, hogy a
köztestületi szinten való működés

alapjait teremtsük meg, de min
denképp várnék a továbblépés
seI. .. Persze a testület véleménye a
döntő,

Van lehetőség az Enci
épületében - megvétele után - eset
leg szociális intézményt kialakítani
és ezzel bővíteni az ellátást. Milyen
esélyt lát erre?

- Az Enci épületét remélhetőlega
város nem túl soká megveszi.
Nagyon sok hasznosítási for
mulára van még lehetőség és
igény. El tudom képzelni bíróság,
ügyészség, rendőrkapitányság,

közjegyző, esetleg valamilyen
regionális képzőközpont létre
hozását ott. Akár szociális ellátást
is.

Ha a szocíális intézmények
számát növeljük, akkor nem
szabad az Encibe tenni. Ha viszont
összevonunk bizonyos intézményt,
korszerusítünk, ezzel jobb
körülményeket tudunk teremteni,
akkor ez is megoldás lehet.

- Megkérdezésünk napján 2 hete
polgármester. Valami hasonló volt
az, amit elképzelt az eddigiek
alapján e posztról, munkáról?

Igen. Természetesen sok
ismerettel nem rendelkeztem.
Számos új dologgal találkoztam, de
úgy érzem, hogy amit itt találtam,
körülbelül azt is vártam. Se nem
jobb, se nem rosszabb, se köny
nyebb, se nehezebb ...

KIÁLLÍTÁS

A Kner Nyomdaipari Múzeumban
megnyilt a 100 éves Kner Erzsébet
könyvkötőéletútját bemutató kama
rakiállitás. Dr. Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
nyitotta meg. Kner Izidor ötödik
gyermeke Chicagóban él (USA).
Egész életében a könyvekkel, könyv
kötészettel foglalkozott. Kiállításai
mindenhol nagy sikert arattak.
Megtekinthető: a Kner Nyomda

ipari Múzeumban egy hónapig.
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Az új polgármester beiktatása
Rendkívüli testületi ülésen. 1997.

március 13-án tette le hivatali
esküjét dr. Dávid Imre, Gyoma
endrőd újonnan választott polgár
mestere. Ezen r!1egjelent körzetünk
országgyűlési képviselője, Szöllősi

Istvánné és Földesi Zoltán is.
Homok Béláné, a választási

bizottság elnöke beszámolt a
választás menetéről, eredményéről.

Elmondta, hogy a rendeleteknek,
előirásoknakmegfelelőenzajlottak le
az események. Törvénysértés nem
történt.

Hivatalos eredmény: 12858 fő

volt szavazatra jogosult a
választás napján. 5641 fő

jelent meg (43,9%). Érvényes
szavazat 5594. Czibulka
György 1502, (26,85%), dr.
Dávid Imre 2857 (51,07%),
Jenei Bálint 1134 (20,33%),
Kiszely István 98 (1,7%).

A voksolással kapcsolatos jogor
voslati kérelem nem érkezett a
bizottsághoz, a választás eredménye
jogerős.

Ezután az eskütétel következett.
Majd dr. Szendrei Éva ismertette

az összeférhetetlenséggel kapcso
latos krttériumokat, ami dr. Dávid
Imre esetében nincsen.

Azonban olyan egyéb tisztségeket
is tartalmaz az idevonatkozó önkor
mányzati törvény, amelyek egyidejű

leg betölthetőka polgármesterséggel,
de ehhez a képviselő-testület hoz
zájárulása szü-1<séges. Ilyen az End
rőd és Vidéke Takarékszövetkezet
igazgatóságának elnöksége, a Dél
Pesti MezőgazdaságiRt. igazgatósági
tagsága. Ezek megtartásához hoz
zájárult egyhangúlag a testület.

Katona Lajos, a pénzügyi bizottság
elnöke előterjesztettea polgármester
clijazásáról a javaslatot. Ez a min
denkori miniszteri illetmény 50
80%-a, vagyis 110 ezer és 182 ezer Ft
között kell, hogy legyen.

Végül 150 ezer Ft-ban határozták
meg a polgánnester fizetését. Erre a
költségvetésben a megfelelő összeg
elkülönített - mondta Katona Lajos.

DR. DÁVID IMRE ÜNNEPI BESZÉDÉBŐL

- Most jobban izgulok, mint a kampány idején. Én nem a
szavak embere vagyok. inkább a tetteké, és most ennek az
időszaka következik. .

Úgy vettem észre. hogy a választást megelőzően a lakosság
rendkívüli módon érdeklődővolt. Ez az aktivitás érzésem szerint
a választás napján lecsökkent...

.. .Annyi szavazatot kaptam, hogy ez mindenképp kötelez, és
úgy érzem, hogy a város lakói bizonyos dolgokat elvámak tőlem.

Mindig azt mondtam, most is azt mondom, hogy a városban
törvényességet, folyamatosságot és biZtonságot igérek, de min
denképp változást. Úgy érzem, hogy most erre szavazott
Gyomaendrőd...

Ígéretemet a város érdekében minden körülmények között
szeretném betartani.

A lakosság bizalma nélkül ezt nem tudom elvégezni, ezért
kérem. segítsenek, hogy együtt tudjuk a várost jelenlegi
állapotából kimozditani. ..

Térségí kooperáció hiányában veszitünk, de a térség többi
településével együtt nyerni fogunk.

Csodákra nem vagyok képes, lehetetlen dolgokat nem tudok
megoldani ...

Szolgálni akarom ezt a várost, azért, hogy a jelenlegi lakosok
nak a jövőben jobb legyen.

Mindenkínek jó erőt és egészséget kívánok!
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Szálloda a Hös~k útján
KESZITIK - GYOMAENDRODIEK

Az előző, februári testületi ülés anyaga volt, hogy a
Frigyláda Kft. szállodát készül építeni...

Illés János a Frigyláda Kft. tulajdonosa kérdésünkre
elmondta, hogy a tervek már abban a stádiumban
vannak, amikor az építkezés hamarosan, április
folyamán elkezdődik.

Az épület tulajdonképpen már áll, ez a meglévő

Hősök úti volt Kötőipari Szövetkezet irodaháza. Most
nagyrészben kihasználatlan, azonban új arculatot
kapva megfelel majd
az elképzeléseknek,
hogy hotelként üze
melhessen.

- Honnan jött az
ötlet?

Tulajdonképpen
nagyon kézenfekvő

volt, hiszen az épület
adott, a kérdés az
volt, hogy mit kezd
hetünk vele? Felmec
rült, hogy turisztikai
szálláshelyként ra
gyogóan hasznosít
ható lenne - mesélte
Illés János.

- Az épület annyira
lerobbant, hogy azt mar irodának nem lehetne
használni, a renoválás, átépítés mindenképp indokolt
volt. Aztán tudatosan feltérképeztük, felmértük a
környék lehetőségeités merész elhatározással a szál
loda mellett döntöttünk. Persze az egész önerőből,

saját eszközökkel épül...
- Hogyan oszlik meg a tulajdonosi kör?
- A család tagjai érdekeltek.
- Honnan a Frigyláda név?
- Ez a név még a régi nyomdász múltamból fakadt.

Nagyon tetszett néhány szépen hangzó elnevezés.
Ezeket most próbálom hasznosítani (Stex, Stafrrung,
Frigyláda... )

Több, mint la millió forintos tőkével indultunk.
A Frigyláda a szálloda mellett foglalkozik termeléssel
is. Népművészetiszőtteseketkészítünk például.

- Miután megvették az épületet, tehát turistaszáUás
nak tervezték. .. ?

- Igen. Aztán kiderült, hogy Gyomaendrődön

igényes szálláshelyekre is kereslet van. Ha ugyanis
megáll itt egy busz tele vendégekkel, akkor egy
szeruen nem lehet a városban normális módon elhe
lyezni őket. Ebből adódik, hogy egy kicsit igényesebb
szállodát szeretnénk létrehozni. Minden szobában
fürdőszobával... Az üzletembereknek telefon, fax, tár
gyaló ...

- Mivel meleg vizes medence is készül az épületben,
kiket céloznak meg leginkább: a gyógy-idegenjorgal
mat, üzleti utazókat, idényutazókat - turistákat?

- Ezt el fogja dönteni az építkezés során az, hogy

esetleg bekerülünk-e majd valamilyen pályázati
keretbe...

Abban az esetben, ha ez a szálloda felépül és jól
funkcionál, akkor menet közben is változhat sok min
den.

Mi a lehetőségeket próbáljuk megteremteni, nem
tervezzük e pillanatban a gyógyászati kezelés
beindítását.

A jobb üzemeltetés és szolgáltatás eléréséhez
tapasztalatot fogunk
gyűjteni rég kialakult
környezetben, pél
dául Baden-Baden
ben, hogyan is csinál
ják ott...?

- Mikor fogadják az
első vendégeket?

Az engedélyek
megvannak, az
építkezés április ele
jén indul. Jövő május
l-jén indulhat az
üzem...

Ütemezett kiviteli
tervet követünk.
Maga a szálláshely az
első. Étterem nem, de

reggeliző, drinkbár, szauna áll majd rendelkezésre,
azonban szeretnénk, ha családias hangulat alakulna
ki és ilyen légkörben jól éreznék magukat a nálunk
tartózkodók.

Szeretnénk itt a gyomaendrődi üzletembereknek
egy színvonalas gyülekezőhelyetis biztosítani, amivel
bátran lehet majd dicsekedni.

- Milyen árakat terveznek?
- Ezek megoszlanak olyanképpen, hogy a belföldi

hazánkfiai 50%-os engedményeket élveznek majd.
Az árakat most még nehéz megjósolni, de egy

háromágyas szoba 70 DM körül számítható.
- Dicséretes elgondolás még az is, hogy nem szeretne

"idegeneket" bevonni a szállítók közé... ?
- Ami itt történik, vagy munka adódik, azt csak

gyomaendrődivállalkozó, vagy szakember Végezheti el
- felfogásom szerint. Úgy ítélem meg, hogy a pénzt itt
kell tartani a városban, vagyis mi jáIjunk lehetőség

szerint jól...
Egyébként a kivitelező Schwalm Márton vállalkozó.
Azért kikivánkozik belőlem az is, hogy vajon ezt a

vállalkozást hogyan segíti majd a város? Arra gondo
lok, hogy a felmerülő kölcsönös érdekeket helyesen
veszik-e majd figyelembe, miként ítélik meg a közös
célokat...?

- Megtérulési idő?
- Még nem kalkuláltunk ezzel pontosan, de évi 3

hónapos telt ház esetén 8-la évre taksálom - fejezte
be Illés János.

Bíró
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Manapság kevesen mondhatják el,
hogy nincs okuk panaszra. sorsuk a
lehető legjobban alakul, nem is
szorulnak segítségre.

Magyarországon jelenleg sajnos
nagyon sok ember életkörülményei
leromlóban vannak, eddig elképzel
hetetlen ..megszoritó intézkedéseket"
kellett tenni sokuk családjában. Ez
mindenképpen a rendszerváltás
következménye, a vadkapitalizmus,
az eredeti tőkefelhalmozás, az
embertelen viszonyok kialakulásá
nak, felbukkanásának eredménye...

Nemcsak országosan, de Gyoma
endrődön is az ..új rendszer"
legínkább a segélyeken, az egy, vagy
esetleg két flzetésből tengődő nagy
családosok életét sújtja.

Pusztul a nemzet, kevés a gyerek 
mondják, de a szociálisan érzékeny
kormány mégsem tesz eleget azért,
hogy érezhetőensegítse az egy-, vagy
többgyermekes családok létkörül
ményeit, gondtalan feltételeket biz
tosítson a felelős családok számára.
(Nem a felelőtlen családnövelőkről,

gazdasági megfontolás alapján szülő

nőkről, azok családjáról van szó.)
Az 1987-ben alakult Nagycsalá

dosok Országos Egyesülete (NOE)
képviseli azok érdekeit, akiknek
gyermeke van.

Ismert, hogy megszállott emberek
irányítják ezt a csoportot. 19ye-

keznek figyelemmel lenni a még nem
..élő" rendeletekre és ennek a csa
ládra gyakorlandó hatására, próbál
nak befolyással lenni ezen készülő

törvényekre. Ennek eredménye pél
dául az "anyasági idő" nyugdíjba
történő beszámítása...

A NOE jogi tanácsadást is biztosít
tagjainak.

Ezen kívül is sokat köszönhetünk
a NOE-nak - vallja Oláh Gizella, aki
1995 óta vezeti a gyomaendrődi

nagycsaládosokat -, ilyen az utazási
kedvezmény, hogy alanyi jogon jár a
családi pótlék stb. Ez a helyi egye
sület 1992 óta müködik egyébként.

A helyi egyesilleteknek az a felada
ta, hogy a tömegbázist is biztosítsák.
Gyomaendrődönis visszatérő ren

dezvények vannak számukra. Ezek
ről a gyermekek nem mennek el üres
kézzel. Ilyen a farsang, a gyermek
napi sportnap, tanszercserebere,
fenyőünnep...

Kedvezményes akcíók is segítik az
olcsóbb beszerzéseiket. Általában
minden a gyerekek körül forog ...

Nálunk 67 család tömörül az
egyesületbe. Nem azért, mintha nem
lenne több nagycsaládos a város
ban... Számuk mintegy 300-ra
tehető.

A tagdíj havi 100 forint. Ezen túl
szinte nincs más pénzforrás. Azért
így is eljutottak az ősszel Ópuszta-

szerre. Ezt az utat a Polgármesteri
Hivatal és a Hőterm is támogatta.

Pályázaton lehetőség volt a vU
lanyszámlák kompenzálását elérni a
Héra Alapítványtól. Ez csekély 2800
Ft-ot jelentett családonként.

A nagycsaládosok egy része,
akinek több gyereke van, ma sajnos
a társadalom perifériájára szorult.
Úgy néz ki, hogy nem szívesen
teremtenek kapcsolatot velük, ezért
érzik ők ennek az egyesületnek a
szükségességét mondta Oláh
Gizella elnök, a 2. Sz. Ált. Isk.
tanára. Már tervben van a nyári
táborozás is, de a sikeres lebonyo
litáshoz még több pénz kellene. Az a
bizonyos adó l %-a az országos
egyesülethez folyik be. Sokan nem
értik ezt. de látni kell, hogy ennek
kell élni ahhoz. hogy itt Gyoma
endrődön is élvezhessük a külön
böző kedvezményeket, amiket csak
ők tudnak kiharcoini mindannyiunk
számára.

Aki tag, vagy pártoló tag kiván
lenni, az a Hősök úti Lionne
Shopban Oláh Ilonánál is jelent
kezhet, hiszen ő az egyesület ügyin
tézője - Gizella testvére.

A NOE adószáma: 19024471-1-41
(Október 25-én tartott Idősek napi

rendezvényen a 4. c. osztályosok
müsorának felkészítői voltak: Papp
Endréné és Oláh Gizella.) -b-

FOGLALKOZTATÁS MUNKANÉLKÜLIEKNEK
Gyomaendrődön közmunkaprogram keretében - mínt

már szó volt róla - a város önkormányzata által előter

jesztett programot a Közmunkatanács támogatja.
Ennek során ez év április 15-től november 15-ig a

város csapadékviz-elvezető csatoITlarendszerét teszik
rendbe.

A karbantartási munkákban részt vesz 100 fő re
gisztrált munkanélküli és 4 fő nem munkanélküli, 128
munkanap /f{) időtartammal.

A bérezés: irányító-vezető47744 Ft/fő/hó.

Szakmunkások: 26234 Ft/fő/hó.

Betanított- és segédmunkás: 26234 Ft/fő/hó.

A Közmunkatanács a program megvalósítására 26 mil-
lió 735 ezer Ft-ot hagyott jóvá. - b -

Kedves Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a város
általános iskoláiban az első osztályos

gyerekek BEÍRATÁSÁNAK időpontja
április '7-8-9.

CSORBA CSABA JEGYZÖ

AUTÓBUSZKIRÁNDULÁS
A Városi Képtár ápr. 19-ére. szombatra autóbuszutat

szervez a Nemzeti Galériába a titokzatos M. S. mester
szárnyasoltárának megtekintésére. A múzeumi program
után a Planetártumba látogatunk. (Min. 25 fős csop. esetén.)

A Nemzeti Galériában kiállított száITlyasoltár táblái
csaknem ötszáz év hányattatás után láthatók ismét együtt.
Négy táblát az Esztergomi Keresztény Múzeum kölcsönzött
a különleges alkalomra. A legismertebb, Vizitáció címü
képet a Szépmüvészeti Múzeumban láthattuk eddig. Három
tábla külföldről érkezett: a Jézus születése a szlovákiai
Hontszentantal plébániatemplomából, a Keresztlevél a
varsói Nemzeti Múzeumból, a Háromkirályok imádását
ábrázoló pedig a dél-franciaországi Lilleből.

Az oltár így, együtt márc. 14.-máj. 25-ig látható a Nemzeti
Galériában. Lehetséges, hogy soha többet, vagy csak újabb
ötszáz év múlva sikerül így egybegyüjteni ezt az értékes
nemzeti kincsünket, amely mind általános, mind
középiskolában tananyag, ezért megtekintését diákoknak
különösen ajánljuk.

A kirándulás költsége útiköltséggel, belépökkel. tár
latvezetéssel együtt 1700 Ft/fő. Jelentkezni lehet a Városi
Képtárban Bula Teréznél nyítvatartási időben:

kedden-esütörtökön 9-13 óráig. szerdán-pénteken 13-17
óráig, szombaton 14-16 óráig ápr. 16-ig. Egyéb információ
a 386-777 telefonszámon szintén ebben az időben.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Bula Teréz



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1997. ÁPRILIS

Március l -i ünnepségek Gyomaendrődön

1. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói m[{son adnak. 2. Koszorúzás a Hősök terén, dr. Dávid Imre és VáJfi András.
3. Kiszely Zoltán Petőfi-verset szaval. 4. Dr. Dávid Imre polgármester ünnepi beszéde

A Katona József MűvelődésiKözpont programajánlatal997. április IO-tól 1997. május IO-ig
Április 10.: 15 óra Varosi vers- és prózamondó verseny
Április 12.: 19 óra Mentős bál. Jegyek igényelhetőek a mentőál

lomáson
Április 14.: 10 óra ..Az argyelus királyfi" mesejáték a békéscsabai
Jókai Színház előadásában. Belépő: 160.- Ft
Április 16.: 18 óra Műsoros előadás a közelgő Tánc Világnapja al
kalmából Fellépnek: a Körösmenti Néptáncegyüttes aGyomika
Táncegyüttes. a Rumba Táncsport Klub. a Majorett csoport. Pólus
Krisztián
Április 17.: 15 óra Varosi Kaziczy-verseny (általános iskolás korúak
részére)
Április 19.: A Sallai utcai iskola Szülői Munkaközössége által ren
dezett jótékonysági vacsora
Április 21.-május l jéig: Hevesi Nagy Anikó festő és Szőke Sándor
szobrász közös kiállitása Megnyitó: április 21-én 16.30-tóL
Megnyitót mond: Banner Zoltán művészettörténész

A kiállítás nyitva: hétköznap 8-17 óráig. szombaton 9-12 óráig
Április 24.: de. 9 óra: A Kner Napok ünnepélyes megnyitója
19 órakor: .Büszkeségeink'· - Kner I. Gimnázium diákjainak
műsora

Máju.s 1.: MAJÁLIS!

A Katona József Varosi Művelődési Központ és a Varosi
Sportcsarnok közös rendezésében egész napos program a
Városháza. Varosi Sportcsarnok előtti téren Este pol-beat koncert
a művelődési központ udvarán. innen indul a fáklyás felvonulás a
Sportcsarnok elé. ahol utcabállal zárjuk a napot

Részletes program aplakátokon!
Május 3.: 9 órától Nyugdíjas Klubok Körzeti Kulturális

Találkozója
Május 7.: Természetgyógyászati és Egészségvédelmi Nap
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HELYESBÍTÉS
Sajnálatos félreértés következ
tében helytelenül jelent meg a
márciusi Híradóban az a hír,
miszerint a Városi Egészség
ügyi Intézmény területellátó
háziorvosi szolgálatának 1997.
május 31-ig történő működé

séhez - végkielégítések, műkö
dési költségek stb. - az önkor
mányzat támogatást biztosít
mintegy 3 millió Ft összegben.L ~

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Nönapi. ,
vlrag

Az Endrődi Gazda
kör 5 éves jubileu
mát idén egybe
kötötték a nőnapi

köszöntőveL

A képen Hunya La
jos elnök a nőta

gokat virággal üd
vözli.
í.ijabb 4 évre válasz
tották Hunya Lajost
elnöknek március
20-án

7

Játékos sport
Népi- és sportjátékok fesztiváljának adott otthont március
22-én a Városi SportcsarrlOk. A Homo Ludens Alapítvány
fővédnökségévellefolytversenyeken legalább kétszázan vet
tek részt a megyéből.

EREDMÉNYEK:

Népi- és sportjáték: l. Sarkad 52., 2. Gyomaendrőd41., 3-4.
Mezőberényés Gyula 32-32 ponttal.
Asztalitenisz. Nők: 1. Debreczeniné Jámborcsik Gyöngyi, 2.
Kürtiné, 3. Sonkolyos (mindhárom Orosháza). Páros:
Kürtiné---Debreczeniné, 2. Spiegel-Csifári (Gyula), 3.
Filipné-Bohrát (Gyomaendrőd). Férfiak: l. Somogyi
Attila, 2. Sájben. 3. Jámbor (mindhárom Békéscsaba).
Páros: 1. Sajben-Somogyi, Czeb~ámbor (Békéscsaba).
Nyári-Nagy (Orosháza). Vegyespáros: l, Nagy-Kürtiné
(Orosháza), 2. Vajda-Spiegel. 3. Sarkadi-Csifári (mindkettő
Gyula).
Sakk. Férfiak: 1. Debreczeni József (Orosháza). 2. Solymosi,
3. Török (mindkettőGyula).
Lengöteke. Férfiak: 1. Gyebnár János (Csorvás). 2. Szabó
(Gyomaendrőd), 3. Bartha (Mezőberény). Nők: l. Csáki
Istvánné, 2. Bene Mónika (mindkettőGyomaendrőd),3.
Orovecz (Gyula).

Az összetett pontverseny végeredménye: a Homo
Ludens Alapítvány vándorserlegét Gyula város csapata
nyerte. A további sorrend: 2. Orosháza, 3.
Gyomaendrőd.

A fesztivál támogatói voltak: OTSH, Magyar Szabad
idősport Szövetség, Homo Ludens Alapítvány, Henkel
körösladányi gyára, Meszlényi és Társa Bt.. Népüjság
Kft., SanelIa Illatszer Bt.. Frim Kft., Hungária Biztositó
Rt. A Sportcsarnokot a sikeres lebonyolításban támo
gatta még a Fundi Waltel Kft. és a Szerencsejáték Rt.

PEDAGÓGIAI
PROGRAMRÓL
A NAT-hoz csatlakozó peda

gógiai program előkészítéséhez

adott hasznos szakmai tájé
koztatót március 14-én a
Katona J. Műv. Központban
dr. Horn György. az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium
Budapest - igazgatója.

A nagy érdeklődéssel kisért
előadáson ott voltak a tele
pülés oktatásának képviselői

és a környező települések
pedagógusai is.

. Március 27-én amerikai ven-
déggel. valamint segítségükre
épülő. a kistérség fejlesztésével
kapcsolatos összejövetel volt a
városban. (Bővebben a következő

számban.)

• Április 29-én 10 órakor a város-
háza nagytennében a Békés
megyei testnevelő tanárok tovább-
képzése lesz. Előadók: dr.
IstvánJfy Csaba. a testnevelő

egyetem rektora. dr. Petróczy
Gábor. a Bm. sportintézet igaz-
gatója.

• Május 3-án Körös-kupa nem-
zetközi tornaverseny a Sportcsar-
nokban

Tűzoltóságkivonulásai
• Március 13-án a Dévaványa felé
vezető üt mellett avar kapott lángra.
14-én a Körösladányi üt menti nyár
faerdő és avar égett.
• 15-én Gyomaendrőd és Mező

berény között avartűz eloltása adott
munkát.
• 19-én közúti balesethez helybiz
tosítás. készenléti kivonulás.



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1997. ÁPRILIS

Szép, de veszedelmes!

A szép növény azonban veszedelmes!
A Ricinus Communis L. magvai 40-50% zsíros olajat

tartalmaznak, valamint aricin nevú igen mérgezó toxal-

Közeleg a tavasz. Sokan már alig
várjuk, hogy a jó levegón a kellemes
napsütésben egy kicsit mozogjunk,
kertet müveljünk. Megtervezzük mit
vessünk, hogyan alakitsuk ki a virá
goskertünket.

Az utóbbi években divatossá vált a
RICINUS COMMUNIS L. növény
díszcserjeként való ültetése, úgy a
kiskertekben, virágágyásokban,
mint a közparkokban és a
közterületeken is. Ez a növény
nálunk egyévesként termeszthetó.
Szára 1-2,5 m magas, fajtájától füg-
góen zöldes, vörös vagy lilás,
elágazó. Hosszúnyelü levelei szórt
állásúak, fényesek, vöröseszöldek,
tenyeresen szeldeltek, az egyes
karéjok lándzsaszeruen kihegyesedók,
fürészes. A levélnyél kissé szórös.

szélük enyhén

bumint. A ricin nem oldódik zsír
ban, így ezt a tisztított ricinusolaj
nem tartalmazza. A magok azonban'
rendkivül mérgezóek. Véletlen
halálos mérgezéseket írtak le gyer
mekeknél, akiket a ricinus szép
magvai vonzottak, s azokat babbal
összetévesztve elfogyasztottak.
Gyermekeknél 3-4 mag, felnót
teknél 8-10 mag már halálos
mérgezést okoz. A mérgezés foka
attól függ, hogy mennyire rágták
szét a magokat.

A növény díszcserjeként való ülte
tése rendkivül veszélyes és megen
gedhetetlen.

Kérjük ezért a lakosságot, hogy az
esetleges mérgezések elkerülése

érdekében a kertek tervezésénél részesítsék elónyben a
számtalan, szebbnél szebb, de veszélytelen virágok, cser
jék ültetését! Amennyiben mégis találkoznak a Ricinus
Communis L. cserjével, azt irtsák, Vágják ki, mint a többi
gyomot. egészségre káros növényt.

ÁNTSZ VÁROSI INTEZETE, Szarvas

•• ••UrOID.,
OLVASÓI

Az
LEVÉL

a keserüség, Csernobil
.A harmadik angyal is trombitált: és az égból egy nagy

csillag hullott le égve, mint a fáklya.
Ez ráesett a folyók egyharmad részére és a vizek forrá

saira. A csillag neve pedig üröm volt. Ettól a folyók har
madrésze ürömmé változott és sok ember meghalt a vizek
től, mivel azok megkeseredtek. ..

A Bibliának ez a fejezete az utolsó idök eseményeit írja le,
amelyet régen is olvastam és ezt a részét nem tudtam
megérteni. De a csernobili tragédia után már érthető. E
látomásokat közel kétezer évvel ezelőtt írták le. Az idézet
fenyegetése a vizek ürömmé válásáról szól, amelytól sok
ember meghal.

Az idézetben szereplő üröm ukrán nyelven csernobilt
jelent. Az üröm nálunk a város környékén közönséges
szederális gyomnövény. Tudományos neve Artemisia
fajokra utal. A fészkes virágzatúak családjába tartozó, erős

illatü gyomnövény. Én ismerem ezeket a fajokat, ame
lyeknek levelei szeldeltek. Az ürömról, a keseruségről

nevezték el Csernobilt, ahol a nukleáris katasztrófa történt
1986-ban.

Az idézet az üröm által okozott csapás következményeiröl
beszél, amely a radioaktív katasztrófára utal. A radioakti
vitásról akkor még semmit sem tudtak, mint jelenség
ismeretlen volt, hiszen kb. 100 éve ismerjük. Az ürömmé
változott ügy érthetó, hogy a radioaktív anyagok szeny
nyezései miatt sugárszennyezettek lettek a vizek. A
radioaktív sugárzás az atommagból kilépő sugárzást jelen
ti. Ezek a sugarak betegségeket és rákot okoznak.
Veszélyüket fokozza, hogy senki nem látja, nem érzi ezek
szennyezését, a sugárzást.

II éve volt a csernobili tragédia. A robbanás során a
reaktorból a lángokkal , füsttel, gázokkal sok radioaktív
anyag került ki a környezetbe. A légáramlatok messze szál
lították. A nagyobb részek a közeli területekre hullottak, a
porrészeket messze, távol szállították el a felhők, és évekig
lebegtek a levegőben. A tragédia után 10 évvel is hullanak
radioaktívesók.

A lehullott radioaktív anyagok elsősorbankülsöleg érték
az élőlényeket.Hatása rövid idón belül jelentkezik, de az is

lehet, hogy csak később jelentkezik, esetleg csak a sugár
zást elszenvedők utódainál jelentkezik káros elváltozás.
A radioaktív anyagok nemcsak baleset esetén, hanem
atombomba-kisérletek, bevetések, háborúk esetén is
károsítják a környezetet, az embereket. A reaktorból ki
került anyagok is veszélyesek, mert még sokáig sugároz
nak és szennyezik a környezetet. Az energia-előállítás

során keletkezett elhasznált fütőelemek elhelyezése is sok
gondot okoz.

Az emberi szervezetben sok tragédiát okoztak a külső

sugárzások. Az emberi szervezetbe bekerülve beépülnek a
csontokba, és sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a
szervezetre, azt állandóan kárositva. A szervezetbe
belégzéssel és lenyeléssel kerülnek be ételek, italok által. A
robbantásokkal a levegöbe kerúlt radioaktiv anyagok a
talajt, a növényeket, a vizeket nagy területeken elszeny
nyezik. A felhők messzire elszállították a radioaktív
anyagokat, amelyekből a szárazföldek, a tengerek felett
kihullottak. A talajra hullott sugárzó anyagok a lehulló
csapadékkal lassan a talajviz felé mozognak. A talaj tól függ
és a talajvizek mélységétől, hogy az ivóvíz céljára szolgáló
talajvizet mikor érik el a radioaktív anyagok.

A fenti 2000 éves idézet fenyegetése a lehullott üröm
miatt az, hogy a vizeket szennyezi el, mert a vizek forrásait
eléri. Az emberek a radioaktív ivóvíztöl sokan meghalnak.
A fenti idézet akkor teljesedik be, ha a vízforrásokat, a
folyókat, a t'alajvizet is teljesen elszennyezik a sugárzó
anyagok. Csernobilban még nem érték el a talajvizet, de a
Pripjaty folyóban és mocsarában már az ott élő állatokat
süjtja. A szovjet atomrobbantások Magyarországot is
szennyezték már az 1960-as években. Az üjkigyósi vizbázis
körzetében felszínre hullott radioaktív anyagokat figyelte a
VlTUKI (Vízügyi Tudományos Kutató Intézet). Azokat elég
mélyen találták meg, haladtak a talajvizek felé. Ezek a trí
cium nevú hidrogén izotóp formájában találhatók meg. A
talajba lefúrtak és a talajmintákban megnézték, milyen
mélységben találják meg a triciumot, útját évenként
mérték. A vizsgálati eredményeik publikálásával sehol nem
találkoztain. Dr. Weigert József



Kedves Véradóink, tisztelt Lakosság! Ó
1997. ÁPRILIS

Városunkban 1997. április hónap
ban a Vöröskereszt két alkalommal
szervez véradást.

Szeretném felhívni mindannyiuk
figyeimét, hogy a vérkészít
ményekkel gyógyítható betege
ken csak akkor tudunk segíteni,
ha Önök megjelennek véradá
saínkon és adják azt, amit sem
mi mással nem lehet pótolni - az
éltető, életmentő emberi szövetet. a
vért.

Véradásra jelentkezhetnek mind
azok, akik betöltötték 18. életévüket,
egészségesnek érzik magukat, illetve
a véradást megelőzően 3 hónapon
belül nem adtak vért.

Ijjúsági véradást szervez a Bethlen
Gábor Mg. Szakközépiskola NK.
Szervezete 1997. április 24-én 8-ll

Tisztelt
Lakók!

Településünkön gyakorivá vált
a szennyvíz kiöntése, kiszivaty
tyúzása a közterületen lévő

csapadékviz-elvezető árkokba,
nem törődve azzal, hogy az
milyen következményekkel jár.
Az árokban hetekig, hónapokig
pangó szennyvíz a káros bakté
riumok ideális tenyészhelye,
nem beszélve a kellemetlen sza
gról, amit a szomszédok kényte
lenek elviselni.

A hatályos jogszabály értel
mében köztisztasági szabálysér
tést követ el, aki szennyvízet
kienged, kiönt (vederrel is), kiszi
vattyúz a közterületen lévő

csapadékviz-elvezetőárokba.
Az ilyen jellegű szabálysértést

. a szabálysértési hatóság 20 OOO
Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújthatja.

Kérjük. ne szennyezze kör
nyezetét!

KözteTÜlet-jelügyelet

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

óra között az iskola épületében
(Hősök útja 40.).

VáIjuk véradásra a középiskolák
18. életévét betöltött tanulóit,
szüleiket és minden fiatalt, aki úgy
érzi, segíteni akar és tud embertár
saín.

Külön kérem az oktatási intéz
mények dolgozóit, hogy lehetőség

szerint ők is jelenjenek meg
donorként ezen a rendezvényen.

1997. április 30-án Gyomaendrőd,

Fő út 2. sz. alatt 8-l l óra között
városi véradás lesz. Kérem elsősor

ban az endrődi városrészben élő, és
ott dolgozó véradóinkat, jelent
kezzenek véradásra!
Segítőkészségüketa betegek nevé

ben is előre köszönöm.
KURlLLA JÁNOSNÉ titkár

ANGOLUL
~ •• II

MEGSEM KONNYU
- Békés megyeiek nélkül -

Drárnafesztivált rendeztek Gyo
maendrődön a Katona József
Művelődési Központban március
22-én angol nyelven.

A területi döntőben négy me
gyéből 12 általános és középiskola
diákjai mérték össze angoltudásuk
mellett adramatikai elő

adókészségüket a színpadon.
A zsűrielnök szerint békésiek

nem azért nem vettek részt a
versenyen, mert tudásuk, fel
készültségük nem elégséges, ha
nem inkább nem volt megfelelő

hírverése az összecsapásnak.
Remélni lehet, hogy jövőre ez

nem így lesz...
Az általános iskolások korosztá

lyából a lajosmizseiek és a
szegediek, míg a középiskolások
közül a kecskemétiek és a makói
ak jutottak be a budapesti dön
tőbe. - b-

9

A 6·17. sz. ipari iskola Komédiás
Köre Mosonmagyaróvárott a ..Szak
munkástanulókért" Kulturális Egye
sület rendezésében tartott diákszín
játszó fesztiválon az előadott

produkcióikért (Peter Turrini:
Patkányvadászat. Schwajda György:
Himnusz) aranydiplomát kaptak. A
legjobb női alakitás díját Hainfarth
Lilla, a legjobb férfiét Véha Zoltán
nyerte el.

A legjobb rendező pedig Hajdú
László, az együttes vezetője lett. A
hivatásos színházakkal egyenrangú
művészi teljesítményért a Komédiás
Kör egy különdíjra is rászolgált.

A rendezvényen egyébként 17
iskola képviseltette magát.

A gyomaendrődiek meghívást kap
tak a veszprémi Országos Színjátszó
Gálára is április 24-26. között,
aminek költségeit - ellátás, szállás 
jutalomképp kapják. Gratulálunk!

Sikerükben támogatta a Komédiás
Kört az iskolájuk, a megyei
Művelődési Központ, az Önkor
mányzat, a Gyomai Kner Nyomda Rt.

A kör tagjaí: Hainfarth Lilla. Véha
Zoltán. Kovács Tamás, Szabó Péter.
Szabó Zoltán, Valuska László.
Körmendi Katalin, Darida Hqjnalka,
Molnár Katalin, Balázs Andrea.
Hajdú László vezető, tanár.

Országos hel!l'ezett
A 617. Sz. Ipari Szakmun

kásképző és Cipőipari Szak
középiskola harmadikos bútorasz
talos tanulója, Szabó Benedek, a
mátészalkai Szakma Kiváló
Tanulója országos versenyen a
döntőben a 12. helyet érte el. A
sikerben felkészítő tanárai Nagyné
Perjés Anikó, Molnár Béla és Kiss
Endre asztalos mester.

Gratulálunk!

i 00 "i
RESZKOZGYULES
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet részköz

gyűlése zajlott március 20-án Gyomaendrődön.

Ezen a takarékszövetkezet 1996-os működése, ered
ménye, az 1997. évi üzletpolitikaí célkitűzés megbe
szélése szerepelt. Továbbá alapszabály-módosításra is
sor került.

Mint minden részközgyűlésen,ezen is meghallgatták a
kirendeltség vezetőjének tevékenységi beszámolÓját.

A küldöttgyűlés várhatóan április második felében lesz.
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TESTÜLETI ÜLÉS

új alpolgármester: VÁRFI ANDRÁS
~

Uj bizottságok (Kettő beolvadt, lett négy)

.<bJAz új alpolgármester dr. Dávid
Imre javaslatára Várfi András lett
titkos szavazáson.

>bJ Dr. Kovács Béla tanácsnok is
lemondott tisztségéről.

A zárt ülésen tárgyalták.:
>bJ A Gyomaszolg Kft. 1996. eVl

mérlegének elfogadását. (26 millió
95 ezer Ft eszköz és forrás értékkel
l millió 280 ezer Ft mérleg sze
rinti eredménnyel zárt.)

A Gyomaszolg Kft. ügyvezető

igazgatói állására vonatkozó ki
nevezést elhalasztották május 31
ig. Adig a megbízott vezető Fábián
Lajos.

>bJ Czibulka György alpol-
gármester beadta írásban
lemondását március 25-én.

>bJ A bizottsági elnökök szintén
lemondtak tisztségúkről.

>bJ A Szervezeti Működési

Szabályzatot a testület oly módon
módosította, hogy az eddigi 6
bizottság helyett ezután csak 4 fog
működni.

EZEK:
1. Pénzügyi és Gazdasági

Bizottság
2. Ügyrendi és Jogi Bizottság
3. Városfenntartó és

Környezetvédelmi Bizottság
4. Kulturális. Oktatási, Sport,

Kisebbségi, Szociális
és Egészségügyi Bizottság
(Humánpolitikai Bizottság)

Ezek elnökei lettek:
l. KATONA LAJos

2. DR. SZENDREI ÉvA
3. DR. VALACH BÉLA
4. HANGYA LAJOSNÉ

A bizottságok minimum 5, de
legfeljebb 7 tagból állnak. 4 kép
Viselő-testületi és 3 külső tag.

maximum l millió Ft vissza nem
térítendő hitellel támogatja. Ezen
iroda vezetŐjét csak a pol
gármester egyetértésével nevez
hetik ki ...

>bJ Egyes szociális ellátásokra
vonatkozó rendeletet módosítot
tak. (Erről. legközelebbi számunk
ban számolunk be.)

belépésével . sem fog növekedni
ilyen körülmények között, sőt...

>bJ Módosították a polgármesteri
hivatal munkaidő és ügyfélfo
gadásának rendjét az SZMSZ ren
deletben

(Lásd az 1. számú meUékletben)
>bJ A testület elnapolta a

Tűzoltóság köztestületté válásá
nak napirendi pontját, ebben
szerepet játszott a Békés m.
Tűzoltószövetségelnökének levele
is.

>bJ Pályázatot nyújtanak be a
Népjóléti Minisztérium által kiírt
személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatások szakosí
tott formáinak fejlesztésére, az
ÁNTSz előírásoknak megfelelő

felújításokra. (4 millió Ft) A szük
séges saját erő 1,6 millió Ft.

>bJ A testület elfogadta a hivatal
létszámleépítéséről szóló javasla
tot. Ez összesen 5 főt érint az idén.
A bérmegtakaritást nem bérfej
lesztésre fordítják. Erre költ
ségvetésben már biztosított keret
szolgál.

>bJ Érdemesnek találják meg
vásárolni az Enci irodaházát 13
millió Ft + ÁFA összegért.
Hasznosítására már több elgondo
lás van.

>bJ Támogatja a testület a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Vállalkozói Központ
jának GyomaendrődiAlirodájának
létrehozását. (A volt Földhivatali
épületben a Hősök útján.) Ezt

~::;::,,,,.,,,,,,..:v.:,,, .......w;,:~ , ;,;;",......_x:<·~.;~ .... ;.....·...:-.W'.,·.~ .... x •..:.vm;.."..""~",j""..·,......·.,·..·.:"'>....:..." ......."';-......M .....;'....';·....:,,;;.,..,.'.v'o".w,.~,,;;.;,..;.;.. ..·;...-.:-. ...w_,,'.-.~.: ..." .:; ••.-... .................., ....... :w........,,~ ............"'.,,;;

Városháza Kirendeltség

Hétfő egész nap (8-16 óra) egész nap (8-16 óra)

Kedd délelőtt (8-12 óra) egész nap (8-16 óra)

Szerda egész nap (8-16 óra) egész nap (8-16 óra)

Csütörtök délelőtt (8-12 óra) egész nap (8-16 óra)

Péntek délelőtt (8-12 óra) délelőtt (8-12 óra)

1. sZÓJnú meUéklet

>bJ Március 28-án lezajlott ülés
témaköre volt egyebek mellett:
Napirend előtti beszámolóban dr.
Dávid Imre polgármester hangoz
tatta, hogy meg kell valósítani azt,
hogy városunkban legyen köz
jegyzői hivatal, bíróság, rendőr

kapitányság...
A több mint 69 millió forint

értékű gázrészvények eladásáról
aláírásra került a szerződés. Ezt
névértékben kívánják megvásárol
ni. (Ez bekerült a '97. évi költ
ségvetésbe az egyensúly meg
tartására.)

A város közlekedését, parkolási
lehetőségeitnonnalizáln.i kell több
lépésben, ezért áprilisban egy
bejárást tartanak a szakem
berek.

A földügyek még nem lezártak,
ennek megoldását rendezni kell
mindenki megelégedésére.

Egy gyomaendrődi polgár til
takozást tolmácsolt a testület felé
a termálvíz elvezetése miatt.
(Az épülő Hősök úti szálloda
igényelt és kapott napi 45 m 3

termálvizet üzemeltetéséhez... )
Elmondta, hogy a lakosságot nem
kérdezték meg ebben, nem kérték
hozzájárulásukat. Szerinte ez a
lakosságot illeti, mert már
kiflzették »községfejlesztési adó~

eimén... A jegyző válaszában kifej
tette, hogy a termálvíz-fogyasztók
körét a jövőben korlátozzák és a
felhasználást figyelemmel kísérik.
A felhasználás egyébként a hotel
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SZELLEMI TŐKE TARTALÉK
Akár kimagasló szakmai sikernek is nevezhetnénk azt,

amit a gyomaendrődi Rózsahegyi K. Ált. Iskola elért...
Az 1993-as oktatási törvény előírja minden iskola

számára. hogy készítsen saját pedagógiai programot...
A NAT bevezetését 1998. szeptember l-jére tervezik.

Ez csak egy részét tartalmazza a követelményeknek. Az
intézmény saját elképzelése alapján egészíti ki aszerint,
hogy milyen igényei vannak.

A Soros Alapítvány hirdetett egy pályázatot '97. ápri
lisában, amelyben a nyertes iskolákat tréningszeruen
arra készitették fel. hogyan kell megcsinální a pedagógiai
programot a helyi tantervvel együtt. A Rózsahegyi K.
iskolából 3 személy vett részt a munkában. Az itt tanult
technikával a tantestülettel közösen aztán egy év alatt
elkészült a nevezett program, a helyi tanterv.

Végül 46 iskola végezte el ezt a felkészülést, adhatta le
programtervezetét. Ők meg is alakították az Önfejlesztő

Iskolák Egyesületét. Így köztük a kapcsolat továbbra is
élő marad.

A záró értekezleten jóvá hagyták a szakemberek a
gYomaendrődi iskola munkáját. Jónak, bevezethetőnek,

gyakorlatra érdemesnek tartották. Ezek az ún. modell
iskolák, köztük a gyomaendrődi. tehát ezután alkal
masak arra, hogy a programkészitési technikát más
iskoláknak is átadják. Amennyiben igény van rá a
környéken, nagyon szívesen állnak rendelkezésre, amít a
Soros Alapítvány támogat.

A Soros Alapítványi támogatás nem kimondottan pénz
beli támogatást jelentett, hanem a továbbképzést
végezhették el. Viszont az alapítvány számítógépes segit
séget ís biztosított, internethálózatra való csatlakozással,
ráadásul a gépet meg is tarthatták az internet vonallal
együtt. ..

Békés megyében más iskola nem jutott el idáig, illetve
legutóbb, a következö sorozatban Battonya vehet részt.

..Teljes nyugalomban várhatjuk" '98. szeptember l-jét
- mondta Ladányi Gáborné. a Rózsahegyi Kálmán Ált.
Isk. igazgatója -, mert felkészültünk rá. Azt is kijelent
hetem, hogy rengeteg szellemí tőke van tartalékban a
tantestületekben. Nem lehetetlen feladat e program
elkészítése, minden tanári kollektíva képes rá. Végül az
igazgatónőfontosnak tartotta megjegyezni, hogy a közös,
egyéves munka - ha lehet - mégjobban összekovácsolta
az iskola pedagógusait. - Bíró -

Bor és kolbász
,"'~ .. .. ,
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Álláshelyek • Gyomaendrőd:

l. Szigeti Topánka Bt. (Dévaványa, Szigeti major, Tel.:
60/307-980 - Ungvölgyi János) cipőfelsőrész-készítő10 fő

2. Linea Gmk. (Szarvas, Szentesi út 106. Tel.: 66/313-121)
asztalos 3 fő

3. König Kft. (Dévaványa, Kossuth L. út 38. Tel.: 60/450-705
- Kovács János) nyomdagépkezelő7 fő

4. Neubort Kandalló (Gyomaendrőd, Keresztúri út 12. Tel.:
20/272-365 - Neubort László) hidegburkoló 4 fő

5. Régió Centrál Kft. (Békéscsaba, Lázár u.-Luther u. sarok.
Tel.: 66/445-468 - Petrovics Zoltán) pénzügyi. tanácsadó 2 fő

6. Feke László (Dévaványa, Kinizsi út 25. Tel.: 420 Uegyeztet
nil - Feke László) kőműves 3 fő

7. Antik Atlasz Egyéni Cég (Veszprém, Harmat út l. Tel.:
88/406-426 - Hadnagy Károly) főállású kapcsolattartó
képviselő 2 fő

8. Kiss és Társa Bt. (Gyomaendrőd, Shell benzinkút, Tel.:
386-608 - Kiss Sándor) kútkezelő 3 fő

9. Raichle Sport Kft. (Gyomaendrőd, Pf. 16. Tel.: 386-898 
Vodova János) cipőfelsőrész-készítő5 fő

10. Turul Cipő Kft. (Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. Tel.:
386-891 - Hunya István) cipőfelsőrész-készítő 15 fő

ll. Stafirung Kft. (Gyomaendrőd, Hősök útja 52. Tel.: 386
603 - Illés Jánosné) varrónő 6 fő

12. Déva-Bauart Kft. (Dévaványa, Pap-tanya. Tel.: 60/306
225 - Bencsik Béla) bútorasztalos 3 fő

13. Szarka Ignác (Dévaványa, Bajcsy-Zs. út 4. Tel.:
30/3255820 - Szarka Ignác) mezőgazdasági segédmunkás
30 fő

14. Bonita 93 Faipari Kft. (Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Tel.:
386-879 - Buti László) épületasztalos 3 fő

15. Gombkötő Frigyes (Gyomaendrőd, Fő út 190. Tel.: 386
838) nehézföldmunkagép-kezelő 2 fő

16. Henkel Magyarország Kft. (Körösladány, Vásártér u. 2.
Tel.: 371-0 II - Zsigri István) gépbeállitó - gépkezelő - kar
bantartó 3 fő

17. Homok Árpád (Kisújszállás, Kossuth út 7. II/6. Tel.:
20 /253-158) é~ületbádogo~2 fő

18. Homok Arpád (Kisújszállás, Kossuth út 7. II/6. Tel.:
20/253-158) hidegburkoló 6 fő

19. Worktrans Kft. (Szarvas, Ipartelep. Tel.: 311-722) barom
fúeldolgozó 3 fő

20. Szaci Épkerszolg Kft. (Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. 15. Tel.:
386-844 - Szabados Ferenc) kőműves 5 fő

Körzetünk februári rátája: 18,98% • Megyei ráta: 15,07% •
Gyomaendrőd: 18,60% • Dévaványa: 18,10% • Ecsegfalva:
30,70%· Hunya: 12,90%

A Gyomaendrödi Kertbarátok Köre és a Katona József Művelödési

Központ közös rendezésében tartották meg március 25-én a házi bor és kol
bász versenyt gyomaendrödieknek.

A gyöztesek részt vehetnek a megyei megmérettetésben.
A következö kategóriákban küzdöttek a résztvevök: fehérbor (22), vörös

bor (5), gyümölcsbor (l), shiller (2), must (5), kolbász (ll).
Városunkban 8 éve létezik a Kertbarátok Köre.
Valuska Lajos vezetö elmondta még, hogy évente versenyeket rendeznek

a környék - Szarvas, Kondoros, Békésszentandrás - gazdáinak, kertbará
tainak részvételével. mintegy körforgalomban. évente más-más helyszínen.

Hagyományos még az ugyancsak évenkénti borkóstoló is.
A zsűri (Szabó Lajos. Gyuriczáné Kajdi Ilona. Timár János) szerint a

gyomaendrödi borok továbbra is igen jó minöséget képViselnek az alföldi
fajták között. nem kevés hozzáértést feltételezvén. Ezért sikerre szárrúthat
nak a megyei vetélkedöben is.

GYŐZTESEK:

FEHÉRBOR: Dicséretesen 1. Paróczai Imre, 1. dr. Kovács Béla. 1. Cseh
János, 2. Knap Vende~ 3. dr. Kovács Béla

VÖRÖSBOR: 1. Cseh János. 2. dr. Kovács Bélo.. 3. Józsa Mihály
ROZÉBOR: l. Kéri István, 2. Ádám József
GYÜMÖLCSBOR: 2. Timár Mihály
MUST: l. Papp Imre, 2. Józsa Mihály, 3. Karbiner Gáborné, 3. Ádám József
KOLBÁSZ: I. Papp Imre, 2. Timár János. 3. Biró Gyula
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ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen feleségem és
édesanyánk
SZERETŐ ENDRÉNÉ

szül.: Kocsis Mária
- aki 1997. mlircius 16-án 50.
házassági évfordulójának napján
türelemmel viselt súlyos betegségben
elJumyt - temetésén megjelentek.
sírjára koszorut. Virágot helyeztek.
mély fájdalmunkat enyhiteru
igyekeztek.
BánaIDsférje. gyermekei és családjai

Régi bútort, antik bútort
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6~ REÁLIS
ÁRON VÁSÁROLOK

MEGHÍVÓ
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ igazgatósága

értesíti szövetkezeti tagjait és üzletrész-tulajdonosait,
hogy 1997. április 15-21. között Részközgyűlést

tart. az alantjelsorolt helyen és időben:

1997. április IS-én kedden 18 órakor
Hidfö Vendéglö helyiségében

1997. április 16-án szerdán 18 órakor
5. Bisztró (Vásártéri ltp.)
Hidfö Vendéglö helyiségében
Ipari Szakmunkásképzö Iskola
(Selyem u. 124.) 4. körzet

1997. április 17-én csütörtökön 18 órakor
Körös Étterem helyiségében 1. körzet
Ipari Szakmunkásképzö Iskola
(Selyem u. 124.)
Hunya. Müvelödési Ház

1997. április 18-án pénteken 18 órakor
Körös Étterem helyiségében

1997. április 21-én hétfőn 18 órakor
Körös Étterem helyiségében

Napirendi pontok:
• Tájékoztató az igazgatóság 5 éves tevékenységéröl. a
szövetkezet gazdálkodásáról. ennek keretében az 1996. évi
tevékenységéröl. gazdálkodásáról.
• Tájékoztató az 1997. évi tervekröl. feladatokról.
• Küldöttgyülési küldöttek megválasztása.
Intézöbizottság megválasztása
• Inditványok. javaslatok.
Az igazgatóság a szövetkezet tagjait és üzletrész-tulajdono
sait ezúton is meghívja és kéri. hogy a részközgyülésen meg
jelenni sziveskedjenek.

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket. ócskaságokat
• régi stilbútorokat • parasztbútort (szekrény. asztal.

kaszli. sublót, falitéka. konyhaszekrény. láda. szék. tükör
és tükörasztal. kredenc) • festményt, képkeretet • fali- és
zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket· üveg és

porcelán disztárgyakat • népi kerámiát. parasztüveget
(boros. likörös. szódás stb.) • régi gyermekjátékokat

(babá!<. mackók. vonatok stb.) • hangszereket. zenélö
szerkezeteket (gramofont, fonográfot stb.)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZsOLT GYOMAENDRÖD, ERKEL F. u. 29.

L .J

.--------------.,
Értesitem kedves vendégei-
met. hogy fotóüzletemet át
helyeztem az endrödi Szol
gá1tatóházbó1 az Apponyi u.
12. sz. alá
(Melódia presszó mellett).
Nyitva tartás: minden ked
den 15-17 óráig.
szombaton csak esküvöi
megrendelést vállalok.
Telefon: 324-681
Tisztelettel:
SZEVERÉNYl TAMÁS fényképész

Robotron 56 OII memonas
villanyirógépemet elcserélném
mikrohullámú sütöre. Palac
kos gáztűzhelyet pedig 6 sze
mélyes presszó-kávéfözöre.
Ér-deklödni: hétvégén Attila
u. 33. Tel.: 06/56/427-865
Használt. orosz mikrohullámú
sütöt cserélnék álló. gyermek
etetöszékre. Érd.: 386
122/123 mell. Esti órákban:
Vásártéri Itp.C/A. II/6.

A Siratóban 800 négyszögöl
beépithetö telek eladó. Érd.:
5510 Dévaványa. Szeghalmi
u. 49. sz. Borsi Imre. Tel.: 404.
este

regát. 2 db 220 W villanymo
tor eladó. Érdeklödni: Lovass
Pál Gyomaendröd. Vásártéri
ltp. 2/4. Tel.: 06/66/386-787
Osszkomfortos családi ház
eladó Sugár u. 35. sz. alatt.
Nagy porta. nagy mel
léképület. Gyomai csere is
érdekel. esetleg ráfizetek.
Irányár: 1700 OOO. Kiss Károly
5502 Gyomaendröd. Sugár u.
35.
OTM 50-es olajkazán eladó.
vagy bérbe adó. A 46-os föút
mellett vizparti telek eladó. vil
lany van. Érd.: Vadász Imre
Gyomaendröd. B. Molnár u.
10/1.

Tuti-Turi, Fő út 230.

Keresse fel Gyomaendrőd
legnagyobb

használtruha-kereskedését

a TUTI-TURI-t,
ahol most is a megszokott

nagy kollekciónkból akciós áron
válogathat.

Nyitva tartás: hétfön 8-H-ig.
kedd-péntekig 9-17-ig, szombaton 8-12-ig

12

Gyomán kiadó lakást keresek
kb. hat hónapra. tel.: 386
122/119. 06/60/316-721
Tóth
SAMICK elektroakusztikus
gitár olcsón eladó. Érd.: 14 óra
után. Gyomaendröd. Micsurin
u. 7. (Csókási)

Keresem fehér palotapincsi.
kan kutyámat. Elveszett ja
nuár 28-án. megtaláló 1000 Ft
jutalomban részesül. Cim:
Gyomaendröd. Munkácsy u. 5.
Arufuvarozást. költöztetést.
raklapos áru- és épitöanyag
szállítást vállalok fix-es.
ponyvás IFA szerelvénnyel.
Érdeklödni: Paróczai Péter
Gyomaendröd. Selyem u.
76/1.. telefon: 386-494. 15
óra után

l büfé pavilon. l db hütoag-

cserebere

APRÓHIRDETÉSEK

Eladó egy 286-os 80 MB-os
számitógép. fekete-fehér mo
nitorral. keveset használtan.
Tel.: 386-465. Laki Nándor
5500 Gyomaendröd. Pásztor
J. u. 28.

Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirde
tését. Ezek most már ingyenesek aHiradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a
Híradó szerkesztöségébe! Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit
meguntunk, vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg
más. amit szivesen látnánk helyette...
GyomaendrődiHíradó szerkesztősége,Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

r------------~----------------------------~----------------~l , .. ... I

: INGYENES CUREBERE HIDETES (APROHIRDETES) :
I I
J I
: Feladó neve: °.° •••••••••••••••••••• 0"0. o-o •••• • •••••••••••••••••• 0"0. l
l J

: Címe: : ~ ~ l
l l

: Cserebere (apró-) hirdetés szövege {max. 20 szó): ... :... I
I I
l I
I ••••.•.••••••.•.••••••••••••.••••.•.••.••••...••••.••...•••••••.•.••••.•...•••••••• I
I I
I I
l ••••••••••.•.•.•.••.•.••••.••.•••••.•••• _•..•.•...•••. : ••••.•••.•••. ~ ..•••.•••• '.' . I
I I
I I: '.' -~ " ; .. ~ ." ......... :
I I: " " ~ ~ .. ............... :
i (olvashatóírással!) !L ~ ~
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Arany ékszerek
készpénzes és
bizományos

jelvásárlása.
Ballagásra nagy választékban kaphatók:

aranygyűrűk, láncok, karkötők,

jülbevalók és egyéb aranyáruk.

BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ
Szarvas, Szabadság út 54-56. sz. Tel.: 311-872

ri:i'ENDR6DIHAzTARTASIBOLT"A.iANLATA1
I Takarmányborsó fémzárolt vetőmag 7900 FtJq

DK vetőmag-kukorica jó termő, fémzárolt 200 FtJkg I
I Gumicsizma 40-48-ig (40% árkedvezmény) 1200 FtJpár I
I Jr;í minőségű elektróda 220 FtJkg I
I Etolaj 18~ FtJl -;- Kjmért 170 Ft/I I
I (Arak AFA-val) I
I Háztartási bolt Endrődi út 1. sz. I

L
. Tel.: 386-637, vagy mobil: 06/20/254·663 ..-------------------

~ Horgász- vas-műszakiüzlet

,
. Dísznövény- ~ T-o:.

· gyümölcsfalerakat ~~~~o:'
. '. Horgászfelszerelés:\~~;:>
./"!., -;;::.", Dam. Silstar. Kamasaki. Zebco. ?OC)

Browning. Mustad ... ezer apró cikk
Csalik: Maros Mix. Alfa. Cukk... élö csalik

Folyamatosan bövülö müszakiáru-választékkal várjuk
vásárlóinkat

Cún: Endröd. Hídfc5 út 12.• Tel: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

1
·.útleállósáV, V.íZ' szen.nyvízbekőtés teNeZ.é5e. kill.ltef.eZése
• épilómestéii munkák elvégzése

. • homok. homokos kiMos, kőzúzalék, cement száJlítása
.• föfdmunkavégzéS aulogréderrel. úthengerrel

• kis fe/üJétek aszfaffozása............................... ~ ~ ~~\ ..

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI S.O.S.
Az alábbi témakörökben felvilágosítás. igénybejelentés.
nyomtatványok kitöltésével segitségnyújtás
• Anyasági támogatás· GyermekgondoZási segély· Családi
pótlék (jövedelemnyilatkozat is)
Nyugdijügyek: szolgálati idö elismerése • öregségi-o elö
nyugdíj· elörehozott öregségi nyugdíj' csökkentett. elöreho
zott öregségi nyugdíj' résznyugdíj • rokkantsági nyugdíj
• rendszeres szociális járadék' átmeneti járadék' stb.

Egyéni és társas vállalkozásoknak TB tanácsadás, ügyintézés
IMPELLO-97 BT_

Gyomaendröd. Sallai u. 15/1. Telefon: 66/386-834
Elözetesen egyeytetett idöpontban hétfötöl csütörtökig: du. 17-19·ig

Rávainé Farkas Éva

o tflfAfJ!JSAS
~ pAtikA
5500 GYOMAENDRŐD,HŐSÖK ÚTJA 65/1.

Telefon/fax: 66/386-471
Nyitva tartás:

Hétfőtó'l péntekig 8--18 óráig,
szoUlbaton 8--12 óráig

Tavaszi vásár a felaérnemííboltban
a $t'iJp butikso_~9n

" 199~~:~~t;lis 3.161:'1049
. Melttartók, ,!opokinoi.ciis6k~'HTfi als6k,gyereltzöknik,Hrfi zoknik,
" fl/O harisnyanadrágok 50% árerigedménnyel. ' "

"Me9érkezett'7""Eftlit~otthe looJJí'Utvas=i
, ....,' . ii ! ~&Ilekciója . ". .' . .

Né;Zeiíte; m:egéritVáróin k'edües v'dsárl6imaí: . '"

GYOM'kENDBJSD, BAJCSY-ZS~UT'45.
Nyitva: H -P~"9~i2,"14-':i8 Sz: 9-12

Műtrágyaeladás
Nagylaposon, a vasútállomás

mellett
Tel.: 06/60/384-357

Fejtrágyázásra:
friss, hazai és import nitrogéntartalmú műtrágyák tárolás

sal, kiszolgálással

Árlistánk alapján:
növényvédőszerek biztosítása rövid határidővel

Magtárfertőtlenítés:
terménygázosítás az Ön telephelyén is

~I~ BÉKÉSCSABAI AGROKER RT .
• ~ Telefon: 06/66/443-143

~-------------------,I A Kárpitos '97 Kft. tennékeinek
I bemutatótenne Endrődön, a Dávid Bútorboltban :
I található
I heverők 16 OOO Ft-tól • franciaágyak 34 OOO Ft-tól· :
I ülőgarnitúrák 65 OOO Ft-tól kaphatók I

Cím: Dávid Bútorbolt
II Gyomaendrőd, Hősök tere 7. sz. I

TeL: 386-262 I
I Nyitva tartás: hétfőtól péntekig :e-I2-ig, I
I 1330-tó117-ig, szombat 9-12-ig I
L ~

Tavaszi árukészlettel várom vásárlóimatl
Kukorica vetőmag 170,- Ft-tól· burgonya vetőgumó

fémzárolt 40,- Ft/kg • zöldségfélék 39,- Ft-tól
vegyszerek. permetezők, fünyírók. állati eledelek. kerti szerszámok

FARKAS MÁTÉ
Gazdabolt Gyomaendrőd, Apponyi u. 3. Tel.: 06/20/432·170
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169. 1087Locsoló
versike

Vízszintes: 1. Hús
véti locsoló versike
(foLytatás a vízsz. 27.,
74., valamint a függ.
45. sz. sorokban) 15.
Keservesen sír. 17.
Összerakott fa. 18.
Nagy VÍZ. 19. Korszak.
20. Fonalat keményít.
22. Tunéziai gépko
csik jelzése. 23.
Spulni. 24. Hiszé
keny. 26. Ízanyag. 27.
A versike második
része. 31. Ivadék. 32. 67
Néma rigó! 33.
Becézett Ágnes. 35. 73
Én. 36. Zenei félhang. c.:

38. Negatív sarok. 40.
Háziállat. 41. Kerek szám. 42. Nomen est... 43. Szergej mondja az esküvőjén. 44. 6 hónap. 46. Emel! 47. Hím juh.
48. Orosz mutatószó. 50. A lambda és a nikkel vegyjele. 52. Előkelő. 54. Nagyon régi. 62. Olimpiai és VB-bajnok
amerikai ökölvívó. 64. Vízügyí dolgozó. 65. Középen élni! 66. Tárgynak tulajdonított érték. 67. Virágából gyógytea
készül. 68. Tévesen jegyez. 70. Unio része! 73. A közelebbit! 74. A versike harmadik része.

Függóleges: 1. Piacozó. 2. Kicsinyítőképző. 3. Tanító. 4. Déligyümölcs. 5. Vállalkozási forma. 6. Gyógyíntézet. 7.
Pelyva. 8. Üzemi ellenőr. 9. Idős ember. 10. Falatozná. ll. Táppénzt megszüntet. 12. Középen nedves! 13. Hölgy. 14.
Írország neve saját nyelven. 15. Reszket. 16. Becézett Ilona. 21. Süteménytekercs. 23. Csont orvosi neve. 25. Az asztá
cium vegyjele. 26. Cseppkőbarlangvan itt. 28. Morajló. 29. Hozzápasszol. 30. Tömegmérték. 34. Feljegyzés. 35. Ész.
37. Fekete gyémánt. 38. Kiütéssel győzött. 39. Puha fém. 41. Vég nélküli tét! 43. Pénzbeli támogatás. 44. Húspogácsa.
45. A versike befejező része. 47. Középpontról kimozdul. 49. Drágakő. 51. Orosz ügető 1ófajta. 53. Labor, röv. 55.
Genetikai információhordozó. 56. Kevert sing! 57. Csukott. 58. Ver. 59. Vajgyártás eszköze. 60. Mister. 61. Becézett
Antal. 62. Angol ő. 63. Tó németül. 69. Tüzel. 70. Növény. 71. Fordítva ró! Sz. G.

A keresztrejtvényünk megfejtését kérjük április 20-ig szerkesztőségünkbeeljuttatni (Szabadság tér 1.). A
megfejtó'k között a Sikér Gmk. 2 x 500 Ft-os, a Zsort Áruház Videotékájának 500 Ft-os, a Gimnázium Tanboltja
500 Ft-os, az ÁFÉSZ 3 x 500 Ft-os, Gschwindt és Társai Élelmiszer Áruház - Hősök útja 50. - 2 x 500 Ft,
Körös-Kurca 500 Ft, Zsort Élelmiszer Áruház 1 x 500 Ft vásárlási utalványát sorsoljuk ki, errfi postán küld
jük az értesítést.

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNY
A Rákóczí utca lakói (is) már

tudják. hogy mikor van hul
ladékpapír-elszállítás valame
lyik nyomdából. Ilyenkor több
kevesebb kézzel fogható nyoma
marad hátra az eseménynek.

Minden bizonnyal felelőtlenül

kezelik a hulladékpapírt a szál
lítók, nem elégségesen rögzítik,
takaIják le elvitel előtt - gondol
hatjuk.

Talán megerőltető ez a feladat
a szállítónak, mert képtelenek
megfelelően gondoskodni arról,
hogy menet közben ne hulljon le
a járműről a papírhulladék a
rázkódástól, vagy a széltől.

Hiábavaló a KRESZ ide vonat-

kozó rendelkezése is, miszerint
rögzíteni, lekötni. ponyvával.
hálóval biztosítani kell a rako
mányt.

Tényleg olyan emberfeletti
feladat lenne eleget tenni az
ilyen e1várásoknak?

Nemcsak felháboritja, bosz
szantja a lakosságot a hanyag
ság. de látványnak sem szép a
szétterülő szemét - legalábbis'
Európában... (Vagy nem arra
tartunk?)

Gondoskodni kellene arról.
hogy a vétkes felszedegesse az
elszórtakat, megfelelő büntetés
kiszabása mellett ...
Tanulni, okulni sohasem késő!
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Jövőké
~ ~ ~ ~~ II

VARFI ANDRAS: FELIDOBEN KEZDUNK...
A választási

kampányok so
rán. mily szépen
összecsengő je
lölti megnyilat
kozások: utak.
járdák. egészsé
ges ivóvíz stb.

Azután a képvi
selői munka és a
rideg valóság.

mely szerint a költségvetés az ígé
reteknek csak a töredékére biztosít
fedezetet.

Optimista beállítottságú ember
lévén, úgy gondolom ebbe nem nyu
godhatunk bele. Igenis kell
Gyomaendrődnek egy olyan biztató
jövőképének lennie, mely jövőben az
utódok hálásan emlékeznek elő

deikre.
Találjuk ki Gyomaendrődöt?- Ne.

- Gyomaendrőd már ki van találva.
Avárosunkban korábban élt szorgal
mas iparosok. parasztemberek,
kubikosok és nincstelen napszá
mosok meghagyták munkájuk
nyomát és az írott vagy íratlan
emlékek utat mutathatnak a jövőre.

Azután adottságaink: a csodálatos
Körösök völgye. a Termál fürdő. a
számtalan lefojtott hőforrás. melyek
ésszeru hasznosításra várnak. Nem
feledkezhetünk meg a településün
ket körülvevő 30 OOO ha területről

sem, mely az elődöknek biztos
megélhetést adott.

Tehát adottságaink felmérése után
sorra kell venni közös dolgainkat.
Gazdaság.

A közelmúlt rendszerváltása előtt

Gyomaendrőd határában öt mező

gazdasági nagyüzem gazdálkodott,
munkahelyet biztosított több ipari
szövetkezet és egyéb vállalatok. Ezek
a cégek egymás eredményeit ismer
ték. a hasonló profilúak verse
nyeztek egymással és büszkék voltak
asikerekre.

Mi van most? - Alakulnak és szún
nek meg vállalkozások úgy, hogy
nem is tudunk róluk. Tenni kell
tehát az Önkormányzatnak. hogy
kialakuljon egy vállalkozásbarát
környezet. Ennek eszközei megfelelő

adópolitika. hírverés, reklám és a
személyes kapcsolatok. Intézményei
pedig a vállalkozóí irodák. klubok
lehetnek.

Természetesen a gazdaság, mínt az
élet sok más területe, emberi kapc
solatokon múlik. Élni kell a váro
sunkból elszármazottak kapcsolat-

rendszerével, de ajánlatos ország
gyülési képviselőink segitségét is
igénybe venni.

Intézményrendszer
Ezzel a rideg kifejezéssel gyakorta

találkozunk. Főleg úgy: _a város
intézményrendszere nem megfelelő,

nem korszeru". Mindenesetre
tudomásul kell venni, hogy ezen
intézmények hatással vannak és
alakítják városiasodásunkat.

A középiskolák átgondolt össze
vonása előbb-utóbb elodázhatatlan.
nem tartanám azonban helyesnek e
lap oldalain javaslatot tenni arra
nézve. hogy melyik iskolát a má
sikkal.

Okulva az általános iskolák
összevonásakor szerzett tapasztala
ton. a középiskolák szerkezetáta
lakítását nagyobb előkészítésselkell
megkezdeni. Itt említeném meg,
hogy ilyen és hasonló eseteknél
igénybe kellene vennünk városunk

. nyugdíjas és aktív korú értelmi
ségieinek tudáson és tapasztalaton
alapuló segítségét.

A város kétpólusságából adódóan
még jó ideig fenn kell tartani
párhuzamos intézményeket. A szú
kös anyagi források ellenére is
törekedni kell egy városközpont
kialakítására.

Egyesületek
A költségvetésben több tételt

tesznek ki a különböző sport és más
társadalmi egyesületeknek nyújtott
támogatások. Valószínú a maga
nemében mind fontos és képviselői

támogatást is élvez, mégis fel kellene
vállalni a jövőben ezek prioritásának
meghatározását. Például el kellene
dönteni, hogy az ifjúság egészséges
életre való nevelése a cél, vagy pedig
az, hogy egy sportág a városnak
milyen hínevet szerez.

Környezetünk
Itt szükebb környezetünkre. a ház

előtti utcaképre, de tágabb kör
nyezetünkre. a hullámtérre és a dú
lőutakra gondolok. Sok tennivaló
akad ezen a területen, melyenjó pro
pagandával és egymás nevelésével
jelentősenjavíthatunk.

Idegenforgalom
Természet-földrajzi adottságaink

kíváló lehetőségeketbiztosítanak az
idegenforgalom számára. Ez a
tevékenység akár településünk egyik
kitörési pontjává is válhat. Tu
domásul kell azonban venni, hogy
vendéglátást, vendégfogadást csak
megelégedett, boldog emberekkel

lehet csinálni. Visszakanyarodva
tehát a kiindulóponthoz. először a
gazdaságot kell rendbe tenni. Sok
kivánnivalót hagy maga után váro
sunk infrastruktúrája. melynek
javítása szintén az idegenforgalom
feltétele.

Képviselő-testület

A választási ciklus félidejében
elmondható, hogy tapasztalatokat
szereztünk és ki-ki magában egy
számadást is elkészíthet. Felelős a
testület a döntésekért. de itt külön
szólnom kell a polgármester
szerepéről. Ö az a választott tiszt
ségviselő, akínek a legnagyobb
rálátással kell rendelkeznie a város
életére és egy olyan meghatározó
programot kell felmutatl'li. mely a
"nem" szavazatokkal is előrevísz.

Most az időközi polgármester
választás után elmondhatjuk:
félidőben kezdünk. Természetesen a
város sikeres múködtetése nem csak
a megválasztott tisztségviselőkön

múlik. szükséges hozzá városunk
számtalan jól képzett. kiválóan gon
dolkodó lakosa. hogy minél nagyobb
nyilvánossággal és összefogással for
málhassuk jelenünket a jövő

érdekében.
Gyomaendrőd. 1997. március 28.

VÁRFI ANDRÁS

A Bethlen iskola sikere
A mezőgazdasági szakközépis

kolák országos szakmai
versenyén Kaposvárott március
22-én összetett eredmények
alapján a győztesnek járó ván
dorserleget a gyomaendrődi

Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskola és Szakmunkás
képző Iskola nyerte el.

Az iskola 7 tanu1ója küldte be
munkáját. A 22 iskola 49 ta
nu1ója közül Kiss Péter és
Krucsó Balázs első, Szabó Éva
második, Petényi László har
madik. lett, Porubcsánszki
Andrea pedig negyedik..

Lichtenstein Katalin, Molnár
István. Pfifer György tanárok és
Csóti Zsolt vadászmester voltak a
felkészítőik.

Balázs Márton Kárpátaljáról. a
megyei magyar nyelvi versenyen
a 2. helyen végzett. ....,.p~..,(,,~

r,q-'
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Vá41asztékbővítés

~ Rendőrségihírek .~
Április 12-én 17.00
Április 24-én 8-13-ig
Április 26-án 18.00

~----~------------------------,
I LODl.tala:n.ítási akció I
I I
I A GYOMASZOLG KFT. értesíti a Tisztelt Lakosságot. I
I hogy 1997. április 7-S-án tavaszi lomtalanítási·akciót I
: szervez. Kérjük a lakosságot. hogy a feleslegessé vált :
I dolgaikat ezeken a napokon kitenni sZívesk~?ienek. I
I Esős idő esetén a legközelebbi szilárd útburkolat mel- I
I lett helyezzék el. . I
L ~ ~ ~

Mint minden évben. idén is részt vettek tanulóink
megyei zenei versenyeken.
Kiemelkedő eredmény született a Békéscsabán

megrendezett zongoraversenyön. ahol Méri Gábor 4.
osztályos tanuló II. helyezést, Bárdi Edina 6. osztályos
tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk:,Nagy Edit.
. Az Orosházán rendezett furulyaversenyen Tari Szilvia

5. osztályos növendék elnyerte a különdíjat. míg Molnár
Nóra 2. osztályos. valamint Szurovecz Zsuzsanna 6.
osztályos tanuló sikeresen szerepelt..

Felkészítő tanáraik: Halász Valéria, Halász János
A megyei fafúvós versenyen Szarvason sikeresen szere

pelt: Kopcsek László 1. osztályos tanuló (klarinét).
Kovács Áe,crnes 2. osztályos tanuló (fuvola). Szabó Andrea
3. osztályos tanuló (fuvola).

Felkészítő tanáraik: Halász Valéria, Halász János
Mindannyiuknak köszönjük a lelkiismeretes

felkészülést. gratulálunk és további sikeres szereplést
kívánunk! PAPPNÉ NÉMETH HEDVIG igazgató

Zeneiskalai hírek

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
Április 9-én 18.00 Cukorbetegek klubja klub

foglalkozás
Nyugdíjas klub vacsora
Új ruha- és cipővásár

Schirchadasj holland gospel kórus
koncertje az endrődi katolikus
templomban.

Jegyek elővételben április 7-től kaphatók a Közösségi Házban
Belépö: 200 Ft/fő

Május havi előzetes:

Május l. Majális Öregszőlőben

Május l. Magányosok klubja birkavacsora
Május 23-án Gyerekmüsor
Május 24-én 17.00 Teaház India és Tibet.hangjai cimmel
Előzetes egyeztetés alapján a Közösségi Ház béTbe vehető

családi rendezvényekre. Felvilágositás a 386-917-es tele
fonon, vagy személyesen a Közö~égi Ház dolgozóitól
kapható munkanapokon 8-16 óráig.

gépko~siból magnós rádiót
szereltek ki.

V Az elmúlt időszakban a
holtágak és az árterek terü
letéről több falopás történt.
6 elkövető ellen szabály
sértési eljárás van folya
matban.

V 19-én halálos baleset
történt a Fő út Erzsébet
liget felőli területén. a
közúti híd előtt. A frissen
esett. alig l cm-es hóval
boritott úton két sze
mélygépkocsi frontálisan
ütközött. A vétlen szgk. ve
zetője a helyszínen elhWlyt.
További két súlyos sérült
kórházba került. (Mindkét
szgk. utasai dévaványai
illetőségűekvoltak.)

(1995-ben Gyomaendrőd

területén l. mig '96-bari 2
halálos baleset történt. Idén
ez volt az első.)

V A Fő út egyik üzletének
kirakatát 22-én éjszaka be
törték és onnan 3 db plüss
állatkát emeltek ki. A kár a
rongálással 3-3 ezer Ft.

V 23-án a Kondorosi úton
kivilágítatlan lovaskocsiba
szaladt egy szgk. Személyi
sérülés nem történt. az
eljárás folyamatban van.

V 23-án éjjel a Vásártéri
ltp. területén parkoló egyik
szgk. (126-os Polski) két
kerekét szerelték le isme
retlen kerékgyűjtők.

V Március 10-én Öregsző

16ben a Szőlőkert utcában 3
kutya megtárnadott egy fér
fit és megharapták. 8 napon
belül gyógyuló sérülést
szenvedett. Az ebek gazdája.
ellen szabálysértési eljárás
indult.

V ll-én délelőtt a Fő úton
az endrődi egészségház
előtt a gyalogátkelőn egy
kerékpáros az őt előző szgk.
utánfutójának ütközött. A
személygépkocsi vezetője

nem várta meg a rendőri

intézkedést és elhajtott. A
balesetet szenvedett kerék
páros sérülése 8 napon túli.

V Ismeretlen tettesek
Nagylapos állomás kör
nyékéről több száz méter
rézkábelt tulajdonítottak el
13-án.
V Aznap éjszakáján fel

törték a Hősök úti ajándék
bolt kirakatát, ahonnan 7
fényképezőgépet és egyéb
tárgyat vittek el. A kár mint
egy 100 ezer Ft.

V 15-én jelentették. hogy a
Danzugban vikendházakba
törtek be. Gáztűzhelyeket.

horgászcikkeket. élelmiszert
stb. zsákmányoltak.

V 14 barornfit tereltek el
az egyik Blaha utcai ház
ból ismeretlenek 15-én éj
·szaka.

V 17-én éjszaka a Sebes
Gy. utcából az ott parkoló

A piac meUetti_GAZDA KISÁRUHÁZ-ban
IrE növényvédöszerek
IrE vetömagvak
IrE műtrágyák

mellett kerékpártömlők,kerékpárkül.sők,
videokazetták kaphatók.

Bövítettük állateledel-kínálatunkat is:
IrE kutyatápok 100 Ft/kg-os ártóI
IrE egyéb kutyatartáshoz szükséges

kellékek: pórázok; nyakörvek. ..
VÁRJUK KEDVES VÁSARLÓINKAT!

(Pásztor J. utca - piac mellett)

GYOMIlSIOLG KFT.
• Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az al!bbi tevékeilységekkel:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás.
- szemétszállítás,
- szállítás. gép bériet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállitás,
- teljes körú temetkezési szolgáltatás.
Vállaljuk sírkö készítését és múkövesmunkákat.
Temetkezési részleg
elköltözött az Ipartelep u. 2.-be.

Gyomaendrődi Hiradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/123. Fax: 66/386-320
Felelős kiadó: dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Homok Péter nyomdájában. Gyomaendrödön. Telefon: 0660/305-076

TeIjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/108/BE ISSN 0238-8391
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Adózókt
Felhívjuk a vállalkozók és a

vállalkozások figyelmét, hogy a
helyi iparuzési adó bevallási
határideje: 1997. május hó
31-e. Akik még nem tették meg
bevallásukat, ez időpontig

tehetik meg. A késedelmes
bevallás benyújtása mulasz
tási bírságot von maga után.

Adóhatóság .

Tele-Coop gyűlés

Értesítem a tisztelt kábeltévé
bejizetőket, hogy május 12-én
17 órakor a 617. Sz. Ipari
Iskolában megbeszélést tar
tunk a Tele-Coop Kjt. -vel szem
beni további teendő tárgyában.

R. NAGY JÁNos képviselő

A TARTALOMBÓL:

Megkérdeztük a
polgármestert 2. old.

Testületi ülések 3., 5. old

Eredményes Kner Nyomda
8. old.

A tbc újra támad 7. old.

Gyógyszertári ügyeletek
2. old.

Miért az amerikaiak tudják?
4. old.

Sóczó Múzeum(ok)-ról
8. old.

A polgári védelemról
10. old.

Nyemcsok
András'

alapítótag

11. old.

LÁTOGATÓK
A KÍNAI
SOONG

CHING UNG
GYERMEK
BARÁTSÁG

ALAPÍT-
VÁNYTÓL

Udvari Gábor, Vu De You, dr. Dávid Imre, WolJTünde

30
#eves

•
a

gyoma-
endrődi

szolgálat
6. old.
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Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT

1997. MÁJUS

- Nehéz helyzetbe kerűlt a Liget
fürdő. A 17 milLiós összeg nem elég
a fejlesztéshez (vízforgató az
úszómedencéhez, ennek csem
pézése. ...). Afejleszteni kívánt ide
genforgalomra ez milyen hatással
lesz?

- Úgy gondolom, hogy az idegen
forgalomra ebben az évben vala
mennyire negativ hatással lesz.
Azonban ez nem olyan nagy
mértékű, hogy komoly mennyiségü
vendég ..kiesne" . Hosszabb távon
nem lenet úgy gondolkodni, hogy
valamit csak félig csinálunk meg.
A kellő összeget nem tudtuk ko
rábban előteremteni,mert a pályá
zatok időszaka most van. Szerin
tem a döntés logikus volt. Minden
irányban meg kell próbálni pályá
zati pénzt szerezni, így a tervet tel
jes egészében végre kell hajtani
ősszel. A jövő évben pedig olyan
színvonalon tudjuk a fürdőt meg
nyitni, ami nagyszerűbb lesz,
mintha most fél megoldást végzünk.

- Az a vélemény, hogy az ENCI
épületével sok problémát, újabb
befektetést, javítást is nyakába
vett az önkormányzat. ..

- 13 millió forint plusz ÁFA az
ENCI-ért a tényleges megvalósítási
érték tizede, vagy tört része. Anyagi
megfontolásból tehát jó vételt
csináltunk. Természetesen a gon
dok, mikkel ez együtt jár, hosszú
távon megoldhatók. Egy ilyen
épületet mindenképp meg kellett
szereznúnk a város érdekében
történő hasznosításra. Hasonlóra
a jövőben is tőkét kell fordí
tani ...

Bízom benne tehát. hogy több
évre elosztva jó vétel volt. Sokkal
jobb, mintha valami idegen bir
tokába jutott volna más célra és
nem a település érdekében.

- Megint nyakunkon a nyár és
ezzel az idegenforgalom A gyoma
endrődi terek, Iigetek, utcák rend
bentartása várható-e?

- Bízom benne, hogy évről évre
javul a helyzet. Azonban csak
mintegy tíz fás közmunkás brigád
ja van erre a célra a városnak. A fo
lyamatos karbantartásra ez nem
túl sok.

A már kialakított parkok érték
megóvását kérném segítségképpen
mindenkitől, gondolok itt a leg
utóbbi esetre, a kis fák kitör
delésére, de a virágok kiránga
tására stb. is. Közösen óvjuk
környezetünket, a nehezen meg
teremtett értékeinket.

- Apropó. a" kisfanyűvők"szemé
lye ismert már?

- Sajnos még nem tudtam a
kitűzött jutalmat kiosztani. Az
mindenképp megnyugtató, hogy
azóta más efféle eset nem történt.
Pótoltuk a hiányt kb. 70 ezer Ft
értékben.

- Mi az oroosi ügyelet várható
sorsa?

- Az orvosi ügyelet a városban
nem szünhet meg. Bizonyos
egyeztetések voltak ennek olcsób
bá tételére. Gyomaendrődnagysá
ga alapján kapott normatíva
messzemenőleg nem elegendő az
ügyeletre. Megbeszéltük az or
vosokkal az anyagi helyzetünket és
azt, hogy a kevés pénzt ne csak
müködésre költsük el, hanem
maradandó értékekre ruházzuk
be...

Elfogadtuk egymás érveit.
Bizonyos szintü átszervezésre, ha
az nem megy az ellátás színvonalá
nak kárára, akkor sor kerül az év
második felében.

- Utóbbifontosabb találkozói?
- Nagyon sok találkozóm volt.

A fontossági sorrendet nehéz most
még felállítani. Sokat munkálkod
tam a kistérségi önálló statisztikai
körzet kialakításán, Dévaványa,
Ecsegfalva irányába. Hunyával,
Dévaványával létrejött a kistérségi
kapcsolat, de nem biztos, hogy ez
elegendő több tekintetben. Ha
sonló, térségi kapcsolatokkal fog
lalkozó találkozókra is sor került
Szarvas, Mezőberény városokkal.

Bizonyos befektetési irányú meg
beszélések is folytak, pl. a francia
befektetővel (Körös Thermál Hotel
Rt.).
Érdeklődés mutatkozik egy ipari

térség kialakítására, részben a volt
iparvágány, a tüzép és a Győzelem

Tsz major vonatkozásában. Volt
szó a Szarvasi út melletti

területről, ami közmüvesíthető és
így az is megfelelő lenne ...

Szó lehet egy vasas üzem létre
hozásáról is a Győzelem Tsz gép
mühelyében.

Folyamatos a viz, a szenny
vízprogram íntézése.

Egy vásárlóközpont létre-
hozására is megbeszélések folytak,
hiszen gondunk, hogy bizonyos
cikkekért vidékre kell mennünk,
mert itt nem beszerezhetők. Több
elgondolás van ezzel kapcsolatban,
de nincs még Végleges terv.

•
A felröppent hirekkel ellentétben

(a középiskolák esetleges átszer
vezése - racionalizálása - miatt
szabaddá vált épületet másra
hasznosítanák) a város az isko
laépületeket nem kivánja más cél
lal üzemeltetni. Nem is tervez mást
hosszú, de rövid távon sem, mint
az ipari szakképzés, nevelés foly
tatását a meglevő iskolákban - biz
tositott erről dr. Dávid Imre pol
gármester.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
1997. május 20. 16 órától

augusztus 22. 8 óráig.

17 órától 8 óráig
Máj. 2. (8 órától]-16. Fő út 210.
Máj. 16-23. Dózsa út l.
Máj. 23-30. Fő út 210.
Máj. 30.-jún. 6. Hősök útja 65/l.
Jún. 6-13 Dózsa út l.
Jún. 13-27. Fő út 210.
Jún. 27.-júl. 4. Dózsa út L
Júl. 4-11. Fő út 210.
Júl. 11-18. Hősök útja 65/1.
Júl. 18-25. Dózsa út 1.
Júl. 25.-aug. 8. Fő út 210.
Aug. 8-15. Dózsa út l.
Aug. 15-22. Fő út 210.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Deak Istvánné Szekeres Julianna 75. Homok
Vincéné. Bácsi Jánosné Tóth Krisztina. Mahovics
János. Balog Elemér Józsefné 48. Pap István 82.
Zelenak Jánosné Hamza Erzsébet 77, Barát
J ózsefné Szabó Margit Teréz. Cselei Lászlóné
Bótos Ágnes 47. Gellai László 81. Dinya Lajosné
Barjak Mária 85. Bielik János 64 éves korában
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II T STÜLETIÜLÉS II
fO Április 24-én tartott összejövete

len többek között megtárgyalta a
tisztelt testület a Város Önkor
mányzata és Szervei Szervezeti és
MűködésiSzabályzatának módosítá
sát. Ennek egyik oka a bizottságok
átalakulása.

fO Elfogadták a beszámolót 1996.
költségvetésének végrehajtásáról.
Egyik fő eredmény, hogy nőtt a
pénzügyi eszköz (97 millió Ft), vi
szont csökkent a tárgyi (60 millió).
Azonban várható a pénzügyi
eszközök csökkenése és a vagyoni. a
tárgyi növekedése már ez évtől is.

fO Meghatározták a társadalmi
megbízatásü alpolgármester, Várfi
András havi tíszteletdíját 28 OOO Ft
ban.

fÓJ Módosították a már módosított
szociális ellátásokról szóló ren
deletet. (Erről bővebben a következő

számban.)
fO Áttekintették a város sporthely

zetét. Számba vették a klubok, szak
osztályok pénzügyi gazdálkodását.
Kimondták, hogy rendezni kell a
sportlétesítmények jogviszonyát...
Ha a két (labdarugó Barátság SE és
sakkszakoszt.) felsőbb csoportba jut.
akkor ezek támogatását év közben
napírendre kell venni ...

fO A diáksportot is meg kell vizs-

gálni. A Sportcsarnok problémáira
augusztusban térnek vissza.

fO Egyetértett a testület az 1998.
évi címzett támogatási pályázatok
kidolgozására irányuló tervekkel
30-50%-os saját erő figyelembe
vételével. (Összeg szerint: Bethlen G.
Szakközépiskola 48 millió Ft
beruházás, s ebből a saját erő 15
millió Ft. Kner L Gimnázium 5 mil
liós beruházás, 1,75 millió saját erő.

Katona J. Műv. Közp. 5 milliós, saját
erő 500 ezer Ft. Városi Könyvtár,
Tájház és Közösségi Ház 1,9 millió,
nincs saját erő megjelölve.

fO Május l-jétől hatályon kivül
helyezik - 9 igen, l nem, 5
tartózkodással a bölcsődei

intézményfenntartási támogatást. a
napi 100 Ft/gyermek összeget.

fO Nem támogatja a testület a
Városi Családsegítő Szolgálat
Népjólétí Minisztériumnak benyúj
tandó pályázatát. A szociális
törvénymódosítás megjelenése után
erre, nevezetesen a ..gyermekjóléti
szolgálat" létrehozására vissza
térnek.

fO A testület meghatározta a prio
ritási (elsőség adási) sorrendet a ter
málvíz fogyasztói részére.

l. Közkifolyó, 2. Ligetfürdő. 3.
Kemping. 4. Frigyláda Kft. ülőfürdő

(hotel), 5. Sportcsarnok, 6.
Sportöltöző, 7. Hőhasznosítás. 8.
Frigyláda Kft. használati meleg víz.
9. Körös szálló, 10. ÁFÉSZ büfé, ll.
Halászkert. 12. WC.

Egy javaslat is csatlakozik e pont
hoz - tekintse át a testület a víz hasz
nosításából befolyó pénzeket. Egy bi
zonyos összeget pedig különítsenek
el - akár alapítványi formában - kar
bantartásra, új kút fúrására stb.

fO A Templom- és Soczó-zugi holt
ágak iszapkotrására átcsoportosí
tanak 2 millió Ft-ot - 2 ellen
szavazattal.

fO Megvitatták a Pásztor J. utca
forgalmi helyzetét. aminek hatása a
Zrínyi utcára is kiterjed ...
Egyetértettek a P. J. u. kétirányú for
galmának újbóli bevezetésével. Ez
előtt azonban új aszfaltborítás. vagy
javítás és a jobbrakanyarodási sáv
(Fő útra) kialakítása történik meg.
Mindkét oldalra ekkor a ..megállni
tilos" K.R. tábla kerül. Parkolót
(parkolókat) is kell létrehozni kul
turált lehetőségekkel.

fO AKisréti u. 27. sz. alatti ingat
lant a Sárosi Bt. használatába adják
munkahelyteremtő vállalkozásuk 
konfekcióüzem beindításához,
majd l év után ezt megvásárolja 1,6
milI. + ÁFA összegért.

Vészhelyzetben a Hősök úti hársfák?
Bejelentés érkezett a TITÁSZ Rt.-től a Polgármesteri

Hivatalba, hogy a Vásártéri ltp. 2.,4-5. sz. épületei előtt a fák
veszélyeztetik az elektromos vezetékeket. Ebből fakadóan
már történtek szolgáltatási kiesések...

Kéri a TITÁSZ Rt. a fák 6 m magasságig történő vissza
vágását, vagy kivágását.

A gaHyazást a Gyomaszolg Kft. természetesen elvégzi
(elvégezte - a megjelenés időpontját figyelembe véve - a
szerk.).

Van egy másik, hasonlóan ..TITÁSZOS" probléma, amelyik
gyakran visszatérő: A Hősök úti védett. ún. Kner-hársfák és
szintén a villamosvezeték ügye.

A városi főkertészvéleménye szerint a hársfák nemjól tűrik
a koronájuk igazítgatását. Állapotuk ezért láthatóan romlott
máris.

Kérdés. meddig bírják a hársak a gyakori nye
segetéseket. .. ?

A légkábel kiváltásának, szigeteltre való cseréjének
esetleges betervezése érdekében. a hársak megmentéséért az
önkormányzat levelet menesztett a TITÁSZ illetékeséhez ez év
februárjában.

Március közepén megérkezett a válasz, hogy megvizsgálták
a javaslatot és hajlandók a mostani vezetéket szigeteltre
cserélni, de sajnos pénzük erre nincsen... Viszont két rész
letben is megoldható lenne szerintük a csere, ami költség
takarékosabb lenne az önkormányzat kasszájára nézve ...

A szigetelt vezeték és a faágak távolsága 0,8 m-el csökken
hetne, ami talán kevésbé rontaná a Kner-hársak állagát. Az
ügy tehát még nincs lezárva, a megoldás kimunkálás alatt...

UTÓÉLET
Az áprilisban közzétett,

lakossági felháborodást
okozott papírhulladék-
szétszóródás a Rákóczi
utcában a továbbiakban
úgy alakult, hogy a köz
területfelügyelő megtalál
ta a vétkest és ellene a
szarvasi szabálysértési ha
tóságnál feljelentést tett.

A Gyomaszolg Kft. által
végzett utcatakaritás 2681
Ft-ba került...

*
A képen egy jobb sorsra ítélt útjelző tábla - egy, a hason

lóan eltávolított társai közül-lett áldozata a bizonyára disz
kózásban (plusz alkohoL) megrészegült fiatalok esti, éjsza
kai randalirozásának.

Nem egyedi eset az ilyesmi, sőt az sem, ha ne adj" isten
üvegeket, kirakatokat, keritéseket, ablakokat, kis fákat
törnek zúznak, de sajnos egyéb, gusztustalanabb (fertőzőbb)

..eredmény" is utánuk marad. (Nemcsak a kutyák ilyenek... !)
Miféle ..felemelő" viselkedési norma ez?
Számtalan kérdést lehet ezzel kapcsolatban megfogal

mazni, többek között azt is, hogy akarnak-e ezek a fiatalok
együttműködni a környező társadalommal? Van-e megfelelő

családi bázis, amelyik segitene, nevelne, megmagyarázná... ?

Lehet-e erélyesebb, közös fellépéssel ellenük valamit tenni?
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Amerikai vendége volt március 27-én a Katona J.
Művelődési Központban tartott, immár harmadik gaz
daságfejlesztési project (tervezet, javaslat) előadás

sorozat harmadik összejövetelének. Az USA Munkaügyi
Minisztériuma és az USA AID (Nemzetközi Fejlesztési
Intézet magyarországi ügynökségének) pályázatát a
Békés Megyei Munkaügyi Központ és a Gyomaendrődi

Polgármesteri Hivatal közösen nyerte el. A kistérség
fejlesztéséről a helyi vállalkozók, szakemberek részére
tartott módszertani útmutatást Marian T. Bentley, az
amerikai Utah állam Logan városa egyetemének gaz
dasági professzora.

Mint Selmeczi László a Békés Megyei Munkaügyi
Központ képviselője és Marian T. Bentley elmondták a
sajtótájékoztatón, ez a kisérletinek nevezett fejlesz-tési
terv két szakaszos. Feltárják benne a gazdaságfej-lesztés
alaptényezőit,valamint ezen alapötleteket megfogalmaz
zák és körülhatárolják a kistérség komplett fejlesztési
tervét, ami végigvitele esetén aztán végül mindenképp
előrelépésteredményezhet.

Egy kis helyreigazítás.
- ha már képViselőtársam.a volt alpolgármester Úr nem tette meg

örunagától.
Czibulka György írása szerint (GyomaendrődiHíradó kü!önszáma.

március) én minden fórumon mindenkit lehordtam mindennek.
Sem fórumokon. sem kisebb társaságban soha senkit nem szok

tam lehordani.
Ezt és más megjegyzéseit már figyelmen kivűl hagyom. de ezúton

kérem CzibuJka urat. a jövőben tartózkodjon az ígazságtalan meg
jegyzéseitől- kampányidőtő! függetlenül ís. Főleg mint pedagógus és
önkormányzati képViselő. HANYEcz MARGIT

rE néhány sor megjelentetéséhez a képviselő asszony feltétlen
ragaszkodott. - a szerk.)

Az üzletek működéséről...
Az üzletek működéséről és abelkereskedelmi

tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.
(I. 22.) Korm. rendelet 28. § (2). bek. rendelkezik arról,
hogy a rendelet hatálybalépésekor már működő üzlet
esetén a kereskedőnek a hatálybalépést követő 6
hónapon belül kell a jegyzőtől megkérni az új
működési engedélyt. Ennek elmulasztása esetén az
üzlet tovább nem működhet.

A rendelet hatálya a kiskereskedelmi, az élelmi
szer-, a ruházati-, a vegyescikk-nagykereskedelmi, a
vendéglátó, az idegenforgalmi és a kereskedelmi szol
gáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szerveze
tekre és a saját előállítású áruját értékesítő élelmi
szert e1őállítókra terjed ki.

Ha az üzlet működésébennem történik változás, a
korábban záradékolt üzletnyitási bejelentés, illetve
régi működési engedély alapján adja ki a jegyző az új
működési engedélyt. me1y 2000.- Ft illetékköteles.
A működési engedély cseréjét a polgármesteri hivatal
igazgatási csoporfjánál Amótszky Györgyné előadónál

intézhetik az ügyfelek 1997. augusztus 22. napjáig.
Polgánnesteri hivatal

Az amerikai elgondolás tehát egy gyorsreagálású mód
szertani terv, természetesen a magyarországi, helyi
adottságokhoz igazítva, amit az USA Munkaügyi
Minisztériuma fmanszíroz.

13-14 hasonló van életben Magyarországon. amit
Marian T. Bentley egyetemi kollégáival dolgozott ki.

Szerinte a gyomaendrődi pályázati terv az egyik
legjobb Magyarországon.

Hasonlót már kipróbáltak az USA-ban és Latin
Amerikában, de varrnak tapasztalatok Cseh- és
Lengyelországban is. A Balkán is érdeklődést mutat
iránta.

A cselekvésre rá kell hangolni a lakosságot. hogy elin
dulhasson a város a fejlődés útján. .

Kiemelt az elgondolásban: az idegenforgalom, a
kereskedelem, az oktatás fejlesztése.

A pályázati lehetőségekete mellett feltétlenül meg kell
ragadniuk a gyomaendrődieknek az ötletek meg
valósítása, a cél elérése érdekében.

BK

Az 1. sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda (endrő

di rész) vezetője értesíti a Szülőket, hogy az óva
dai beíratás 1997. Jnájus 26-tól 1997. D1ájus
31-ig tart, reggel 7 órától délután 16 óráig.

Óvodába íratható az a gyermek. akí:
1997. augusztus 31-ig. ill.
1998. május 31-ig betölti a 3. életévét (előfelv.)

és a szülei dolgoznak.
Minden gyermeket a saját körzetében kell

beiratni!
A beíratáshoz szükséges íratok:
- orvosi igazolás és a gyermek személyi száma.

SZABÓ I SIVÁNNE vezető óvónő
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RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

Új kistérségi társulás • Új benzinkút a képben
Spórolás ezután is • Bizottságok új tagjai

Április 10-én rendkivüli, zárt
testületi ülésen a következőkről

tárgyaltak a városatyálc
Mostani döntés alapján létrehoz

zák a Hánnas Körös Terület
fejlesztési, Önkormányzati Társu
lást. 38700 hektáron 17950
embert érint Gyomaendrőd, Hu
nya, Csárdaszállás térségében.

A térségi érdekeket figyelembe
vevő pályázatokat igyekszik
közösen kihasználni a jövőben.

,.Egy kisebb, áttekinthetőbb,job
ban együttmüködő, céltudato
sabb, egységesebb társulást kivá
nunk müködtetni~ - mondta erről

dr. Dávid Imre polgánnester.
Más egyéb tényező mellett

egyféle térségi vonzerőt jelentene
még megvalósulásával; ha Gyoma
endrődön létrejönne az önálló
rendőrkapitányságis. Ide tartozna
Hunya. Dévaványa, Csárdaszállás,
Ecsegfalva.

(Egyébként Gyomaendrődtagja a
Körösök Völgye Önkormányzati
Területfejlesztési és Területrende
zési Közhasznú Társaságnak.
valamint a Körös-szögi Kistérségi
Területfejlesztési Társulás munká
jában is részt vesz.)

f!:n Megvásárolták az Enci épü
letét 15476500 Ft-ért (ÁFÁ-val)

f!:n Felkérték a bizottságokat. hogy
tekintsék át a költségvetés hely
zetét és augusztus 31-ig ne tüzze
nek napirendre olyan kérelmeket,
amelyek többlettámogatási igényt
jelentenek a költségvetésnek. ..

fbJ A Ruhrstein Hungária Kft.
részére a Szarvasi út menti
vásártérből 4000 m 2 területet 1,5
millió Ft vételárért benzinkút
építésére értékesít a város.

f!:n Előzetesen elfogadták az
ivóvizminőség javítását szolgáló
beruházás megvalósulását. Ehhez
a testület saját erőként 158 millió
358 ezer Ft-ot négyéves ütemezés
ben biztosít. (Az egész beruházási
összeg 791 millió 790 ezer Ft-ot
tesz ki.) 1997-ben 14 M 750 E Ft,
98-ban 48 millió Ft, 99-ben 48 mil
lió Ft, 2000-ben 47,608 millió Ft
saját forrásból. Ez a Szeghalom

felől i idevezetés költségvetése.
Mezőberényirányából kevesebbért
oldható meg. ami 552 milliót tesz
ki. Ez esetben a saját költség 4. évi
kiadása elmarad.

f!:n A Dégáz részvények árát, 69
millió Ft-ot a város megkapta.
Felhasználása az Enci vételárára
és az éves hiteltartozás kifizetésére
- 14.2 millió Ft - terjed ki egye
lőre, a maradék azonban tartós
lekötésü betétet alkot.

f!:n Megválasztották az újonnan
alakult bizottságok tagjait.

Pénzügyi és Gazdasági Bizott
ság: Katona Lajos elnök. Bátori
Gyula. R. Nagy János. Balázs Imre.
külső tagok: dr. Hunya Miklós,
Timár János, Dógi Józsefné.

Ügyrendi és Jogi Bizottság: dr.
Szendrei Éva elnök. Garai János,
Tótka Sándor, Kovács Kálmán,
k.t.: Dezső Zoltán. Rácz Imre.

Városjenntartó és Környezetvé
delmi Bizottság: dr. Valach Béla
elnök, Dávíd István, Nagy Pál.
Knapcsek Béla, k.t.: Babos László,
Ráczné Dógi Piroska.

Humánpolitikai Bizottság: Han
gya Lajosné elnök. dr. Kovács
Béla, Czibulka György. Hanyecz
Margit. k.t.: Véháné SzedIák
Ildikó, dr. Füzesiné Hudák Juli
anna, Dógi János.

Dr. Kovács Béla továbbra is
oktatási tanácsnokként dolgozik.

f!:n A Nemzeti Szakképzési Intézet
megküldte felülvizsgálatát a város
három középiskolájára vonatko
zóan. Áttekinti a múltat, a jelent,
de kevésbé mutat a jövőre ... - jelle
mezte a polgánnester. A testület
egy előkészítő bizottságot hozott
létre azért. hogy a májUSi testületi
ülésre végleges határozatot hoz
zanak a középfokú oktatás, szak
képzés racionalizálására (ész
szerusítésére ... ) Gyomaendrődön.

(Nyomasztó az a tudat a város
oktatására nézve - jegyezte meg a
polgánnester, hogy Dévaványa 98
ban beindítja a középiskolai
képzésformákat.)

A bizottság tagjai: Katona Lajos
vezetésével dr. Szendrei Éva,

Hangya Lajosné, a három
középiskola igazgatója - Gubucz
József, dr. Kovács Béla. R. Nagy
János -, a hivatal szakreferense
Kóris Györgyné, a jegyző, a pol
gánnester.

fbJ A Magyar Fejlesztési Bank Rt.
többségi tulajdonában lévő Dél
Alföldi Regionális Fejlesztési Rt.
igazgatósági tagjává választotta dr.
Dávid Imrét, amit a testület
tudomásul vett. Úgy gondolom 
mondta a polgánnester -, hogy a
város érdekében ezt a megbízást is
kamatoztatni tudom...

*
A szerdai fogadónap mellett a

polgánnester úr a hét többi napján
is idejétől függően szívesen fogadja
a hozzá fordulókat az irodájában.

*,-------------,
I DIÓSZEGINÉ BIRÓ ILONA újabb I
I kiállítása nyílt április 7-én I
I Budapesten. A több mint tíz I
: önálló kiállításon megjelent :
I gyomaendrődi művésznő ké- I
I pei április 20-ig voltak meg- I
I tekinthetők a fővárosban. I
L .J

Az Árgyélus királyfi c. mese
játékot élvezhette végig 408
gyermek a Katona József
Művelődési Központban
április l4-én a Békéscsabai
Jókai Színház művészeinek

előadásában.
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30 éves a mentöállomás

út
ltp.)

szom-

Honti Galéria, Kisréti u. 19. sz.
Naponta lO-17-ig.

Kner Nyomdaipari Múzeum,
Kossuth u. 16. hétfő kivételével
9-15-ig

Városi Képtár, Kossuth u. 9.
kedd-csütörtök 9-13-ig, szerda
péntek 13-17-ig, szombat 14-16-ig

Tájház, Jelentkezni Vaszkó
!rénnél tel.: 386-689, Dózsa Gy. u.
31. sz.

Sóczó Motormúzeum, Hősök út
ja Május 1-31-ig vasárnap 13-18
ig, június l-től október l-jéig szom
bat, vasárnap 9-18-ig, októberben
vasárnap 13-18-ig. Csoport esetén
bármikor. Tel.: 06/30/553-791

Liget-fürdö, Erzsébet liget,
fedett: kedd-szombat 10-12-ig,
vasárnap 8-13-ig

szabadtéri strand nyitása: idő

járástól függően
Pájer szabadstrand, Templom

zugi holtágon a 46-os főköz!. út mel
lett. Nyítás: az időjárástól függően

Könyvtárak: Kossuth u. 50.
Blaha út 21. Hétfő-esüt. 8-12-ig,
12.30-17-ig, pénteken 12.30-17-ig,
szombaton 14-17-ig

Tourinform Iroda, Fő

173-179. sz. (Kolman
Hétfö-péntek 9.30-15.30-ig,
bat 9-12-ig. Tel.: 386-851

Kiállítások, tárlatok,
látnivalók,

fürdó'k nyitva tartása

A tombolák Je1aJánlói: Gyoma
endrődről 35-en, Békéscsabáról 16
an, Csárdaszállásról 2-en Dévavá
nyáról 15-en, Kamutról l és
Mezőberényből 20-an ajánlottak fel
tombolatárgyakat, de sokan kész
pénzzel járultak hozzá az alapítvány
gazdagításához.

(Mészáros Mihály és Fülöp
Béla) egy-egy ápolóval (Kovács Ákos
és Nyemcsok András) felváltva látta
el a 24-24 órás szolgálatot.

Molnár Gáborné a gondnoki,
Nyemcsok Andrásné pedig a tele
fonügyeleti teendőket látta el. amit
74-ben is megszüntettek - legutóbb
tavaly...

Akkoriban évente 500 szállítást
végeztek. Ez a szám ma a 7000-et is
túlszárnyalta már.

Az évek alatt lassan fejlődött az
állomás úgy műszaki állapotában,
ellátottságában, mint létszámban.

Ma közel 20-an dolgoznak itt.
Pénzhiány miatt sajnos a létező 5
gépkocsijukat nem tudják mind
működtetni.A garázsban, amit nem
rég kibövítettek a dévaványai és a
gyomaendrődí önkormányzatok tá
mogatásával, mindig áll egy, kettő...

Alapítványuk, a Nagy Lajos Al.
április 12-én ünnepi bálat rendezett,
hogy megemlékezzenek az elmúlt 30
évről. valamint kis pénzt szerezzenek
számlájukra.

Alapítótag volt és így az elsők

között kezdte meg a szolgálatot
Nyemcsok András a gyomai men
tőállomáson, ami 1967. május l-jén
indult hivatalosan.

Ö 1963-tól a mentőknél dolgozott
Békéscsabán és máshol. Felmerült
bennük az ötlet és sokat beszéltek
akkoriban róla, hogy Gyomán is jó
lenne, ha megalakulna a mentőál

lomás. A tervezgetést a megvalósulás
követte. Több környező települést is
sikerült bevonniuk, így Endrőd,

Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya
összefogásából jött létre a gyomai ál
lomás. Ehhez a telket az akkori
tanács adta a Hősök útján.

Nyemcsok András szívesen beszélt
a kezdetről, az akkori nehézségekről

és igen sok emléket, élményt rak
tározott el a hanninc évvel ezelőtti

eseményekről.

Néhány történetet meg is említett.
Például azt is, ami az ünnepélyes
átadáskor történt. Sok ember - több
száz - jött el üdvözölvén a nevezetes
eseményt. A megnyítási ceremónia
közepén - stílszeruen - egy bal
esethez riasztást kaptak, ahol egy
tizenéves gyomai fiú kecskekergetés
közben megbotlott és a késébe esett.
Csúnya sérülést szenvedett. kórház
ba kellett szállítani...

Akkor 2 Nysa gépkocsival indult~
állomás. Telefonos és rádiós ügyelet
segítette őket. Két gépkocsivezető

A VÍZDÍJAKRÓL
Március 2S-án a testületi ülésen Újból szóba került

a víz díja. Ugyanis a polgármester tárgyalásokat foly
tatott a Vízmű Rt.-vel ennek a lehető legméltányosabb
megállapítása érdekében. (Az igény a víz SO Ft/m3 , a
csatornadíj 67,SO Ft/m3-es összege volt.)

Ezt leginkább az ivóvizünk ismert rossz minősége

indokolta, valamint a lakosság jogos elvárása.
A tényleges ár végül a megállapodásban kialkudott

összeg lett. A Vízmű Rt. azonban csak a csator
nadíjban tudott engedményt adni.

A Pénzügyminisztérium és a KHVM tárcaközi
bizottsága által megítélt lakossági díj támogatás ala
csonyabb mint a VlZmű Rt. által javasolt díj, ezért
további árengedményt az Rt. nem tudott bíztosítani.

1997. évre a következő árak érvényesek január
1-jétó1 Gyomaendrődön:

Lakossági vízdíj - 89,70 Ft/m3 + ÁFA.
Lakossági csatomadíj - 67,80 Ft/m3 + ÁFA.
Az önkormányzat intézményeinek vizdíja - 95,70

Ft/m3 + ÁFA.
Az önkormányzat intézményeinek csatornadíja 

105,70 Ft/m3 + ÁFA.

r----------------------------------------,
: A Kner Imre Gimnázium eredményeit technikai l
: gondok miatt a júniusi számban kezdjük közölni. :L ~
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AMAD!
Napjainkra elterjedt az a biztonságos érzés, hogy szinte

győztünk a fertőző betegségek elleni küzdelemben. de
sajnos az optimizmussal együtt a biztonság érzése is
megerősödöttés ez segített számos betegség - köztük a
tbc - riasztóan gyors elterjedésében.

A 80-as évek végén hazánkban is meghirdettük, hogy
gyakorlatilag megszüntettük a gümőkórt, mint nép
betegséget, hiszen mig a Trianon előtti Magyarországon 70
ezer ember halálát okozta évente a kór - kivíva ezzel a
morbus hungaricus (magyar betegség) kétes értékű eln
evezést is, addig a jelzett időben mélypontra jutott az
évenként felfedezett új gümőkórosokszáma.

A 90-es évek elején úgy látszott. hogy ez a szám ..beáll"'
kb. 3500 fős átlagra és a továbbiakban már csak lassú
csökkenés után szűnik meg. mint említésre méltó meg
betegedés. Ekkor azonban a stagnációt egy lassú
emelkedés törte meg. ami napjainkban is tart. és az
elmúlt évben elérte az évi 4500 főt. Ha kitekintünk a vilá
gra. ennél ijesztőbb kép tárul szemünk elé. Úgy látszik a
betegség globalizálódása révén - elsősorban a fejlődő

országokbeli pusztítása kapcsán - mára a legnagyobb
veszélyt jelentő fertőző megbetegedéssé vált, messze
maga mögött hagyva a maláriát és az AIDS-t is. Ma a vilá
gon évente közel 9 millió megbetegedést regisztrálnak,
ezek közül minden 3. halálos kimenetelű. Nagy kihivás
a világ egészségügye számára az AIDS-hez csatlakozó
tuberculosis, hiszen a HIV-fertőzöttek között a legnagy
obb számú társbetegség éppen a gümőkór.

Mindez a WHO-t. a Nemzetközi Egészségügyi
Szervezetet arra késztette, hogy az egyes nemzetek
számára azok járványtani sajátosságá.T1ak figyelembe
vételével közös stratégiát fejlesszen ki a betegség
megelőzése, korai felfedezése és eredményes gyógy
kezelése céljából.

A magyar tüdőgyógyász-hálózat is bekapcsolódott a
nemzetközi programba. igy minden megyében beindult

1996. január l-jével a betegség számitógépes követé
sének módszere.

Az orvosok tehát minden tőlük telhetőt megtesznek a
betegség visszaszorítása érdekében, most lássuk hát mit
tehet az egyén saját és embertársai védelmében? Első és
legfontosabb feladat, hogy a több mint 3.5 évtizedes múl
tra visszatekintő emyőképszűrő vizsgálatokon évente
részt vegyen. Ez a vizsgálat a közhittel ellentétben még
ma is kötelező és eredményes, ugyanakkor ingyenes és
mindenki számára hozzáférhető.

Másik ilyen teendő az. hogy a betegségre nem túlzottan
jellemző tünetek fellépése, esetleg elhúzódása esetén
orvoshoz forduljon. Nem árt talán emlékezetünkbe
idézni, mik ezek a tünetek? Köhögés, köpetürités, tartós
hőemelkedés (főként az esti órákban), fáradékonyság,
izzadékonyság, gyengeség, esetleg étvágytalanság és
testsúly-csökkenés és a mindenki számára fenyegető

tünetet jelentő véres. vércsikos köpet.
Tudnunk kell azt, hogy a betegség gyógyitható. Nem

volna szabad tehát a tbc következtében ma már elpusz
tulni, ami az elhanyagolt eseteknek még ma is nem
ritkán a végkimeneteI.

A már felfedezett, gyógyitásba és gondozásba vett be
tegeknek legfőbb feladata. hogy alávesse magát az orvos
utasításainak, legyen együttműködő, a hatásos, de
ugyanakkor rendkivül drága (a beteg számára ingyenesen
rendelkezésre álló) gyógyszereket pontosan szedje be.

A betegség idült. tehát viszonylag hosszadalmas
kezelést (6--12 hónap) igénylő. de a csaknem 100%-os
gyógyulás kilátása mindezt feledteti.

Kérünk tehát minden állampolgárt, hogy a Koch
Róbert által 115 éve felfedezett és róla elnevezett bacilus
pusztítását közös erőfeszítéssel segitsenek megfékezni
egyéni, családi és társadalmi érdekeink szem előtt

tartásával.
Szarvas. 1997.03. 19. DR. KASI GYULA (üdőgyógyászjőoroos

Idén is megtar
tották a hagyo
mányos Városi
Vers- és Próza
mondá Versenyt
április lO-én a
Katona J. Műv.

Központban.
Ezúttal sza-

badon választott
műveket adhat
tak elő a 3 korcsoportban induló
versenyzők. Számuk összesen 29 fő

volt.
Az eredmények:

Gyennek (10-14 év - 15 induló)
l. Dorogi Rajmund - Körösladányi

Ált. Isk. Felkészítő tanára Fekete Lajos
2. Nyíri Dóra - Gye. 2. Sz. Ált. Isk.

Felk. t. Valuska Lajos
3. Czikkely Csilla - Gye. 2. Sz. Ált.

Isk. Felk. t. Valuska Lajos
4. Giricz Krisztina - Kner l. Ginm.

Felk. t. Bernáthné Butsi Erika

5. Cellai Ri
chárd - Rózsa
hegyi Kálmán
Általános Iskola.
Felkészítő t. Ko
móczi Attiláné

6. Kulik Zsu
zsa - 2. Sz. Ált.
Isk. Felkészítő t.
Kónya Márta

Wúsági (15-18 év - 6 induló)
l.-l.Balázs Andrea - 617. Sz. Ipari

Iskola, Felk. t. Hajdú Lászó
Sztanyik Rita - 617. Sz. Ipari Iskola,

FeIk. t. Timár Marianna
2. Winter Éva - Bethlen G. Mezg.

Szakk. Isk. Felk. t. Csáki Józsefné
3. Kulcsár Györgyi - Kner l. Gimn.

Felk. t. Bernáthné Butsi Erika

Felnőtt (19 évtől - 8 induló)
l. Szurovecz Istvánné
2. Kónyáné Timár Mariann
3. Dusa Katalin

SZÉP BESZÉD
A Kazinczy Ferenc szépkiejtési

verseny eredményei:
7-8. oszt. kategória nyertese

Kulik Zsuzsa 8/c oszt. tan. 2. Sz.
Ált. Isk. Felkészítő tanára Kónya
Márta. Ő részt vehet a nyári
budapesti Kazinczy-táborban.

5-6. oszt. kategória nyertese
Nyíri Dóra 5/a oszt. tan. 2. Sz. Ált.
Isk. Felkészítő tanára Hunya
Jolán.

A Katona József Művelődési

Központban április 17-én megtar
tott eseményen 12 tanuló indult,
híszen ez volt a városi döntő.

Minden iskolából 3-3 fő vehetett
részt.

A Gyomai Kner Nyomda Rt.
megjutalmazta a résztvevőket; úgy
a felkészítő tanárokat, mint a
gyerekeket.
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Eredményes a YODlai Kner Nyomda Rt.
Lezajlott a Gyomai Kner Nyomda

Rt. küldöttgyülése április ll-én.
A 96-os mérlegbeszámoló és a 97-es
terv elfogadása volt a két főbb

napirendi pont.
Mindezt összekötötték egy ve

vőankéttal. ahol főként új megren
delőket, partnereket, kiadókat ki
vántak megnyerni.

Az ankétot a tulajdonos és a Líra
Lant Rt. igazgatóhelyettese tartotta.

A gyomaendrődi nyomda is nehéz
helyzetben van a főleg Pest-cent
rikus kiadói körülmények miatt.
Ezt ellensúlyozván árban és minő

ségben - jó kneri szokás szerint-o
állitanak konkurenciát másokkal
szemben a piacon.

1996-ban a könyvpiac forgal
mában érezhető emelkedés nem
volt országosan. Talán 97-re enyhe
emelkedéssel számolhatnak. hi
szen rosszabbra már aligha fordul
hat...

Mindez részben a könyv árának a
csillagos egekbe történt szökésével
is magyarázható.

ALAPTŐKE-EMELÉS
Bejelentették az áprilisi Körös

Thermál Hotel Rt. közgyülésén. hogy
az Rt. 4,5 millió Ft-tal növelte alap
tőkéjét.

Új igazgatósági tagként meg
választották Timár Jánost. Mint azt
Császár Ferenc ügyvezető igazgató
elmondta, az Rt. legfontosabb fela
data az volt. hogy a tőkéjét meg
őrizze, úgy gazdálkodjon. hogy a
bevételek fedezzék a kiadásokat.
Ennek tulajdonképpen eleget is tet
tek azzal. hogy csak 31 millió Ft lett
a veszteség.

A Kisréti Gyógyszálló Alapítvány
által létrehozott Körös-Thermál
Hotel Rt. elsődleges célja továbbra is
a 174 ágyas gyógyszálló felépítése. A
tarsolyukban van még két másik
elgondolás is, arra az esetre. ha az
első terv nem sikerülne. Minden
képpen tervezik, hogy megépül egy
regionális gyógyfürdő.vagy egy nivós
öregek otthona.

Lapzárta hírei
Megtartották a Kner-napokat áp

rilis 24-25-én. A Kner Imre Gimná
zium és Kereskedelmi Szakközépis
kola a kétnapos rendezvényen sike
resen mutatta be iskoláját, ügyes
tanulóit, eredményeit. Megtisztelte
jelenlétével a Kner-napokat dr.
Dinya László helyettes államtitkár is.

Így nem csoda. ha az elmúlt
időszakban a könyvelőállitás rész
aránya 60-65%-ra szorult vissza.
Folyóiratok. egyéb nyomtatványok
előállításateszi ki a többit. Előtérbe
került a nyomdai bérmunka vál
lalása is. Mindez szükséges ahhoz.
hogy a vállalat stabilan műkö

dőképes maradhasson.
Előfordul, hogy nagy összegü

megrendelést a megrendelő nem
fizet ki, mint az nemrégen történt...
Ilyesmi az eredményre erősen ki
hat. bár ez remélhetően nem lehet
rendszeres.

1996-ban dinamikus forgalom
növekedést regisztráltak. Ez elérte
a 820 millió Ft-ot. Az eredmény 42
milliót tesz ki. Ebből aztán jelentős

céltartalékot képeztek.
A 96-os fejlesztések zömében a

kötészeti bérmunkavállalás körül
ményeit javították.

A 97-es évben a küldöttgyülés
szerint már nem cél a dinamikus
árbevétel növelése.

A Gyomai Kner Nyomda Rt. lét-

Renoválás. felújitás alatt állnak a
következö gyöngyszemek a Sóczó
Motonnúzeumba kerülés elött. Várha
tóan a föszezonra már megtekinthetök
lesznek:

2 db Super-X 750-es amerikai - (euró
pai ritkaság.)

Indian 750-es amerikai rendörségi -.
Moto Guzzi 500-as olasz sivatagi 

katonai -.
Sokol 600-as lengyel katonai motor

kerékpár.
A kiállításon mintegy 150 darab. ám 86

motormárka látható jelenleg.
Január óta a szárnítógépesek az

Interneten is ..fellapozhatják" a Sóczó
Motonnúzeum adatait tartalmazó képes
oldalakat. (Száma - HITP: / /WWW.
HUNGARY. NET/ Motor.)

Európa-nap
Az Európa-napot előkészítő tanács

kozáson Gyomaendrődöt jelölték a
kulturális témák gazdájának. Várfi
András alpolgármesternél érdek
lődtünk, - aki maga is részt vesz a
munkában - tulajdonképpen mit is
jelent ez.

..Az oktatás, a kultúra, a mű

vészetek területét érinti a rendezvény.
Ennek helyi kézbentartója Kohn Zita a
Kner I. Gimnázium tanára. Az E-nap
kezdeményezője egyébként Szarvas

száma 200 fös. de időnkéntalkalmi
munkásokat is szerződtetnek. Az
üzemben a két műszak biztos. de
megszokott a három műszakos ter
melés is.

Létszámleépítést nem terveznek.
A 97-es év egyik megoldandó fel

adata a 4 szinű nyomtatásra szol
gáló 27 éves gép lecserélése.

Szeretnék az idei béremelést
15-20% között megvalósítani,
azonban a differenciáltságot is
fenntartani. ..

Sokszor felmerül az az Igeny,
hogy miért nincs valahol a Kner
nyomdának üzlete a saját készítésű
kiadványok kedvezményesebb
árusítására?
Erről tudni kell, hogy a nyomda

kiadóknak szállit. A könyvek szer
zői joggal védett termékek. ezért
nem lehet, hogy rendelkezzen az
általa előállítottkönyvekkel.

A tájékoztatót CsiKNÉ TiMÁR ÉVA a
Gyomai Kner Nyomda Rt. gazdasá
gi igazgatója adta.

-b-

A múzeumról egyébként legutóbb a
neves nemzetközi megjelenésü. márc./
ápr.-i német MOTORRAD Classic c. szak
lap közölt terjedelmesebb irást.

A Sóczó Motonnúzeum támogatói:
Gyomaendröd Önkonnányzata. ARAL

+ HUNGARY Budapest. Németh Dezsö
vállalkozó. Balázs Lambéria.

Dinya Imre Vas-Müszaki bolt. vál
lalkozó. Valentyik László Szarvas.

Sóczó Elek és fia Attila már készül a
bognár és kovács múzeumok jövö évi
megnyitására a Fö út 220. sz. mühely
ben.

Elárulták. hogy néhány szép kocsi 
amit a bognár és kovács iparosok állitot
tak elö valaha -. díszíti majd felújítva a
múzeum környékét.

-b-

polgármestere, dr. Demeter László
volt.

Városunk rendezvényekkel, műso

rokkal készül az ünneplésre, való
színű, hogy ebben segítő testvér
városi (Nagyenyed) részvétel is
várható.

Az Európa-nap térségi rendezvényei
ez év október 3-án Szarvason lesznek.
Mezőtür, Kunszentmárton, Szentes,

Szarvas, Gyomaendrőd, valamint
Békésszentandrás, Örménykút. Csa
bacsűd, Hunya, Öcsöd és Kondoros is
felkészül erre az alkalomra.
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Tisztulnak az árkok
Értesítjük a lakosságot, hogy Gyomaendrődváros bel

területén 1997. május 5-tól kezdődően október 30-ig a
nyilt csapadékvizárkok karbantartási munkáit végez
zük.

A karbantartásí munka magába foglalja az árok fenék
szintjének, rézsűjének kialakítását, hogy az elisza
posodás-feltöltődés esélye csökkenjen, valamint az
eltömődöttátereszek tisztítását.

Tervezett csatornakarbantartás a város teljes nyílt
csapadékviz-csatorna hálózatának mintegy 500/0-ára ter
jed ki, ami kb. 85 km.
Elsősorbanazok a területek kerülnek munka alá. ahol

az 1986. szeptemberi és az 1997. télvégi (kora tavaszi)
időszakbanprobléma volt a VÍz lefolyásával.

Munkák az alábbi területen kezdődnek:

- Ridegváros (Orgona u. környéke), Blaha - Szabadság
u. környéke, Mirhói - Szabó Ervin u. és térsége, Hatház
- Ifjúsági ltp. Fő úttól északra eső terület

- Magtárlaposi terület, Dobó r. - Körgát u. térsége,
Munkácsy u. és térsége, Gárdonyi G. u. és térsége,
Bajcsy-Zs. út volt Volán-telep környéke.

A karbantartási munka munkanélkülieknek ad
lehetőségetés nagyobb jövedelmet.

Önkormányzati feladat a közterületen biztosítani a
csapadékviz (esetleges belvíz) elvezetését nyílt és fedett
árkok tisztításával - karbantartásával - felújításával és
ahol nincs, ott építéssel.

Az ingatlanokra való bejárás (átjárás) biztosítása az
érintett ingatlan tulajdonos érdeke, így azt saját költsé
gen kell megvalósítani.

Átjárók felbontására csak akkor kerül sor, ha elkerül
hetetlen, és más megoldás nem lehetséges. Felbontásra
kerülő bejárókról az érintetteket írásban értesítjük.
Amennyiben a felhívás után a tulajdonos a helyszínen
biztosítja a szükséges mennyiségű és átmérőjű beton
átereszeket (csövet), úgy annak elhelyezését az önkor
mányzat vállalja.

A munkavégzés legtöbb helyen időszakosan

közlekedésíés egyéb kellemetlenségeket okoz, de mivel
az mindannyiunk érdeke - ezért a lakosság megértését és
türeimét kérjük.

Tájékoztatást ad Kurilla János P.H. műsz. csop.

r--------~---~~---------------~
Tisztelt véradók!

Ezúton értesítem Önöket, hogy az endrődi

városrészben
1997. május 29-én 8-11 óra között

véradás lesz.
A véradás helyszíne: Fő út. 2.

Minden régí és új véradónkat szeretettel várok.

L Q~~~~~s~u~~~1~2~~~~ll~~ ~

ÓVODAI BEÍRATÁS
A gyomaendrődi 2. Sz. Napköziotthonos Óvodába

a beíratás ídöpontja: 1997. június 2-6-ig, délelőtt

8 órától délután 16 óráig lesz.
Helye: Gyomaendrőd,Kossuth úti óvoda.
A beíratáshoz szükséges: orvosi igazolás és a gyer

mek személyi lapja.
VáIjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését,

akik 1997. december 31-ig, illetve 1998. május 31-ig
töltik be a 3. életévüket.

Gyomaendrőd, 1997. április 17.
DR. CSOMA ANTALNE óvodavezetö

MEGFEJTÉSEK
Az áprilisi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ákom bákom berkenye. Szagos Húsvét reggele.
Visszük már a kalácsot, Leöntjük a virágot.
A számtalan beérkezett megfejtés gazdái közül az

alábbiaJcnak kedvezett a sorsolási szerencse:
A Sikér Gmk. 2 x 500 Ft-os vásárlási utalványát

Nándori Lajosné, Látkóczki Vincéné • A ZSORT
Élelmiszer Áruház Videotékájának 500 Ft-os v. U.-át
Rácz Péter • A Gimnázium Tanbol1Jának 500 Ft-os v.
U.-át Dógi Ferenc • Az ÁFÉSZ 3x500 Ft-os v. U.-át
Iványi Zoltán, Kiszely Lászlóné, Hunya Dénesné • A
Gschwind és Társai Élelmiszer Áruház 2 x 500 Ft-os v.
U.-át Tóth Gáborné, Izsó Jánosné • A Körös-Kurca 500
Ft-os v. U.-át Ifj. Czíkkely István • A ZSORT Élelmi
szer Áruház 500 Ft-os v. u.-át Karbiner Gyuláné
nyerte. Gratulálunk!

A nyereményeket. ill. az erról. szóló értesítést
postán küldjük el számukra.

ROCKO~íTOTT €GYH-~ZI ZE:NE:
Gyomaendrődön fellépett, koncertet adott - már nem

először - a holland Shirchadasj gospelkórus, -zenekar.
Mennyire egyeztethetőez össze az endrődi templom

ban kialakult szokásokkal, valamint mi a véleménye a
gospelről Iványi László plébánosnak?

..Én örülök neki, szervezzük a műsort és várjuk őket.

Ez nincs ellentétben egyházi, vallási felfogással. Amit
énekelnek, előadnak, az vallásos jellegű.

Minden kornak megvolt a maga kifejező nyelve, és
hát ez a kor ilyen nyelven fejezi ki a maga áhitatát, vagy
keresztény gondolatait. Az ókor, a középkor másként,
és gondolom a XXI. század megint másként fogja ezt
tenni." Biró

GyomaendrődVáros Önkonnányzatának
Humánpolitikai Bizottsága

pályázatot ír ki
a 250 OOO, - Ft-os "I..fjúsági Alap" felhasználására.

Pályázhatnak azok a szervezetek, vagy magánszemé
lyek, akik az ifjúság szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkeznek,
amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkal
maznak.

Nem támogatható önkormányzati, vagy központi
költségvetésből gazdálkodó olyan intézmény, amely
nek az ifjúsággal való foglalkozás a feladatkörébe tar
tozik.

A pályázat tartalmazza:
- a program és a gyakorlati tapasztalatok rövid

leírását,
- a program költségvetését,
- az igényelt támogatási összeget,
- a program alkalmazása mióta folyik,
- milyen létszámú és korú fiatalok bevonásával

alkalmazzák a programot.
A pályázat benyújtási határideje: 1997. május 30.
Elbírálás: 1997. júniusi Humánpolitikai Bizottság

ülésén.
A pályázatokat a következő címre kérjük eljuttatni:
Polgármesteri Hivatal
..Pályázat Ifjúsági Alapra"
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.
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II
BELVÍZ, ÁRVÍZ, NUKLEÁRIS GYAKORLAT

II
Védelmi bizottsági ülést tartottak a Gyoma

endrődi Polgárvédelmi Kirendeltségen. Ezen részt
vettek az érintett környékbeli települések - Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva - polgármesterei, a rend
őrség, a tűzoltóság képviselői. valamint Jenei Imre
ezredes a Békés megyei p.v. parancsnoka, Bódia
Miklós alezredes a BM védelmi bizottság titkára,
dr. Dávid Imre polgármester, a helyi p.v. személy
zete ...

Mivel Gyomaendrődön és Hunyán polgármester
csere volt, ezért a személyes találkozás és kapcso
latfelvétel ezen az összejövetelen történt meg velük.
ahol a bemutatkozás mellett a civil védelem
terilletén, a közigazgatásra háruló feladatokkal
ismerkedtek. Ennek felelőse az adott település pol
gármestere - mondta Bódia Miklós.

Szót ejtettek az elmúlt évek során előállt időjárás

okozta rendkívüli helyzetekről: hóakadály, ár- és
belvizvédelem.

A megyei védelmi bizottság szoros kapcsolatban
áll a helyiekkel, pl. a gyomaendrődivel is.
Előkészítés alatt áll egy katasztrófaelháritási
gyakorlat. ami tulajdonképpen nukleáris bal
esetelháritási feladat, mely nemzetközi gyakorlat
Finnországból indult.

A feladatokat még nem ismerjük - folytatta Bódia
alezredes -, nem tartom kizártnak azt sem, hogy
esetleg a helyi bizottságok közül valamelyiket,
valamilyen formában be kell vonnunk e gyakor
latba.

A törvény előír bizonyos kötelezettségeket arra,
hogy a védelmi bizottság folyamatosan tekintse át
a térség gondjait. problémáit - vette át a szót dr.
Dávid Imre -. Úgy érzem. hogy ez régen történt
meg.

Jenei Imre ezredes:
Számomra is fontos volt ez az alkalom, mert

beszámolhattam a polgári védelmet érintő átszer
vezésekről.

1995-ben történt egy vezetőváltás,ami összefüg
gött egy szervezeti átalakitással. Ennek keretében
korábbi tiszti körzetparancsnoki beosztást továb-

Polgári Védelmi Verseny!
(Mezömegyer)

1997. április ll-én került sor a Békés megyei
Polgári Védelmi P~~C'~9~,~,.által megrendezett
felmenö rendszerq,;~y;sa~r~ers:&}j~i,\megyeidöntöjére.
Gyomaendröd vá,ios.!kéF,!Viseletéb;eri\a 617-es Számú
Ipari Szakmunk~~ép:z:6'es)Sz~~zépiskola6 [ös
csapata vett rési(:~AköZépiskolák~Ötöttiversenyben
harmadik helyei~st\~rt:el~a·;csapá.t.:'

Felkészítőtanáril.@~~lj~hPJ!'~rgJné.
Csapat tagjai: ümWak "'C§abá.. Bárdosi József,

~>G<_<O~

Vaszkó Marianna, Körmöndi Katalin. Szilágyi Anita.
üskó Ildikó.

biakban közalkalmazotti kirendeltségvezetői

beosztás váltotta fel. Semmivel sem jelent ez
kevesebbet. A honvédelmi törvénynek megfelelően

a helyi védelmi bizottságon belül, most már közal
kalmazotti beosztású személynek kell ellátni a p.v.
feladatok koordinálását. előkészítését a polgár
mester felé.

Áttekintettük a kistérség veszélyeztetettségére
vonatkozó elemeket. így különösen a belvízi
helyzetet. Most Hunyánjelentkezett ez a probléma.

Megbeszéltük a térség polgármestereivel. hogyan
lehetne a veszélyhelyzetek kezelésére forrásokat
találni és miként kell együttműködni.

A Híradónak arra a kérdésére, hogy az árvíz elleni
teendök sorában milyen stádiumban van a
Hármas-Körös gátjainak feljavítása, Jenei ezredes
elmondta, hogy e térség védelmét is szolgáló véd
munkákra sor került. ha nem is közvetlenül a mi
gátszakaszainkon (Gye. környékén). de valójában
az árvízi szükségtározók alkalmassá tétele arra,
hogy adott esetben a magas árhullám levezetését
biztosítsák a mérgesi tározó szabályozott vissza
vezetésével, nagyban növeli e térség védelmét is...
A 95-ös árvíz jó figyelmeztetés volt a védrend
szerek. a magassághiányos szakaszok fej lesz
tésének elindítására - tette hozzá Jenei úr -.
Egyébként nagy jelentőségét látom - egyéb
vonatkozásban - a kistérségi érdekazonosságok
közös megfogalmazásának, s ezzel a különböző

pályázati lehetőségekmegragadásának.
A települések veszélyeztetettségének besoro

lásában a 18/ 1996-os BM rendelet szerint Gyo
maendrőd térsége az egyik Jegkeményebb" terület,
a II. kategóriába sorolt. (Az árvíz által veszé
lyeztetett terület közlekedésügyileg csomóponti jel
legű, ipari üzemekkel is terhelt ... )

A polgári védelem a megelőzésben a szakmai
segítséget biztosítja a lakosság számára - sum
mázta Jenei ezredes a feladatokat.
Gyomaendrődi polgárvédelmi kirendeltség ve

zetője Szilágyi Sándor, közalkalmazotti előadó

Kovács Norbert. - B.K. -
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Kínai vendégek
a Soong Ching Ling alapítványtól
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Mint ismert, tavaly Wolf Tünde vezetésével
gyomaendrődi néptáncküldöttség vendégeskedett
Kínában a Soong Ching Ling Alapítvány meghivására.

1997. április 16-án viszont egy kínai delegáció ke
reste fel Gyomaendrődöt. Ellátogattak a katolikus
Szent Gellért Ált. Iskolába és a Bethlen G.
Mezőgazdasági Szakiskolába is. A hosszú út okozta
fáradtságuk ellenére idejükből futotta egy röpke
üdvözlő látogatásra a polgármesteri hivatalban.

A fogadáson alkalmunk nyilt a Soong Ching Ling
Magyar Gyermekbarátság Alapítvány igazgatójával,
Udvari Gáborral beszélgetrli.

- Kérem mutassa be az alapítványt a Híradó olvasóinak!
- Az alapítvány 7 évvel ezelőtt jött létre. Akkor arra

gondoltunk, hogy az általános iskolai tanulók
cserelátogatásával kell főleg foglalkoznunk.

A Soong Ching Ling Alapítvány Kína egyik legnagyobb
alapítványa, a nőkért és a gyerekekért dolgozik. Az
ország minden tartományában van részlege. Ezen kívül
Japánban, Amerikában, Kanadában, Hongkongban és
Taiwanon, 1992-től Magyarországon is.

- Az itteni küldöttségben kiket tisztelhetünk?
Liu De You urat, aki Kína művelődési minisztere

volt nyugdíjazásáig. Jelenleg az alapítvány alelnöke,
egyben több kulturális, társadalmi funkció t is ellát.
Woo Chi Ni urat, az alapítvány elnökének második
helyettesét, kímondottan nemzetközi ügyekkel fog
lalkozik. A magyar gyerekek nagyon szeretik őt, ugya
nis ő a kínai ..apuka", amikor ott vannak. Néhány
magyar szót is tud. Valamint pedagógusok érkeztek.

A Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola is bekapcsolódott
az internetes hálózatba, sőt január
óta saját Home Page-el szerepel.
Olvashatunk az iskola történe
téről, életéről, és minden friss,
aktuális eseményről. Az egyik
megyei lap is megírta, hogy a har
madik városi lap, a Városunk
Gyomaendrőd aktuális száma is
megtalálható ugyanitt.

Vannak kifejezetten gyomaend
rődi oldalak, melyek a várost
mutatják be három nyelven: ma
gyarul, németül és angolul. Csak
egy kattintás, és máris az általa
óhajtott nyelven ínformálódhat a látogató. Itt talál
hatók hasznos városi címek, telefonszámok, turisz
tikai látnivalók, fényképekkel illusztrálva. Pl. a vá
rosháza, fürdő, templomaink, a nyomdamúzeum,
vadászház, tájház stb. Az iskola honlapjára kapcsol
va vannak Magyarországon, és a nagyvilágban meg
található katolikus oldalak: pl. csak egy kattintás az
egérrel, és máris Pannonhalmán, vagy épp a
Vatikánban vagyunk, vagy a KEFE (Katolikus
Egyetemisták és FőiskolásokEgyesülete) lapjain.

A kapcsolatainkból pedig tovább léphetünk a helyi

- Magyarországi programjuk?
- Ide tegnap, (15-én) este érkeztünk. Négy napig

vagyunk Békés megyében, utána Budapest
következik, majd Nógrád megye és Paks. Szinte min
denhol iskolákat, óvodákat, művelődési intézmé
nyeket látogatunk meg. Ismerkedünk a városokkal.
Fogadnak minket a Művelődési Minisztériumban és
egyéb magas helyeken.

Magyarország és Kína között ez a kapcsolat olyany
nyira stabil, hogy magyar részről 95-ben fogadta
Göncz Árpád köztársasági elnök és felesége a kínai
delegációt, ott pedig a kínai államelnök felesége.

Az alapítványról még annyit, hogy ennek elnöke az
ázsiai ország volt külügyminisztere. Vezetőségében

általában miniszterek, miniszterhelyettesek vannak.
Nemrégiben egy idős hölgy, az országgyűléselnökhe
lyettese fogadta a magyar gyerekeket. Azt kérte, hogy
szólitsuk nagymamának ...

A viszony abszolút baráti, ugyanakkor nagyon
magas szintű. A kulturális kapcsolatokban elsősor

ban - mint említettem - gyermekcsere történik
folyamatosan, de a velük hivatásszerűenfoglalkozók
cseréje is, például óvónőké.

A közelmúltban elindult egy folyamat azon a téren,
hogy a kulturális mellett, gazdasági kapcsolat is
kíépüljön Kína és hazánk között...

A kínai vendégek megtekíntették az est folyamán a
gyomaendrődiek tánc világnapi bemutatóját a Kato
na József MűvelődésiKözpontban.

(Birój

motormúzeum most készülő lapjai
felé, vagy a békéscsabai SZIKSZl
(KÖZGÉl, esetleg a szegedi Juhász
Gyula TanárképzőFőiskola felé.

Találhatók még itt különféle
keresők, valamint hasznos share
ware programok letöltésére lehető

séget adó hivatkozások (linkek) .
Gyakran frissítünk, a látogatók

véleményét is figyelembe véve.
Kaptunk már visszajelzéseket
Amerikából, Párizsból, Bécsből, no
meg persze Magyarországról is, igen
változatos helyekről.

Két és fél hónap alatt már több
mint 500 látogatónk volt.

Címünk: http:f fwww.szikszi.hufiskfgellertf
További terveink:
Szeretnénk egy gyomaendrődi címgyűjteményt

készíteni, mely két részből állna:
- gyomaendrődi internetes helyek, címek,
- Gyomaendrödről elszármazottak, de lakóhe-

lyükkel kapcsolatot tartók (vagy tartani óhajtók).
Ezért kérek mindenkit. akik fel szeretnének

kerülni a gyoUlaendrödi ciUltárba, írják Uleg
címemre E-mail, vagy www címüket (ha van).

IvÁNYI LÁSZLÓ ivanyi@moha.szikszi.hu
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APRÓHIRDETÉSEK

cserebere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirde
tését. Ezek most már ingyenesek aHiradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a
Híradó szerkesztöségébel Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit
meguntunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg
más. amit szívesen látnánk helyette...
GyomaendrődiHiradó szerkesztősége,Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Lmpzárta hírei

Építkezők figyelem!
Telepünkön vállaljuk építési törmelék ingyenes

elhelyezését előzetes értesítés alapján.
Érdeklődni: Lázár és Társai Bt.

FŰRÉSZÜZEM

Gyomaendrőd, Katona J. 5-7.
Homok Tibor üzemvezető

Telefon: 66/386-551 , 06/30/551-118

Tanácsadás, teljes körű ügyintézés
irodánkban az alábbi témakörökben:
Társadalombiztosítás - anyasági

- családi pótlék
- nyugdijügyek

Hétfő - kedd - csütörtök: 13-17-ig, szerdan: 8-17-ig
Könyvelés - egyéni vállalkozóknak

- társas vállalkozásoknak
Adózás - magánszemélyeknek

- egyéni és társas vállalkozásoknak
Hétfőtólcsütörtökig: 8-1S.30-ig, pénteken: 8-13.30-ig

Címünk: Gyoml!endrőd,Kossuth u. 18.
RÁvAINÉ FARKAS EvA és MAsTALA ISTVÁNNÉ

• A Magyar Nyelv Hete Békés megyében c,. rendezvény
a TIT Körösök Vidéke Egyesületének szervezésében
zajlott.
Gyomaendrődöna Katona J. Műv. Központban, a 617.

Sz. Ipart Szakmunkásképzőben, a Betllien Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskolában járultak hozzá a
programok sikeréhez.

A minden évben megrendezésre kerülő esemény most
Békés megyében folyt. A helyi események szervezője

Hajdú László tanár volt. Az ünnepélyes zárás Szarvason
áprtlis 29-én történt.

• Négy alföldi megye részvételével - köztük Békés
megye is - zajlott a TOUREX '97 Idegenforgalmi Szak
kiállítás és Vásár Kecskeméten áprtlis 10-12. között.
GyomaendrődSzarvassal közösen - a Tourinform iroda

képviseletében volt jelen és népszerűsítettehelységünk
és környezete nevezetességeit. látványossága.lt.

Sor került egy, a falusi és tanyasi turtzmus kérdése
ivel foglalkozó országos kOIÚerenciára is.

• 1996. nov.-dec.-januárjában összesen 97. zömmel
másodállású vállalkozás dobta be a törülközőt. Az átlag
10-15.

Új vállalkozási engedélyeket egyre kevesebbet ad ki a
Pm. hiv. igazgatási csoportja. Nov.-dec.-ben 10, január
ban l, februárban 4. márciusban 8.

• A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
SzakmunkásképzőIskola részt vett a 13. Országos Szent
György napi juhász versenyen Hódmezővásárhelyen

áprtlis utolsó hétvégén.
Eredményeik: lány ifi csapat - tagjai - Urbancsok

Zsuzsanna. Fodor Szilvia, Földesi Márta a 3. helyezést
érte el. Urbancsok Zsuzsanna a legjobb lányversenyző,

egyéniben 2. lett Fodor Szilvia, különdíjat kapott Földesi
Márta.

A fiú ifi csapat: Tari Attila ll/d, MoHer Gyula lO/a-b,
Majoros Zsolt II /a-b külön díjban részesültek a juh
terelésben,

182 Aldato-Furíoso Sport
félvér mén fedez. Patkós József
Mezőtúr. Makk J. 59. sz. Tel.:
56/353-374

Tv- és video-javitást vállalok.
Budai János Gyomaendrőd.

Bethlen G. u. 36. sz.

Gyomaendrőd. Sugár u. 35.
sz. alatti összkomfortos ház.
nagy portával. nagy mellék
épülettel ela,dó vagy gyomaira
cserélhető. Erd.: a helyszínen.
Eladó. vagy kertes házra cse
rélhető az Okt. 6 I~p. 1. C/l1.
szám alatti lakás. Erd.: a hely
szinen 17 óra után. vagy a
06/30/289-264-es telefonszá
mon.

Nagy teljesitményű ipari mo
sógép (MC-1l2) éo; centrifuga
(MA-611) eladó. Erd.: a böl
csődében (Vásártérí ltp.) tel.:
386-115
Eladó-lgB7-es rViitsubishlC::
300 furgon műszakival.. rí
asztóval. vonóhoroggal. Erd.:
06/60/305-512.

Eladó l db lóvontatású 2-es
eke. l db vas ekekapa. Érd.:
Gyomaendrőd. Babits M. u.
25.

etetőszékre. Érd.: 386-122
Biró.

Gyomán 2 szoba összkomfor
tos. gázfütéses (100 m 2-es)
családi ház. nagy melléképü
lettel, 830 m 2-es kerttel eladó!
Telefon befizetve! Szenczy Sán
dor Gyomaendrőd. Béke u. 6.
Bontásból nagyméretű téglát
keresek. Telefon: 386-440. 17
Ó. után.

Endrődön 3 szobás összkom
fortos. g?zfütéses családi ház
eladó. Erdeklődni: Endrőd.

Sugár u. 33. 17 óra után.

Gyomaendrődön a Hármas
Köröshöz közel 1015 m 2 -es
kert eladó. Érdeklődni: Gyo
maendrőd. Ady E. u. 18. sz..
vagy a 386-142-es telefonszá
mon.

Endrődön a Mirhó u. 14. sz.
ház eladó. Érdeklődni:Gyoma
endrőd. Mohácsi u. 14. sz.
alatt.

Keresem Chopin névre hall
gató 2 éves kan. rozsdaszinü
német juhász kutyámat. A
becsületes megtalálót kérném.
hogy a Zrinyi u. 26. szám alá
hozza vissza. vagy a
06/20/439-172-es telefonszá
mon hagyjon üzenetet.
Eladnám. vagy elcserélném 2
szoba összkomfortos házamat
a volt Győzelem Tsz termelési
központjában. Csizmadia Kál
mán Gyomaendrőd.Tanya Vl.
ker. 510.

Jó állapotban lévő }orgótár
csás mosógép eladó. Erdeklőd
ni tel.: 386-122. 8-16 óráig.
5 hektár 13 éves tölgy~rdő

üdülőövezetben eladó. Erd.:
Micsurin u. 7. Tel.: munka
időben 386-909
Használt orosz mikrohullámú
sütőt cserélek álló gyermek

Gyomaendrőd. Csokonai u. 7.
sz. alatt gáz- és vegyestüzelé
sü. összkomfortos családi ház
eladó. Össz. telek 341 négy
szögöl. Kolman-~elepi lakást is
beszámítWLk. Erd.: minden
nap. du. 3-S-ig.

Keresem fehér palotapincsi.
kan kutyámat. Elveszett ja
nuár 28-án. megtaláló 1000 Ft
jutalomban részesül. Cim:
Gyomaendrőd. Munkácsy u. 5.
300 l-es fagyasztóláda 8 kosár
ral eladó. Erd.: Bajcsy-Zs. út
73. sz.
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Fekécsné Dinya Marianna
férfi-. női fodrász

Gyomaendrőd,Magtárlaposi u. 410
értesítí kedves vendégeit.

hogy a nyitva tartás megváltozott
Nyitva: kedden 8-15 óráig, szerdán, csütörtökön,

pénteken 12-20 óráig, szombaton 7-12 óráig,
vasárnap. hétfőnZÁRVA!

THERNI/
ÉpiTólPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRÓD, IPARTELEP U. 3. TELJFAX: 66/386-614. 386-226

VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK
vÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.

Készitünk és sza/litunk betonkevereket. Oszta/yozolt ada/ekanyagokbó/
szükség eseten vegyszeradago/assa/, me/eg viz fe/haszna/ássa/o La
mimilt btitor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, értékesitünk több szinben.
Hideg-meleg vizes kocsimosas!

ALakásfelszerelési L\jándékshop
(Gyomaendrőd fő úL '208. 8Z. alall)
Nagy választékban, mérsékelt áron kínál

Önöknek üveg. porcelán, edény
és műanyag árukat,

valamint háztartási kisgépeket
Ugyanitt ajándékutalvány is váltható

Telefon: 66/386-560

~
HOrgáSZ- vas-műszakiüzlet

Oísznövény- ~ ~O'.
\ gyümölcsfalerakat <:S'~ ~O'.

...,,; Horgászfelszerelés:~ ~~ ~;::>

./. ". Dam. SlIstar. Kamasaki. Zebco. ~o
Browning. Mustad ... ezer apró cikk

Csalik: Maros Mb<. Alfa. Cukk... élö csalik
Folyamatosan bövülö müszakiáru-választékkal várjuk

vásárlóinkat
Cím.: Endröd. Hidfö út 12.• Tel.: 66/386-827

Nyitua: minden nap 8-18 óráig

Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyóri, új gumiabroncsok órusítósa személy-, teher-, mg.-í gépjórművekhez,

valamint targoncóhoz.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjórmű és targonca gumiköpeny
szerelését, iavítósót, centírozósót

Tavaszi árukészlettel várom vásárlóimat!
Kukorica vetőmag 170,- Ft-tól· burgonya vetőgumó fémzárolt

40,- FVkg • zöldségfélék 39,- Ft-tól
vegyszerek. permetez6k. fünyírók. állati eledelek. kerti szerszámok. gomba- és rovaröl6szerek

FARKAS MÁTÉ
Gazdabolt Gyomaendrőd, Apponyi u. 3. Tel.: 06/20/432-170

Érdeklődni: Katona György gumijavitó
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy·Zs. út l 07.

Tel.: 66/386-837 Nyitva: H-P: 8-Il-ig, SZD.: 8-12-ig. IL ~

r--------------------------~--,

LIONNE

SHOP

KFT.GYOML\SlOL

LIONNE

SHOP

• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort

(szekrény, asztal. kaszli, sublót. falitéka,
konyhaszekrény, láda. szék. tükör és tükörasztal.

kredenc) • festményt, képkeretet • fali- és
zsebórákat • fegyvereket, katonai felszereléseket •

üveg és porcelán disztárgyakat • népi kerámiát,
parasztüveget (boros, likörös, szódás, stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák, mackók. vonatok, stb.) •
hangszereket, zenélő szerkezeteket (gramofont,

fonográfot, stb.)
Fizetés azonnal. készpénzzel!

BARKA.r ZsOLT, GYOMAENDRŐD,ERKEL F. u. 29.

'"ej" •

le ~
'"ej •
c: ;j
~ .
ö~
~~
O~

5~ REÁLIS

ÁRON VÁSÁROLOK

Gondoljon a ballagósra!
Arany és ezüst ékszerek. kerámia és bőr ajándéktárgyak. korórák.

fali- és ébresztőórák bő választékban.

Az ékszerek 10% kedvezménnyel!
Új profil a z üzletben - sportruházat:

Kappa. Speeda. Arena. Adidas pólók. melegítők. baseball sopkák.
Örökítse meg a ballagást!

Fényképezőgépek. színes filmek. képkeretek. fotóalbumok bő

választéka vár mindekit
a lionne Shopban.

AGFA Sprint akció folyamatosan
AGFA film akció 4 féle

Gyomaendrőd.Hősök útja 46.
Tel.: 66/386-424

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás.

a:
-szemétszállítás.
- szállítás. gépbérlet.
- betonértékesítés. helyszínre történö kiszállítás.
- teljes körú temetkezési szolgáltatás.
Vállaljuk sírkő készítését és múkövesmunkákal.

Temetkezési részleg
elköltözött az Ipartelep u. 2.-be.
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r-----------------------------------------,I Beszámoló a Gyomaendrőd-Dévaványa Se.-sakkszakosztály I

I 1996/97-es évi müködéséró1 I

~-----------------------------------------~Mint már köztudott 1996-ban jogutód nélkül megszünt a
Gyomaendrőd "Spartacus" Testnevelési Kör. A legtöbb szak
osztály önállóvá vált.

A Gyomaendrődi "Spartacus" TK. sakkszakosztályát teljes
egészében átvette a Dévaványa Sport Egyesület. Gyoma
endrődtől azonban nem vált külön.

A változásból a legtöbb talán a névváltozás volt, megalakult
a GYDSE. 3 éves müködésünk látványos javulást mutat:

Az utolsó (10.) helyről a 95/96-os évben a 8 helyre küzdöt
tük fel magunkat, s a névváltozás óta csapatunk nem kisebb
szándékkal fogott neki a 96/97-es évnek, mint hogy megnyer
je a Békés megyei bajnokságot.

A dévaványai, gyomaendrődi önkormányzat és vállalkozók, s
saját magunk teremtettük meg az anyagi feltételeket.

Az első sikeres eredmény, hogy csapatunk megszerezte
Békés és Szolnok megye 2 nemzetközi mesterét: Emődi Gyulát
(2390) és Berebora Ferencet (2400). Év közben rengeteg egyéni
versenyt szerveztek a megyében és ezen kivül is, s szinte min
den alkalommal - a megyében - a mi sportolóink szerezték meg
a dobogós helyek(et) valamelyikét. Nagy érdeklődés mutatko
zott a II. Herter József nemzetközi versenyünk iránt is, amely 5
napos volt, s 50 fő vett részt. A versenyzők az ország minden
pontjáról érkeztek, s a "hab a tortán" egy orosz játékos volt, aki
rájátszásban verte meg Csomós Roland szakosztályi tagunkat,
s ezzel elnyerte a felajánlott vándorserleget.

A legnagyobb érdeklődés a Békés megyei csapatbajnokság
iránt mutatkozott:

l. forduló: 1996. október 12.: Gyula-GYDSE l-ll
2. forduló: 1996. november 16.: GYDSE-Békéscsabai Építők

II. 9-3

3. forduló: 1996. december 07.: Csaba Sk.-GYDSE 3.5-8.5
4. forduló: 1996. december 14.: GYDSE--Orosházi MTK II.

8.5-3.5
5. forduló: 1997. január ll.: Szarvas-GYDSE 3-9
6. forduló: GYDSE szabadnapos
7. forduló: 1997. február 15.: GYDSE--Békés TE 6.5-51/2
8. forduló: 1997. március 08.: Csorvás-GYDSE 2-10
9. forduló: 1997. március 29.: GYDSE-Mezőberény ll-l.
A fentiek bizonyitják. hogy 1000/0-os csapatgyőzelmünkkel

nem voltak hiú remények a bajnokság megnyeréséhez fűződő

álmaink.
Csapatunk 96 mérkőzést játszott, s ebből 61(!) alkalommal

győztesen, 25 alkalommal döntetlennel. s mindössze 10 alka
lommal álltunk fel vesztesen az alkalmanként 6 órát is kitevő

mérkőzésekből.

A csapatunk további nagy kérdése: az osztályozó, kivel és
mikor?

Elméletileg két csapat jöhet számításba: Madaras (212 km),
illetve Makó II. (Annak ellenére, hogy tavalyi évben felosztották
az országot 6 NB II-es csoportra, még így is előfordul. hogy több
mint 200 km-t kell utaznunk egy mérkőzésre.) A kérdés április
22-én dől el véglegesen. amikor is a Magyar Sakkszövetség
irányitott sorsolás útján kijelöli az ellenfeleket. Az osztályozó
két mérkőzésbőláll, oda-vissza alapon. Amennyiben megnyer
jük, úgy településünk a Békés megyei sakkcsoportban mér
földkövet alapít.

Következő napokban már többet tudunk...
Így foglaltam össze az elmúlt évi eredményeinket.
1997. április 18.

Tóth Péter szakosztáLyvezetö

GyoDlaszolg Kft. hírei

IGAZGATÓ

"Fuss az egészségedért, játssz a buli
kedvéért" jelszavat viselő mezei futó
versenyen. amit az Erzsébet ligetben bony
olítottak április 9-én 621 általános iskolás
diák vett részt a város szinte minden
iskolájából.

A rendezvény célja - Halász István testn
evelő tanár. szervező szerint -. a 6--12 éves
korú gyerekek intenziv mozgatása. E kor
ban nagyon kevés a mozgási és versenyzési
lehetőségük. A tavasz folyamán 5 ehhez
hasonló megmozdulás lesz. Év végén a
megyei körzeteket eredményességük
alapján jutalmazzák majd.

Szponzori segitség is hoZzájáruIt. hogy az
ajándékozás szélesebb körű legyen.
Csokoládét. édességet kaptak a győztesek a
ligetben is ...

Májusban valószinűleg lesz utcai futó
verseny. de volt már játékos vetélkedő is.

AMagyar Atlétikai Szövetség képviseltette
magát Marik László személyében. Ez volt az
első rendezvényazOTSH felügyeletében.
amelyiken megjelent egy illusztris személy.
nagyobb rangot adván a vetéJkedőnek.

Csoportjukban a következők voltak a
legjobbak:

Urbán Dániel. Majoros Barbara. Oláh
Mónika. Fekécs Sándor. Krausz Mária.
Timár Attila, Bácsi Kitti. Gellai Imre. Dezső
Linda. Pólus Viktor

Az 1991-92-es fásítás 1.8 millió
Ft-ba került. Akkor a Kossuth utca
egyik oldalát, a Bajcsy-Zs. üt, a Fő út
két oldalát telepítették be. A faanyag
árát az önkormányzat pályázaton
nyerte - 230 ezer Ft-ot. Az utógondo
zás sokba került, 400-500 ezer Ft/év
(gondozás. locsolás. nyesés). 95%-os
volt a fák eredése. Egyébként az
átlag száraz ídőszakban60%.

PóUásként ültetni kellett újabb
csemetéket. ez 2o-25%-ot tett ki.

Wolf Tündét kinevezték a Soong
Ching Ung Gyermekbarátság
Alapítvány Békés megyei igazgatójá
nak. A kinai kapcsolatok. utazások,
kiállítások rendezésében segít és a
megyével kapcsolatos ilyen jellegű

feladatok összefogása a feladata.
A szervezés alatt álló Békés megyei

iroda szívesen fogadja mindazok
jelentkezését, akik szeretnének az
alapítvány munkájába belépní és
részt venni ebben.

A lomtalanítás ez alkalommal 7
napig tartott. 4 teheIjárrnű és egy
markoló közel 2000 m 3 szemetet.
hulladékot szállított el. Érezhetően

javult városunk tisztasága. Az
ingyenes lakossági szolgáltatás ered
ményes. Már csak az utcai szeme
telésseI kell felhagynunk. .. !

A kóbor ebek begyüjtésesorán 26
ot vittek el. Három személy jelent
kezett a nyolcnapos _karanténidő"

letelte előtt.

LETT
Komróczki Tamás és Gaál Sára II

éves néptáncosok a Városi Zene és
Művészeti Iskola tanulói június 28
án két hétre Pekingbe utaznak.

A kinai küldöttség ezúton is meg
köszöni a Gyomai Kner Nyomdának,
a Polgárvédelmi Irodának, a Bethlen
Gábor Szakközépiskolának, a Körös
Hotelnek, a Városi Zene és Művészeti
Iskolának és mindenkinek akik
fogadták őket, a kedves fogadtatást.

-b-
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Békés Megyei Munkaügyi Központ
~ GyomaendrődiKirendeltségének közleményei

Közmunka Gyomaendrődönés Dévaványán
Ha valaki azt hallja, hogy közmunka, általában negatív

kicsengést érez a szóból. Nem tudni, vajon miből adódik
ez az ellenérzés, hiszen csodálatos dologról van szó: vala
ki a köz érdekében végez munkát, méltán érdemli meg,
hogy a történelem dicsőségtáblájárakerüijön fel a neve.
A negatív érzelmek valószinüleg a hazánkban viszonylag
új társadalmi tényezőnek számító munkanélküliség, és
az erre adott kormányzati válasz (közhasznú
munkavégzés támogatás) gyökereinek hiányából adódik.

Különösen aktuális ez a kérdés azokban a napokban,
mikor is a térség két önkormányzata - Gyomaendrőd és
Dévaványa - is jelentős pénzösszegeket nyert közcélú
munkákra a Közmunkatanács pályázatán, és elkezdte
feltölteni alétszárnkereteit.

Az érdeklődésre jellemző, hogy szinte a pályázat
benyújtásának időpontjátólérdeklődőjelentkezőkostro
molták a Polgármesteri. Hivatal és a Munkaügyi
Kirendeltség ügyintézőit. Igy érkezett el a közvetítések
napja, 1997. április 15-16-a, a Katona József
Müvelődési Központ helyiségeiben. A meghívott - addig
munka nélkül lévő - résztvevők (a részletes tájékoztatók
után) nagy számban írták alá a munka vállalásáról szóló
nyilatkozatot, felmérve annak jelentőségét. hogy most
hosszabb távra (fél évre) lesz biztos megélhetésük, nem
lesznek ráutalva a szociális juttatásokra.

A szükséges .. Iétszámot sikeresen feltöltötte a
Gyomaendrődi Onkormányzat. sőt: azóta is töb~en

jelentkeztek már az esetleges megüresedő helyekre. Am
a tavasz, a mezőgazdasági munkák kezdetét az is mutat
ta, hogy a közvetítés alkalmával többen jelezték:
rövidesen önállóan el fognak helyezkedni. Reméljük a
programok segítségével nagyobb mértékben is csökken
ni tud a munkanélküliség körzetünkben.

Munkát az idősebbeknek!

..Én már elmúltam 45 éves, kinek kellek?" - teszik fel
a kérdést azok, akik több tízéves munkaviszonnyal a
hátuk mögött kényszerültek megválni a munkahelyúk
től. Sokan úgy gondolják közülük, hogy a társadalom
nak már nincs szüksége rájuk. Minő hálátlanság - for
dul meg fejükben a gondolat.

De mi is tudná pótolni azt a szellemiséget, gyakorlatot.

rendszerezett ismerethalmazt, melyeknek ezen
embertársaink vannak birtokában. Igenis szükség van a
munkájukra és tapasztalatukra, de ezt nem csak ben
nük kell tudatosítanunk. de a munkáltatókban is; még
akkor is, ha azok gyakorta fiatalabbak, mint leendő

alkalmazottaik. Ilyen céllal rendezi meg a Békés Megyei
Munkaügyi Központ a 45 év felettiek állásbörzéjét,
melynek egyik állomásaként 1997. május 26-án a
Gyomaendrődi Kirendeltség várja szeretettel a munkára
vállalkozó szeniorokat és a vállalkozó kedvü munkál
tatókat egy találkozóra. melynek végső célja csak az
egymásra találás, az elhelyezkedés lehet.

Segítség a tartósan munka nélkül lévőknek
Vannak olyan embertársaink, akik önhibájukon kívül

már több mint egy éve nem tudtak munkaviszonyt
létesíteni. Nekik nemcsak a munkanélküliség ezer kín
jával kell megküzdeniük, de egy sokkal nagyobb prob
lémával is: az otthon eltöltött időben elszoktak a
munkavállalással járó kötöttségektől, kiestek szak
májuk gyakorlásából, az egész életen át tartó szocializá
ciós folyamat esetükben mellékvágányra került.

Rajtuk kíván segíteni a munkaügyi szervezet központi
reintegrációs programja. mely kiemelten kezeli a hason
ló helyzetbe került emberek problémáit. Az indulóban
lévő projekt keretében nemcsak kiemeIt elhelyezkedési
támogatásra és a szakképzettség továbbfejlesztéséhez,
megszerzéséhez nyújtott segítségre számíthatnak, de
egyéni munkaügyi szakemberekkel folytatott elbeszél
getések keretében tanácsokat is kapnak az optimális
jövőkép és célrendszerek kidolgozásához.

Csoportos tájékoztatók és tréningek keretében
szeretnénk őket olyan ismeretekhez isjuttatni, mely
megkönnyitheti az elhelyezkedésüket. Onismereti tré
ning keretében - görbe tükröt tartva maguk elé - saját
képességeikkel. lehetőségeikkel kerülhetnek tisztába,
mely segítségével könnyebben választhatják ki azokat a
területeket, ahol valóban sikereket érhetnek el.
Lehetőséget kapnak a mai kor elvárásainak jobban
megfelelő álláskeresési technikák elsajátítására, melyek
segítségével az állami munkaközvetítő irodák
Munkaügyi Kirendeltségek - segítsége nélkül lesznek
képesek álláshelyeket felkutatni és betölteni.

......................................................................................
Gyomaendrődönés körzetében

betöltésre váró álláshelyek
1997. április 23. Gyomaendrőd:

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major. Tel.:
60/307-980 - cipőfelsőrész-készitő 10 fő.

2. Linea Faipari Vállalkozás Szarvas, Szentesi út 106. Tel.:
66/313-121 - asztalos 3 fő.

3...Csaba-Berényi" Gépgyártó Kft. Mezőberény, Gyomai
út 204. Tel.:. 66/352-422 Molnár Mihály - védőgázas

ivhegesztő 8 fő, lakatos 14 fő, esztergályos 1 fő.

4. Neubort Kandalló Gyomaendrőd,Keresztúri u. 12. Tel.:
20/272-365 Neubort László - hidegburkoló 4 fő.

5. Régió Centrál Kereskedelmi Kft. Békéscsaba, Bertóthy
udvar 6. Tel.: 66/445-468 Petrovics Zoltán - pénzügyi tanács
adó.

6. Kiss és Társa Bt. GyomaendrődShell benzinkút. Tel.:
66/386-608 Kiss Sándor - kútkezelő 3 fő.

7. Raichle Sport Kft. Gyomaendrőd. Tel.: 66/386-898
Vodova János - cipőfelsőrész-készitő 5 fő.

8. Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. Tel.:
66/386-891 Hunya István - cipőfelsőrész-készitő 15 fő.

9. StaI1I1Ulg Kft. Gyomaendrőd, Hősök útja 52. Tel.:
66/386-603 Illés Jánosné - varrónő 6 fő.

10. Szarka Ignác Dévaványa, Bajcsy-Zs. út 4. Tel.: 30/255
820 - mezőgazdasági segédmunkás 30 fő.

ll. Mavad-Béke Szárnyasvadtenyésztő Kft.
Gyomaendrőd, Fő út 2. Tel.: 66/386-230/4. Sárközi Béláné 
baromfitenyésztő, ·keltető 1 fő.

12. Hornok Árpád Kisújszállás, Kossuth út 7. II/6. Tel.:
20/253-158 - épületbádogos 2 fő, hidegburkoló 4 fő.

13. Timár Andrásné Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 27. Tel.:
66/386-055 Tímár Andrásné - konyhai kisegitő2 fő, szakács
1 fő.

14. Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványa, Damjanich u.
24. Tel.: 60/486-405 Liker István - gyermekfelügyelő 1 fő.

Munkanélküliségi ráták 1997. márciusi adatok:
Megyei: 14,50% Körzetünk: 18,26% Gyomaendrőd: 18,20%

Dévaványa: 16,90% Ecsegfalva: 28,40% Hunya: 12,60%

A megyei földrajzversenyen április 12-én az
endrődi Rózsahegyi K. Ált. Isk. 7 I a osztályos
tanulója, Blaskó Dénes a II. helyen végzett.
Felkészítő tanára Molnárné Pésó Irma.

Gratulálunk!
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16. 18 órától:

18. 16 órától:
23. 10 órától:
24. 18 órától:

(. Rendőrségihírek .~
V Egy budapesti lakos a Körösladányi út mellett jelen

tős készpénzzel elveszítette tárcáját ápr. 3-án. Sz. M. ezt
megtalálta és leadta a rendőrségen.

ti' A Rákóczi utcában a Grefi bár előtt parkoló kerék
párok közúl kettőt eltulajdomtottak.

V Több bála szénát loptak Nagylaposról 4-én.
V Egy sor hétvégi házat is feltörtek a hónap folyamán.

Ezekből általában minden mozdítható értéket
elvisznek, mint pl. gázpalackot. horgászfelszerelést.
stb.

ti' A tyúklopások is divatban vannak még. Egész sereg
baromfit ..hajtottak el" különböző helyekről. Sőt előfor

dult, hogy az ott ..felejtett" néhány szárnyasért később,
egy másik éjjelen visszament a tolvaj ...

V 7-én délelőtt, egy parkoló személygépkocsiból 32
ezer fOrintot kiemeit ismeretlen tettes.

V A Vásártéri ltp.-en, 7-én'éjszaka egy Simson segéd
motorkerékpárnak került törvénytelen módon új gazdá
ja.

V Öregszőlőből a Diófa utca egyik házának aknájából
villanymotort, szivattyút raboltak el. A kár 30 ezer Ft.

ti' A Madách utca egyik lakóházából elvittek egy gáz
palackot nyomáscsökkentővel.

ti' 8-án éjjel a Kenderáztató utcában jártak rablásra
hajlamos személyek. Az egyik ház raktárából Black and
Decker láncfürészt és orosz gyártmányú fúrót zsák
mányoltak:

V Ismét betörtek a Fő úti Müszaki- és bőrdíszmübolt
ba ll-re virradóan, ahonnan fél millió forint értékben
müszaki cikkeket vittek el.

ti' 18-án a büncselekmény elkövetőit sikerült a
rendőrségnek elfogma. 3 fő ellen őrizetbe vételük mel
lett folyik az eljárás. A náluk tartott házkutatás során a
lefoglalt bizonyitékok alapján a Watt Gmk. endrődi

üzletében történt betöréses lopás is számlájukra irható.
Alaposan gyanúsithatók még más elkövetett büncse
lekményekkel.

V 12-én 23,45-kor a 43. sz. közúton halálos balesetet
szenvedett N. L gyomaendrődi lakos. Egy személygép
kocsi ütötte el a gyalogost, aki a helyszínen életét
vesztette.

V 14-én 15 szál kolbászt, disznósajtot, 2 tábla szalon
nát. 4 sonkát vittek el egy Kálvin utcai házból.

V Betörtek a Vásártéri ltp.-en lévő bölcsődébe, ahon
nan aprópénzt - telefon- és mozípénzt - találtak
érdemesnek elvirmi az elkövetők.

V A Zrinyi utcában lakó sértettnek, a háza előtt

parkoló terepjáró gépkocsijából elemelték a mobiltele
fonját 21-én. A kerékpáron menekülő, valószínüleg
fiatalkorú elkövető a vasúti sorompó irányába eltünt.

ti' Felderitették a Rózsahegyi K. Általános Iskola és
Kollégium sérelmére elkövetett betörések elkövetőinek

kilétét. Ezért több fiatalkorú ellen folyik eljárás, akik
más, súlyosabb cselekményekkel is gyanúsíthatók

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁJUs HAVI PROGRAMJA
1. 18 órától: Zenés mulatság a Magányosok klubjában. vacsorával
l. 10-18 óráig: Majális Öregszőlöben

5. 18 órától: Gyógyda
14. 18 órától: Cukorbetegek klubja

Dr. Palya József előadása Keringési zavarok címme!
.Megpróbáltuk... Első Magyar Csomolungma Expedíció
1996.· Diavetitéssel egybekötött élménybeszámoló
A belépés díjtalan
Társastánc vizsgabál
Gyermekmüsor Zenebohóc címmel. Belépő: 100 fl

Teaház. India és Tibet hangjai.
Előadók: Bácskai Gabriella (tibeti éneklő edény)
Jeszenszky István (sarod)
Belépő: 100 fl

24. 18 órától: A Nyugdíjasklub vacsorája

Tisztelt Olvasók!
Szeretnénk városunk kulturális életét egy új színjolttal

gazdagítani.
A zeneiskola keretein belül fúvószenekart kivánunk

szervezni, mely zenekar megfelelő jelkészítés után a
különböző városi rendezvényeken szerepelne.

Kérjük, aki játszik valamilyen fúvós hangszeren, eset
leg hangszerrel is rendelkezik, kedvet érez az ilyen irányú
eifoglaltsághoz, jelentkezzen.

Várjuk azon érdeklődóKjelentkezésétis, akik bármilyen
segítséget tudnak nyújtani ahhoz, hogy a zenekar
mihamarabb elkezdhesse a próbákat. (Régi
fúvószenekari emlékek. esetleg hangszer van, de nem
használja stb.)

Jelentkezésüket köszönettelfogadjuk a zeneiskolában,
délutánonként Pappné Németh Hedvig igazgatónőnél,

vagy a 386-491-es telejonszámon.

P.Á.LY".Á.Z.A.T
A Városi Képtár Conni Margit születésének 100.. halálá

nak 15. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet az
általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolások
számára tetszőleges technikával készült festmények és
grafikák készítésére a Corini művésznő kedvenc
témakörében: 1. ..Az éjszak arcai",

2..A tenger" címmel.
Minden pályázó mindkét témakörben l-l munkával

pályázhat.
A pályázat jeligés. A kép hátuljára kérjük. csak a jeligét

írják fel, s minden munkához mellékeljék borítékban a
pályázó nevét. korát. iskoláját. lakcímét. A borítékon kivül
ről szerepeljen a jelige és a témakör.

A beérkezés határideje máj. 20., eredményhirdetés jún.
lO-én 15 órakor, a művésznő neve napján.

A képek leadhatók a Képtárban nyitvatartási időben:

K.-Cs.: 9-13 óráig SZ.-P.: 13-17 óráig
Szombaton: 14-16 óráig
A díjazottak értékes jutalomban részesülnek.

Katona József Városi Művelődési Központ
programajániata:

Május 7. 10-18 óráig: Természetgyógyászati és Egész
ségvédeimi Nap

Május 24.: D-, C-, B-osztályos Társastáncverseny és
évadzáró bemutató. Belépő: 250,- Ft

Június l. 10 órától: Kossuth úti Óvoda évzáró ünnep
sége

Június elején Néptánc évadzáró. A pontos időpont a
plakátokon.

.. . . .,. ...: .
.., Gyomaendrődi Híradó - Gyomaendrőd Város Onkonnányzatának lapja· Felelős szerkt:sztő:BíróKároly.>

Kiadja: Gyoinaen<:!ród KépViselő-testülete -5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/38p-i22/123. F"IX: 66/386-320
Felelős kiadó dr. páVidlmre polgánnester • Készült: Homok Péter nyomdájában, Gyoti:la~l}diggöd:Tel~fon;Q§.§O!305-076 .

.... ./. Terj~sZ!~ a gyoma~ndrpdí l$ereskédök··-Engedélyszám: III/PHf/l 08/BE·is$!;:l.9f~8.839i.i,.·>··
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Újabb Bemutatkozik ;/"

, • ll.

ajándék avarosI oldal

rendőr- NBtűzoltó-

inknak parancs- II-es
Német- nok a

országból 4. oldal Sakk-
5. oldal csapat

A tartalomból:
Szúnyogok eLlen 8. old.

Megkérdeztük a polgármestert 2. old.

Szociális és egyéb
támogatásokról........................... 11. old.

Végzős iparisok, mezgések 6. old.

Nyugdfjba megy 15. old.

Rendőrségihírek......................... 16. old.

Pályázatok 9. old.

Varga Lajos rendezvénye 7. old.

Telefon
telepítés

tétje
#es

zöngéje
8. oldal

"FU ÉS FA -- NYÍRÁS!
'1 Hirtelen berobbant a tavasz a hosszúra nyúlt tél Enyhén szólva sántít az a magyarázat, miszerint:
JI után. Ugyanilyen hirtelen életre kelt a természet és úgy vágom, ahogy a jószágom eszi... Ha nincs állat,
:\1 bujaságával , gyors növekedésével bosszúságot is akkor meg minek vágni... !? Ez mindenképp
l okozhat szépsége mellett. elmaradott és rossz szemlélet, amitőlvégre meg kéne
;~1 Néhol derékmagasságúvá nőtt a m, a gyom, közte szabadulni!
it a legtöbb allergén... 96-ban is feilúvta a hivatal a lakók figyeImét arra,
@ A magas zöld legszembeötlőbbaz utcákon, házak hogy az utcai fák ágainak nyeséséről se feled
~1 előtt, gödörpartokon. Amennyiben lehetőségvan rá, kezzenek meg. 2,2 m magasságban a járdák légterét,
ii jó lenne, ha mindenki "nekimenne" ennek az úgymond szabaddá kell tenni.
*i erdőnek kaszával, sarlóval, bármivel, amivel le lehet Hogy miért, azt mindenki tapasztalhatja
~j vágni. Ez nemcsak a rendezettségünknek tesz jót, közlekedése során. Az' ágakat kerülgetni kell,
1i hanem a már emlitett allergiát okozó füvek irtása is nehogy minduntalan az ember arcába csapód-
t, kivánatos, jó cselekedet (hovatovább kötelező). janak...
'Z")m1\.""",,,==mmiii,,,mm=="==iillig:m:;m't'@;;;==mm~",,,,"",:mg,&,-m==~;;;;;i~lg"$';;;;,:mg=i;""m,,:m't",:::~;::~~:;;~~;~;:;;::::~::~$:~:::>*-::~::::~-':::::~:::::::~~:~::::::~:;;::::~~4~~~%'f~;:~~:·"·";m"",jV
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

1997. JÚNIUS

- Egy kisebb vállalkozói küldött
séggel Nagyenyeden jártak. Milyen
céllal és eredménnyel?

- Kellemes fogadtatásban volt ré
szünk. Mintegy hüszan találkoztak
az ottani, megfelelő partnereikkel.
Konkrét eredmény még alig látszik,
azonban további együttműködésjö
het létre például a gázkazángyár
tás, a tejipar, a cipő-, a bőripar terén
és a kulturális kapcsolatok vo
natkozásában a már meglévők mel
lett. A Bethlen-napokra várjuk a vi
·szontdelegációjukat.

Ezek a baráti szellemű kapcsolatok
akkor mélyülhetnek el, ha gazdasági
tartalmat is kölcsönözünk nekik. Ez
a folyamat remélhetőlegelindult.

- Hogyan áll ajöldtulajdon perének
ügye?

- Sajnos áll. A privatizációs mi
nisztemél, az ÁPVRT-nél nem voltak
fogadókészek. A megyei bíróságon a
tulajdonjogi bejegyzés iránti kérel
münket már másodszor elnapolták
különbözőirathiányosságokra hivat
kozva. Újabb 30 napot halasztanak,
ami június 19-én jár le, ekkor tűzik

majd ki az újabb birósági tár
gyalást...

- A sportegyesületek támogatása a
sportcsarnok kivételével a költ
ségvetés. O,24%-a. Sok ez, vagy
kevés?

- Természetesen kevés. Jó dolog,
hogy fiataljaink sportolnak, de senki
sem b á11ná, ha színvonalasabban.
Az anyagi helyzetünk miatt nem
térünk a támogatásokra vissza
augusztusig... Az NB II-be felkerült
sakkozók támogatását azonban át
kell nézni, a Barátságnál erre még
várni kell... A szakosztályokat
késztetni kell arra, hogy növeljék
saját bevételüket.

- Mi a véleménye a piac és a mozi
esetleges bérbeadásáról?

- Ezek ügye kissé komplikált, azért
is mert nincs konszenzus az ügy-

ben. A közalkalmazotti szféra ren
delet szerinti megfizetése egyre na
gyobb terhet jelent az ön
kormányzatnak. Eddig semmi sem
késztette őket a racionálisabb
gazdálkodásra. Legfontosabb cél az
volt, hogy a város költségvetéséből

minél nagyobb részt tudjanak kisza
kitani.

Nem azt mondom, hogy nem tettek
meg mindent a bevételek érdekében,
nem működtették tisztességgel az
intézményeket, de igazán soha nem
voltak benne érdekeltek, mert fix
fizetést kaptak. Ezért a jól
előkészitett, vállalkozásba történő

bérbeadás, foglalkoztatási kötele
zettséggel és vagyonmegőrzéssel

mindenképpen a város érdekeit is
szolgálja. Szinvonalasabb szolgál
tatást nyújt majd saját javára is. Ez
a folyamat most elindult, talán az
utolsó pillanatban. További intéz
mények is sorra kerülhetnek, ahol
racionálni kell.

Ha szétnézünk azoknál a váro
soknál, ahol nincsenek komolyabb
anyagi gondok, intézményeiket zö
mében vállalkozási formában üze
meltetik.

- Beszélik, hogy megszűnne a
TITÁSZ kirendeltsége...

- Erről én is csak hallomásból
értesültem. Így is levelet küldtem a
vezérigazgatónak azzal, hogy az
itteni műszakiállapotok és az ügyfél
szolgálati iroda hiányosságai arra
engednek következtetni Gyoma
endrőd és Dévaványa több mint 12
ezer fogyasztója nevében, hogy egy
nem jól működő rendszerrel van dol
gunk. Ami tele van hiányosságokkal
azt mégsem úgy kell megoldani, hogy
megszüntetjük, hanem rendbe kell
tenni! A műszaki és emberi
alapfeltételeket biztosítani kell, ami
itt nincs meg.

Úgy tudom, hogy több polgármester
is reklamált már a szolgáltatás szín-

vonala miatt. Nagyon bizom benne,
hogy nem szüntetik meg!

- A volt piactér átalakítása nagyon
nehezen indul el Mi a pereskedés
jelenlegi állása?

- A pereskedés megszűnt. A szer
ződés szerint beindul ez évben a
rendezés.
- A Humánpolitikai Bizottság ülésén

kicsúcsosodott a probléma afokozott
feszültségeket okozó újabb kör
zetigény miatt. Dr. Kolozsvári Árpád
kérése az orvostársadalomhan
komoly ellenkezést váltott ki.
Arrogánsnak és agresszivnek, etikát
lan módszereket bevetönek tartják a
kártyaszerzés terén... Az orvosetikai
bizottság is foglalkozott vele. Hogyan
lága ezt?

- Szerintem Kolozsvári doktorral
szemben felvetett hiányosságok,
gondok nem az én időm óta élnek.
Úgy gondolom, hogy ezeket régebben
le kellett volna rendezni. Voltak
ennek felelősei. Idáig nem lett volna
szabad engedni a dolgot. Mivel ekko
ra ellenállás van, ezen mindkét fél
nek el kellene gondolkodni. Úgy is
hogyha 6 évig jó volt Kolozsvári dok
tor, akkor most miért nem az? De a
tiltakozások miatt dr. Kolozsvárinak
is el kellene töprengenie á dolgo
kon... Az egészről az a véleményem,
hogy sok gond övezi egyelőre ezt a
megoldásra váró problémát. Pozitív,
hogy az orvosok beteggel való
törődése nem szenved csorbát.
Nehéz a helyzetük, mert gazdasági
alapokra kerültek, ezt megértem.
Mindenért megy a harc közöttük. ..
Gond van az ügyelet körül is, mert
több, mint 3 millió Ft-ba kerül a
városnak, itt is kompromisszumra
kell jutnunk.

*
A közeljövőben találkozom Fazakas

Szabolcs ipari miniszterrel, akitől a
terület idegenforgalmi kérdésében
várunk segitséget.

PÁLYÁZATI HÍREK
A Városi Képtár pályázatára, amely Corini Margit

születésének 100. évfordulójára került kiírásra, mint
. egy negyven munka érkezett, nagyrészt az általános

iskola felső tagozatos korosztályából. A képek
zsűrizéséremájus 30-án kerül sor.

Eredményhirdetés június 10-én délután 3 órakor
lesz a Képtárban, ahol a beküldött rajzok, festmények
jún. 21-ig láthatók a két Corini-teremben.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
BULA TEREZ gyűjteménykezelö

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

Gyomaendrődi csoportjának vezetősége értesíti tag
jait, hogy 1997. július 16-án 9.00 órai kezdettel a
K. J. Művelődési Házban Vezetőségválasztó köz
gyűlést tart, melyre szeretettel várjuk tagjainkat.
Továbbá tudatjuk, hogy augusztus 3-án Gyulára
szervezünk a fürdőbe kirándulást. Jelentkezni lehet
július 29-ig a Műv. Házban minden kedden este.

Cs6KE JANos csoportvezetö
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II TESTÜLETI ÜLÉS
II

tbJ A május 23-i ülés napirendi
pontjai közül.

A polgármester bejelentette, hogy
lépések történtek a békéscsabai
központú vállalkozói ipari övezet
kialakítására, ide tartozna Gyoma
endrőd is. Egyik előnye, hogy a hely
ben befizetett adót ugyanitt vissza
lehetne forgatni... Egyelőre 27-28
település tartozna hozzá.

Válli András alpolgármester
beszámolt a május 28-i ülésről, ahol
az októberi Európa Nap előzetes

megbeszélései történtek. Szó volt
róla, hogyan kell bemutatni váro
sunkat, milyen megoldásokkal ...

Megemlitette még, hogy a nemrég
alakult MATUR civil szerveződés

folyamatosan foglalkozik a turisz
tikai, idegenforgalmi kérdésekkel.

tbJ Kijelölték a mutatványos
tevékenységek területét. A leg
megfelelőbb hely az Október 6. ltp.
körül adódott. Díja 10 Ft/m2/nap.

tbJ Új rendelettervezetet fogadtak el
a helyi zaj- és rezgésvédelemre.
Például fokozott figyelemmel voltak
az éjszakai nyugalom megtartására
22--06 óra között...

f!:JJ A középiskolák összevonásáról
szóló tervezetet a bizottságok egy
hangúlag támogatták, így a testület
is elfogadta a koncepciót. Az ügy
ezután több felsőbb fórumon kerül
elbirálásra a végső testületi döntés
előtt.

Megkérdeztük a két érintett
középiskola igazgaióját, véleményez
zék röviden a koncepciót.

Gubucz Józse] a Bethlen G.
Mezőgazdasági Szakközép- és Szak
munkásképzőIskola igazgatója:

Az iskola szerkezetét ezután át kell
alakítani, ami azért nem azt jelenti,
hogy az ipari képzés megcsonkítása
a mezőgazdasági iskola érdekében
történjék. ..

Ki kell választani, melyik szakmák
jöhetnek szóba, de az ipari szak
képzésnek nem szabad megszűnnie.

Szeptember l-jétől más szakok után
kell nézni. A szakmák, amelyeknek
oktatása az ipari iskolában beindult,
azokat végig is kell futtatni.

'98-ban belép a NAT (Nemzetközi
Alaptanterv) és úgyis megváltozik
sok feltétel. Februártól a 16. életévet
betöltöttek részére ápolási
asszisztens képzést indítunk be
például, vagy tervezzük a szakács
képzést...

Tervünk most az, hogy az ipari
iskola épületében a szakközepesek,
a mezőgazdaságiban a szakmunkás
tanulók tanuljanak majd. A cél, hogy
minél több gyomaendrődigyereknek
tudnánk választási lehetőségetadni,
hogy helyben maradjanak...

R. Nagy János a 617. Sz. Ipari
Szakmunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskola igazgatója:
Két oldal van: egy érzelmi, amihez

az összeérett tantestület is tartozik,
amelyik a jövőben is együtt szeretne
dolgozni, és egy racionális, ahol
tudomásul kell venni, hogy kevés a
gyerek... Az ipari képzésbőlelmarad
tak a tanulók, inkább a szolgáltató
jellegű szakmák felé fordultak. Más
szakmák léphetnek be, amik a
vendéglátással, idegenforgalommal
kapcsolatosak.

Úgy érzem azonban a tanulólét
szám így is csökkenni fog.

Átszervezés történik úgy a tanulók,
a tanitási rend körül, mint a tanárok
számára is. Beosztás kérdése, hogy
tanárfelesleg ne legyen. Tudomásul
kell venni, hogy a világ halad...

JbJ Döntés született a piac és a
kapcsolódó részeí vállalkozásba
adásáról- 4 ellenszavazattal.

Az Apolló mozi esetében viszont
marad az eddigi módszer, nem

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd város Képviselő

testülete 1997. augusztus Ol.
napjától kezdődően 5 éves időtar

tamra bérbeadás útján hasz
nosításra felajánlja a tulajdonát
képező gyomaendrődi Pásztor J.
utcai piac, Endrődi utcai piac,
Gyoma vasútállomás mázsaház,
Vásártéri mázsaház, valamint a
Vásártér területét a létesít
ményekhez tartozó tevékenységek
továbbfolytatásának jogával.

A pályázat elkészitéséhez szük
séges egyéb információk, titok
tartási kötelezettség vállalása mel
lett a Polgármesteri Hivatalban
átvehetők.

A pályázat benyújtásának helye,
haiárideje:

A pályázatot zárt borítékban, 5
példányban Gyomaendrőd Város
Polgármesterének cimezve "Piaci
tevékenység" pályázata jeligével
ellátva 1997.június hó 16-án 12.00
óráig lehet benyújtani személyesen
vagy előző napon kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. címre.
A fenti határidő elmulasztása

jogvesztő!

pályáztatják - egyelőre ... 8 mellette,
6 ellene, 3 tartózkodott.

tbJ A Blaha u. és térsége csator
nahálózatának építését tovább kell
folytatni. (Lásd külön.)

tbJ Dr. Kolozsvári Árpád vállalkozó
orvos kérését az új háziorvosi körzet
kialakitásáról tudomásul vették, de
ennek végső döntését elhalasztották
az 1998. évi költségvetés
előkészítésénekidőszakába.

tbJ zárt ülésen döntöttek arról,
hogy a Gyomaszolg Kft. ügyvezető

igazgatója Fábián Lajos lesz 5 évig.

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

Szennyvízcsatorna-építés
Előzetes tájékoztatásként közöljük, hogy a Gyoma

endrődi Csatornamü Társulat folytatja munkáját, a
Blaha u. és térsége szennyvízcsatorna kiépítési munkái
tovább folytatódnak.
Ebből a célból igényfelmérést fogunk Végezni az érin

tett lakosság körében. (Selyem u. /Dózsa Gy. u. Apponyi
u. között/, Blaha u. /Endrődi u. Selyem u. között/,
Szent A. u.)

A lakossági érdekeltségi hozzájárulás becsült nagysá
ga 50000,- Ft/ingatlan.

Ezért az összegért megépül a szennyvizcsatorna házi
csatlakozója az ingatlanra a kerítésen belül lm-ig.
A kivitelezés akkor kezdődhet meg, ha az utcaszakasz

ingatlantulajdonosainak 2/3 része igényli a csatorna
kiépítését és vállalja az érdekeltségi hozzájárulás
fizetését. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosok
további 1/3 része köteles az érdekeltségi hozzájárulás
fizetésére. A Csatornamü Társulat tagjaként az ingat
lantulajdonos 10 év alatt negyedéves részletekben köte
les az érdekeltségi hozzájárulás értékét megfizetni. (Kb.
1250 Ft/negyedév.)

Az érdekeltségi hozzájárulás fizetendő értéke a csator
naszakasz kivitelezési költségeinek alapján kerül
meghatározásra.

A konkrét igényfelmérésre lakossági fórumot
szervezünk, melynek időpontjáról értesítjük az érdekel
teket.

POLGÁRMESTERJ HWATAL MüsZAKI CSOPORT
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Gyomaendrődön)
1997. májusától új parancsnokot

neveztek ki a gyomaendrődi rendőr

őrs élére. Megkértük, hogy mutat
kozzon be a Híradó olvasóinak ebből

az alkalomból.
- Tóth Bálint vagyok, 27 éves.

Gyomai származású. Itt nőttem fel és
itt is lakom. Eddig Dévaványára jár
tam át, mert '94. május l-jétől ott

voltam a rendőrőrs parancsnoka.
Szervezeti átalakulás után a meg
üresedett gyomaendrődi őrspa

rancsnoki beosztásba kerültem.
Kereken három évet töltöttem
hasonló pozícióban, igaz egy kicsit
kisebb és más jellegü őrsön. Az itteni
irányítása mégis más, mert ez
inkább egy kis kapitányságra ha
sonlít, tehát bővebb itt a feladatok
köre is.

- Szűcs alezredes milyen jó taná
csokkal adta át Önnek a stafétabotot?

- Minden szakmai kérdést megvi
tattunk. Gyomaendrőd eléggé fer
tőzött búnügyi szempontból.
Hasonló nagyságú és jellegü tele
pülésekhez képest magas a búncse
lekmények száma.

Például az elég nagy szeghalmi
kapitányság területén annyi búncse
lekmény történt tavaly, mint
Gyomaendrődön. Szakmailag min
denképp nagy kihívás számomra is.
Ehhez nyújtott szakmai tanácsokat
Szúcs úr.

- Milyen Gyomaendrőd helyzete
ezen túlmenően rendőri szemmel?

- Hogy folytassam, dominálnak a
betöréses lopások. Egyébként ez
világszerte így van. A mi helyzetün
ket nehezíti, hogy a területhez tar
tozik több ezer vikendház. Ezek
feltörései és kifosztásai nagyon ront
ják búnügyi statisztikánkat. Ennek
felderítése, csökkentése nagyon
fontos. Szúcs úr is említette. hogy

ebben megszúnt a szezonális, a téli
időszakravonatkozó elkövetés, most
már szinte egész éves...

Közlekedésbiztonságí szempontból
sajátságos helyzetben vagyunk, ill.
fogunk kerülni, mivel keresztül megy
rajtunk a 46. sz. fő közlekedési út. Ez
eddig is elég terhelt volt...

Az MS-ös beindulása óta várható
ennek a fokozott terhelése. Ismeretes
a főutak mentén a kerékpárutak,
sávok problémája, de még nem meg
nyugtató a helyzetük.

A szervezett búnözés sajnos az
egész országban fellelhető, mi se
vagyunk itt beoltva ellene. Az olyan
klasszikus formák, mint a kábító
szer, a fegyveres búnözés, autólopá
sok, olajügyek igazán nem bukkan
tak még fel mifelénk.

A cél az, hogy a nagyvárosok
ból kiszorítsa ezt vidékre az or
szágos vezetés. Városunk például,
vagy a környező települések köny
nyen áttekinthetők ilyen szempont
ból és ez a védekezést is megköny
nyíti.

- Hogyan értékeli a kapitányság

megszervezésére irányuló városi
törekvéseket?

Nagyon pozitiv elgondolás.
Szakmai szemmel nézve nem az
lenne a lényeg, hogy minek hívják a
Gyomaendrődön múködő rendőri

szervezetet, a fontos, hogy hány
rendőrvan az utcán és a meghatáro
zott feladatokat hány ember tudja
ellátni. Az ezer lakosra jutó rendőrök

számában városunk elég rossz
helyen áll. Mindenesetre elindult egy
biztató folyamat - ezt szorgalmazza a
polgármester úr is -, hogy több
emberünk legyen az utcán. Szá
munkra az a lényeges, hogy újabb
státuszokat, embereket kapjunk.
Jelenleg fel van töltve az őrs, de így is
nehezen tudjuk megoldani fela
datainkat. A rendőriskolai képzés
ben résztvevőkbőlnéhányan gyakor
lati képzésben vettek részt az elmúlt
időszakban nálunk, akikből talán
egy ide visszakerül hozzánk.

- Milyen változást terveznek?
- Egy országos koncepció ré-

szeként bonyolódik a mostani át
alakulás, minek során én is ide
kerültem. Gyakorlatilag a rendőr

őrsöket nem tervezik megváltoztatni,
inkább erősíteni kell őket. Erre van
nak is ígéreteink. ..
Lehetőleg egyszerusíteni próbálok

mindent. Attól nem kell csodát várni,
hogy én kerültem ide. Igyekszem
legjobb tudásom szerint haté
konyabbá tenni a munkánkat.

Felfogásom szerint az igazi rendőri
munka a bún megelőzése,nem pedig
a búnözők kergetése.

A lakosság biztonságérzetét akkor
tudjuk jaVÍtani, megőrízni, ha
megelőzzük a búncselekményeket,
az elkövetést.

- Fokozható-e az együttműködésa
polgárőrséggel és egyéb szervekkel?

- Még meg kell tüzetesebben
ismernem a valós helyzetet. In
formációim szerint az együtt
múködés jó volt velük. Igyekszem ezt
fenntartani, illetve jaVÍtani.

Bízom benne, hogy Gyomaendrőd

közbiztonságáért hatékonyan tudok
majd tenni és azon leszek, hogy a
búncselekmények belső összetétele
ne boruljon fel az erőszakos cselek
mények irányába.

- Hatékony, szerencsés munkát
kívánunk!

-BK-
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Ujabb ajándék a tűzoltóknak

Armin Setzer. dr. Dávid Imre polgármester aláúja az átadási nyilatkozatot
Katona Sándor és Kígyósi Ferencné társaságában.

Legutóbb, egy éve, amikor Katona
Sándor és Armin Setzer átadta a
Mercedes mentőautót, amelyet
Németországból Siegen-Kreutz
thalból hoztak, utaltak arra, hogy a
folytatás sem fog elmaradni.

A minap - május 23-án - az
endrődi székhelyü önkéntes
tűzoltóságonátadták a városnak a
..következő" tűzoltó járművet.

Tudott dolog, hogy sajnos a
VÍZhálózat nem megfelelően kiter
jedt településünkön, és főleg nem a
tűzcsappal ellátott, ezért igény volt
egy VÍZet magával szállító kivonuló
egységre. Ez a gépjármű ilyen. 2400
I VÍZet visz magával a tűzoltási

helyre...
A Híradó arról kérdezte Katona

urat (aki 1996-ban Gyoma
endrődért Kitüntető Emlékpla
kettet kapott Armin Setzerrel eddi
gi lelkes segítőkészségéértJ, hogy
számoljon be az autó meg
szerzésének körülményeiről.

Elmondta, hogy Armin Setzer
kutató útjai során talált egy
megfelelőnek tűnő járművet, ami
igen jó állapotban volt. Viszont
jelentős anyagi áldozat árán tudták
csak ..leszállítani" hozzánk, bár ezt
szerette volna titokban tartani
Katona Sándor.

..Mindezt azért teszem, mert
látom a különbséget ezen a téren is
a két ország, a két település között.
Az is szivügyemmé vált. hogy az
itthoni társaim sorsán, biztonságán
segítsek. Ha felépítenek fél életen
keresztül egy házat, egy otthont, az
ne égjen le néhány óra alatt...

Remélem, hogy ezzel a techniká
val, ami most már itt, Gyoma
endrődön összegyűlt. lehet valamit
kezdeni.. ."

Németországban tartós kikülde
tésben dolgozó Katona Sándornak
most legalább hatvan magyar
ember dolgozik az irányitása alatt.
Nem véletlen, hogy sokan bombáz
zák kéréssel, hogy segítsen nekik
kijutni és munkát kapni. Ebben ő

segítene, ha nagyobb lehetőség

állna rendelkezésére, így csak igen
keveseknek tud ígérni valamit is.

Ezután így folytatta:
"Mivel magam is sokat vállaltam

ebben az ügyben, vannak
elképzeléseim, és kéréseim.

Ha már egyszer ez a technika ide

került, aminek az értéke azért évről

évre csökken, vagy esetleg
alkatrészgondok miatt (mivel nem a
legújabb tipusról van szó), egyszer
használhatatlanná válhatnak, jól ki
kell használni, működtetni kell
őket. Köztudott hogy abefektetett
érték csak akkor termel valamit, ha
használatban is van, ez esetben
arra használják amire valók a jár
művek: mentésre, tűzoltásra... !"

Az autóról: diesel üzemű Mer
cedes-Benz, 5000 cm3 feletti, 176
LE, turbó, összkerékmeghajtású,
differenciálzáras, ami laza talajon is
(úttalan utakon) működőképessé

teszi.
Igaz, hogy 73-as tipus, de remek

állapotban van. - b -

THERIfIl
ÉP[TÖIPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRÖD, IPARTELEP U. 3. TEl./FAX: 66/386-614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON
KíNÁLJUK

o Magas és mélyépitési munkák generál kivitelezése - tervezése
oTranszportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szere/és
oEgyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyílászárók, Interspan bútorok)
oEpitőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, interspan bútorlap szigete/őlemezek,
kartonplasztlemez....)

o Epitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása
(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel. ..)

Nyári színek, a legdivatosabb áruválaszték

A. I/:(}~A.~ $~~IJ{AJJf}/!LA.~
- sárga, kivizöldfanner miniruhák, szoknyák
- fanner rövidnadrágok és hosszú nadrágok
- indiai ruhák, nyári kosztü.mök
- színes gyennek-, női és férfi pólók
- nyári vászoncipők, edzőcipők
- microfibre melegítők

- görkorik, gördeszkák és más játékok széles
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

GYOMAENDRŐD,KOSSUTH u. 61-63.
Nyitva: H-P 9-12-ig 14-18-ig. Sz.: 8-12-ig.
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GYOMAENDRODON VEGZOS SZAKKOZEPISKOLASOK,

~ ~ ~ u

IPARIISKOLASOK, - A NEM ERETTSEGIZOK
A 617. Sz. Ipari SzakmunkásképzőIntézet

és CipőipariSzakközépiskola

NYOMDAIPARI GÉPMESTEREK:

A gyomaendrődi

Bethlen Gábor
MezőgazdaságiSzakközép

és Szakmunkásképző Iskola

Kovács Tamás
Szabó Péter

Szabó Zoltán
Valach Zoltán

XIjE
Sike Istvánné
osztályJönök

Ács Emese
Balogh Mónika
Barta Sándor
Csató Gábor
Fábián Tibor

Fodor Mónika
Gyermán Endre

Kurucz Péter
Magyar Katalin

Miklovicz Erzsébet
Nyári Attila

Pásztor József
Szeleczki Ágnes
Szeleczky Eszter
Szilágyi Róbert

Zahorán Mátyás
Zámbó Melinda

XIjD
RoószÁdám
osztályJönök

Arany Zoltán
Balázs Attila

Bugyik Csaba
Diósi Attila

Érsek Gyula
Farkas Róbert
Juhos János
Kólya Attila

Krucsó Róbert
Molnár Ferenc
Sebök Róbert

Tari Attila
Tarr Sándor
Tóth Zoltán

Turbucz Péter
Varjú Gábor
Veres Attila

Balogh Zoltán
Bökény János
DuIján László
Kovács Sándor

BÚTORASZTALOSOK:

Busai Tamás
Fehér Csaba

Galgóczi Tamás
Hanyecz István
Harnos János
Kovács József
Omiliák Csaba
Orovecz Zoltán

Papp Róbert
Pataki István
Sóczó Tamás

Szabó Benedek
Szarka Zoltán
Szántai Zsolt
Tárnok János
Tímár Attila

KöNYVKÖTöK:
Bucsi Erika

Kempa Tímea
Králik György

Omiliák Andrea
Laskai Tíbor
Pocsai Erika
Puskás Zsolt

III. H

Jánouszky György

osztály/önök

Bogya Anikó
Borsi Mária
Buzi Katalin
Deák Enikö
Erdei Szilvia
Fülöp Ibolya
Gonda Mária
Hajdú Szilvia
Kata Mónika
Kovács Éva

Kn.1chió Gabriella
Létai Anita
Nagy Róza
Német Edit
SélleiAnikó

Simon Eszter
Somogyi Andrea

Takács Tímea
Tarsoly Erzsébet

Vajgely Mária
Varga Edina

III. C
NŐIRUHA·KEsZÍTŐK

Blaskó Jánosné
osztály/önök

Kocsis Lajos
Nagy Pál

Pelyva Norbert
Pelyva Szabolcs

Pesztránszki László
Szabó Zoltán

KŐMÜYESEK:

Bogya Zsolt
Brandtner Csaba
Hegedüs Richárd
Makarov Zoltán

Szabó Lajos
Vaszkó Zoltán

GÉPLAKATOSOK:

Barta Tamás
Bálint Ambrus

Bela Ede
Bogár Csaba
Bukva Zoltán
Kálnai Tamás

Kiss László

CIPŐKEsZÍTŐK:

Balázs Zoltán
Bereczki Péter

Gombár Pál
Kn.1chió Balázs

Nagy Eszter
Nándori Veronika

Nótári Edit
Somosi Irén

Szilágyi Lajos
Takács Anikó
Tímár Ildikó
Véha László

III. A
Lukács Sándor

osztály/önök

A Kner Imre GimnáZium végzősei A Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépiskola ballagása
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(Oli:rnpikonok aSportcsarnokban) •

I. KÖRÖS KUPA~
Varga Lajos gyomai születésű

tornász olimpikon, a Gyomaend
rődért Kitüntető Emlékplakett tulaj
donosa volt egyik szervezője a május
3-ai Körös Kupa Nemzetközi
Tornászversenynek. amit a Városi
Sportcsarnokban rendeztek. Az UTE
vezető edzője elmondta még, hogy a
szervezés már decemberben elindult.
E sportcsarnoki tornagálának helyi
szervezője Babos Lászlóné, titkára
Halász István volt. Naponta telefon
kapcsolatban álltak a lebonyolítás
körüli intézendők koordinálásában.
A magas szintű versenyről ezt nyi
latkozta:

Hat korosztályban az egész magyar
tornász élvonal képviseltette magát.
Nemzetközi rangot adott a találkozó
nak. hogy osztrák és német részt
vevők is voltak.

Magyarországról a Honvéd
Schwehater, az UTE. az FrC, a
Központi Sportiskola versenyzői.

mint például Jordanov Krisztián.
Pánczél Miklós. Fajkusz Csaba. Gál
Róbert vett részt.

A zsűriben több ismert személy,
rrünt Bérczi István. a Magyar
Tornaszövetség bíróbizottságának
elnöke. dr. Karácsony István a
Nemzetközi Tornaszövetség tech
nikai bizottságának a tagja, Keszt-

helyi Rudolf. Mo- J

halik István. dr.
Hamza István. dr.
Magyar Zoltán
Borkai Zsolt. Gu
czoghi György. Frá
ter Viktória. Ónodi
Henrietta. Nyeste
Adrienn. Filó Mária
foglalt helyet.

Az esemény érde
kessége volt. hogy
Fajkusz Csaba az
itt nyüjtott teljesít
ményével bekerült
a válogatott csa
patba, amelyik
Olaszország ellen lép pályára (szerre)
a közeljövőben még májusban.

Megítélésem szerint - mondta
Varga Lajos a versenyt követő napon
a tornaszerek leszerelési munkái
közben -. sikeres volt a bemutató.
hiszen a legtöbben dicsérték a
lebonyolítást.

A közönség sajnos nem megfelelő

számban érdeklődött, ami talán a
megelőző propagandának a hiányos
sága. Az időpont sem volt szerencsés
bizonyára, egy jól sikerült május 1
jei ünneplés után közvetlenül.

Mivel ez az esemény belekerült a
magyar versenynaptárba, mint Kö-

rös Kupa Nemzetközi Verseny. ezért
az időpont kötött volt.

Az első Körös Kupa rendezvényt va
lószinűleg követi majd a többi
egy-, vagy kétévenként Gyomaend
rődön.

Pénzügyi támogatást biztosított az
OTSH. MTESZ, BM Képviselő

Testület Sportintézete, amiért köszö
netet kell mondanom, de hason
lóképpen a helyi vállalkozók szpon
zorálásának is ...

Az esemény védnökei voltak: dr.
Dávid Imre polgármester és Varga
Lajos olimpikon.

- b-

Gyomaendrődelmarad
a versenyekről?

1997. április 25-26-27-én ren
dezte meg Nyíregyházán a
Magyar Vöröskereszt az országos
ifjúságí csecsemőgondozásiver
senyt. Az ország minden
megyéjéből és Budapestról
indult csapat egészségügyi. gimnáziumi és általános
iskolai kategóriában. Békés megyét a Csabacsűdi

Általános Iskola. a békéscsabai Belvárosi Gimnázium, és
a szintén békéscsabai Hugonnai Vilma Egészségügyi
Szakközépiskola képviselte 3-3 fős csapatokkal. Az
országos versenyt megelőzteegy városi, majd egy megyei
verseny. amelyen eldőlt, hogy ki mehet Nyíregyházára,
ahol mintegy 180 diák gyűlt össze versenyzőként.Az első

napon délután 5 órára kellett beérkeznünk a rendező

irodába, ahol a szálláshelyünkre irányítottak minket.
Vacsora után volt egy megbeszélés. amelyen IllÍ.1..den

. fontos információt elmondtak a versennyel kapcsolat
ban. Másnap reggel 8 órakor kezdődött az ünnepi meg
nyitó. és y.2 9-kor maga a verseny. 20 helyszín volt,
amelyből minden második pihenő. Egy helyszínen 10
percig kellett tartózkodni. és 5 perc volt a forgási idő. Mí
egy gyakorlati helyszínen kezdtünk. majd elmélettel foly
tattuk. Elméleti kérdésenként 2 vöröskeresztes és 3
csecsemővel kapcsolatos totót állítottak össze. A gyakor
lati részen már könnyebb dolgunk volt. Egy helyszínen 3
feladat volt megadva, amelyeket egymás közt felosztot-

tunk. Így mindenki mindig
azt csinálta. ami neki a
legjobban ment. és amit a
legjobban szeretett. A felada
tok között minden volt. ami
egy babával kapcsolatos

lehet. például lázcsillapítás, fürdetés, etetés. játék
tevékenység ismertetése, ételkészítés, újszülött ellátása.
testméretek vétele stb.
Mivel mi a vöröskeresztes témából kevesebbet
készültünk. így ott egy kicsit több pontot veszítettünk.
Ennek ellenére sikerült megszerezni a 7. helyet. Nagyon
szoros volt a verseny. ezt bizonyitja az is. hogy az első

helyezett pontszáma és a mi pontszámunk között csak
10 volt a különbség. Nagyon sajnáltam. hogy váro
sunkból nem indult csapat még a megyei versenyre sem.
Pedig szívesen vettem volna. ha Gyomaendrődöt nem
csak én képviselhetem. hanem akár egy egész csapat
indul, például általános iskolai kategóriában. Szerintem
a felkészülésben nagyon szívesen segítenének a város
védőnői, gyermekorvosai, és ezek után én is adhatnék
néhány felkészülési jótanácsot, információt. ötletet. Így
talán Gyomaendrőd is indíthatna egy csapatot. amely
nekjó esélye lenne a győzelemre. ami természetesen csak
nagy kitartással, szorgalommal. és tanulással érhető el.
De sikerülhet! IíANYEcz EMESE

a békéscsabai H. V. Eü. Szakközépiskola tanulója
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TIOSZ találkozó
1997. maJus 14-15-én Keszthelyen

rendezték meg a Tourinform Irodák
Országos Szövetségének találkozóját,
melyre irodánk is meghívást kapott.
Gyomaendrődöt Megyeriné Csapó
Ildikóval, a Katona József Müvelődési
Központ intézményvezetŐjévelközösen
képviseltük. Irodánk szoros mun
kakapcsolatban áll a gyulai Tourin
formmal, mely a megye központi irodá
ja, s melynek vezetőjeKlinkovits Márta
a TIOSZ elnöke.

A következő napon a Balaton
Fesztivált megnyitó előadásokat hall
gattunk meg, melynek középpont
jában a térség idegenforgalmi kapcso
latai álltak.

A kétnapos program mindkét
napján módunk nyilt hasznos kapcso
latok és értékes ismeretségek
kialakítására. az ország különböző

részeiből érkezett idegenforgalmi és
kulturális területen tevékenykedő

szakemberekkel.
A kultúra és az idegenforgalom.

hazánk számára elképzelhetetlen
együttmükődésünknélkül. Jelenleg és
a jövőben is, az egyik legkelendőbb

turisztikai termékcsoportunk. a több
évszázados. - jellegzetesen közép
európai - népi hagyományokat és nép
müvészetet magába foglaló értékkör,
mely nagy számú érdeklődőt vonz
évről évre távoli országokból is.

A konferencia jelentős mértékben
elősegitette ismereteink bővúlését, és
kapcsolatrendszerünk fejlesztését,
melyet a jövőben irodánk és városunk
érdekében fogunk kamatoztatni.

LlzAK SZILVIA irodavezető

A polgármesteri hivatal az idén a
Gyomaszolg Kft.-n keresztüJ - egy
éves kihagyás után - megrendelte az
1997. évre a békéscsabai RSZ-COOP
nál és a békési ROVÉRT-nél a légi.,
illetve a földi szúnyogírtást, ami közel
1.5 millió Ft-ba kerül.

Májusban a 21. héten az első ilyen
"akció" le is zajlott. A csípőszúnyogok

(culicidae) ellen hat alkalommal
történik a védekezés az idén 400 hek
táron a település területén, főleg a
szúnyogokkal jól ellátott részeken.
Ide tartoznak: néhány holtág. a

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

A HUNGAROTEL Végezteti a tele
fonkábelek telepítését. A munkálatok a
városban "látványos" szakaszukhoz
érkeztek. A földmunkák. póznák
állítása történik. A feladatokat fővál

lalkozásban a FÁZIS Kontakt Kft.
irányitja.

Mindezen tevékenységek okozhat
nak kellemetlenségeket úgy a közúti
forgalomban. mint egyébként. Számos
utcában már helyükre kerültek az
emlitett póznák. így a Kölcseyben is.
Erről - sajátos helyzetéből adódóan 
az ott lakóknak megvan a véleményük.
Ez nem biztos, hogy csak kellemetlen
séget takar.

Olyan is van természetesen. aki
üdvözli, örül, hogy végre. annyi év után
hamarosan telefonja lesz. Azonban
nem kevesen elmarasztalóan emlitik a
dolgot. Azt tartják, hogy elcsúnyitja az
utcácskát. amellett balesetveszélyes
is ...

A Kölcsey utca nem széles. Jobbat
nem találtak pillanatnyilag a lég
vezetékek vezetésére. mint az oszlopos
módszert. Elég sok egyéb közmü terhe
li a légteret. a föld alatti részeket. Ezért
nem maradt más lehetőség, mint a
kerités és a járda közti 30. 40 cm-es
sávot igénybe venni. Az impregnált fa a
beton tartóval valóban így nem a
leglátványosabb része az utcának.
talán mert nagyon közel kell mellette
elmenni és emellett igen szembetünő...

Hallani még arról is. hogy az egész
hercehurcát azért kell elviselni. mert

SzÚnyog-

• A Rózsahegyi-napok keretében nyi
tották meg Homok Imre endrődi

születésú festő kiállítását dr. Ugrin
Emese szavaival.

Kiemelkedett Márton Gábor Rózsa
hegyi Kálmánról írt könyvének bemutató
ja Büki Attila a Xénia könyvkiadó igaz
gatójától.

A Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. tanulói
pedig gálamúsorral emlékeztek meg név
adójukról az endrődi Közösségi Házban
május 23-án. Díszvendég Rózsahegyi

1997. JÚNIUS

az utca közepén. vagy végén valaki 
egy. vagy két személy - telefont
szeretne. de a többi nem...

Ez minden bizonnyal csak rosszin
dulatúnak túnő. komolytalan kijelen
tés lehet. hiszen a XX. század végén
alapvető - és nem luxus -, hogy
legalább telefonja lehessen annak. aki
akarja.

Valószinú (hogy minden csoda 3
napig tart). ennek a telefonbeszerelési
históriának is elcsitulnak majd a hul
lámai. Mindenki belenyugszik abba.
hogy ha városiasodni. Európa irányá
ba "haladni", XXI. századot köszönteni
akarjuk. hogy szükségesek a fej
lesztések és érdekünkben történnek.
főképp ha telefonról van szó. amit oly
régen.vártunk...

A FAZIS T.l.. mint fővállalkozó-Jakó
úr elmondása szerint - egyeztetett a
polgármesteri hivatallal. de más
közmúhatósággal is. A tervezés során
az adott lehetőségeketkellett figyelem
be venni. például a Kölcsey utca már
megléyő közmúhálózati súrüségét.

A FAZIS T.I. békéscsabai képviselője

Csáki István elmondta. hogy a
kivitelezést a tervek szerint készítik,
azonban minden merevség nélkül haj
landók az esetleges problémákat.
amikről eddig nem tudtak. megvitatni
és megoldani.

Az eddigiek során folyamatos kap
csolatban álltak az önkormányzattal, a
teendőket egyeztetik.

Biró

ligetek. egyéb zöldterületek stb.
Háromszor földi és háromszor légi.
bevetésből. Valószínüleg még június
13-án és augusztus S-án. Kondács
Gábor az RSZ-COOP képviselője

elmondta, hogy az országban mintegy
SO településen végzik ezt a tevé
kenységet. Jelenleg az invázió miatt
mindenhol sürgős a permetezés,
ezért gyakorlatilag teljesen be vannak
táblázva.

Egyébként a kiszórt vegyi anyag kö
rülbelül másfél óra alatt lebomlik a
természetben, károsodást nem okoz.

Marika. Kálmán bácsi unokája volt. Kala
pos László és Kiszely Zoltán előadásai.

szavalatai színesítették az est müsorát.
• Május 26-án a Katona József Városi

MúveIődési Központban rendeztek kiál
Utast Bella Rózsa múveibő!. A megnyitót
és bemutatót dr. Turai G. Kamill
Pilinszky-dijas költő. filozófus. teológus
mondta el.

• Az endrődi Könyvtárban Gonda
Margit festőmúvész képei láthatók és
megvásárolhatók.



1997. JÚNIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

Gyomaendrőd Város Önkonnányzata és a Békés
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

pályázatot hirdet
az Alapítvány gyomaendrődi alirodájának vezetői

állásának betöltésére.

Pályázatijeltételek:
• felsőfokú iskolai végzettség
• adószakértői vizsga
• 3 év pénzügyi szakmai gyakorlat
• vállalkozások indításával. működésével kapcsolatos

jogi ismeretek
• idegen nyelv ismerete (angol, német) előnyt jelent
• maximum 45 éves életkor

A pályázatlwz meUékelni kett:
• iskolai végzettséget igazoló okmány másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• szakmai önéletrajz
• a pályázó elképzelései az aliroda működésével kap

csolatosan

Bérezés: megegyezés szerint
A pályázatokat 1997. június IS-ig lehet benyújtani

Gyomaendrődváros polgármesterénél.
Az állás 1997. július hó 1. napjával tölthetö be.

Kiállítások, tárlatok, látnivalók,
fürdök nyitva tartása

Honti Galéria, Kisréti u. 19. sz. Naponta 10-l7-ig.
Kner Nyomdaipari Múzeum, Kossuth u. 16. hétfő

kivételével 9-IS-ig
Városi Képtár, Kossuth u. 9. kedd-csútörtök 9-13-ig,

szerda-péntek 13-17-ig, szombat 14-16-ig
Tájház, Jelentkezni Vaszkó Irénnél tel.: 386-689,

Dózsa Gy. u. 31. sz.
Sóczó Motormúzeum, Hősök útja Május l-31-ig

vasárnap 13-18-ig, június l-től október l-jéig szombat,
vasárnap 9-18-ig, októberben vasárnap 13-18-ig.
Csoport esetén bármikor. Tel.: 06/30/553-791

Liget-fürdö, Erzsébet liget, fedett: kedd-szombat
10-12-ig, vasárnap 8-13cig

szabadtéri strand nyitása: idŐjárástólfüggően
Pájer szabadstrand, Templom-zugi holtágon a 46-os

fő közl. út mellett. Nyitás: az időjárástólfüggően

Könyvtárak: Kossuth u. 50. Blaha út 21. Hétfö-csüt.
8-12-ig, 12.3O-17-ig, pénteken 12.3O-17-ig, szombaton
14-l7-ig

Tourinform Iroda, Fő út 173-179. sz. (Kolman ltp.)
Hétfő-péntek 9.30-15.30-ig, szombat 9-12-ig. Tel.: 386-851

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
1997. :m.ájus 30. 16 órától

augusztus 22. 8 óráig.

17 órától 8 óráig
Máj. 30.-jún. 6. Hősök útja 65/ l.
Jún. 6-13. Dózsa út l.
Jún. 13-27. Fő út 210.
Jún. 27.-júl. 4. Dózsa út l.
Júl. 4-1 l. Fő út 210.
Júl. 11-18. Hősök útja 65/1.
Júl. 18-25. Dózsa út l.
Júl. 25.-aug. 8. Fő út 210.
Aug. 8-15. Dózsa út l.
Aug. 15-22. Fő út 210.

~-----------------------------~Helyesbítés: A májusi Híradóban a 7. old .
Költészet napja alkalmából rendezett Városi vers
és prózamondó verseny eredményei között
sajnálatos módon névelirás történt. Az ifjúságiak
között 1. helyezett Sztanyik Rita valójában a
Kner I. Gimnázium tanuIója.

I A felnőtt 2. helyezett pedig Kónyáné Turnár I
I Mariann. (Érintettek elnézését kérjük!) IL ~~ ~ ~__ ~

KfÁLLÍTÁSOK - ÜNNEPI KÖNYVHÉT HELYI AKTUALITÁSAI - HANGVERSENY' TÁNC.-KIÁLLÍTÁSOK o.HANGVERSENY o TÁNC.

• Május 26-án bemutatták Bajtai Márta
ajánlásával Kada Erika-Bella Rózsa
Forradások c. kötetét.
Közremüködött Polányi Éva előadó

müvész.
• Társastánc-bemutató, verseny szín
helye volt május 24-én a Müvelődési

Központ. Részt vettek más városok
táncklubjai és a helyi Rumba Táncsport
Klub táncosai, amelynek síkeres vezető

je Megyeri László.
• Növendék hangverseny

Május 20-án 5 órai kezdettel a Városi

Müvészeti és Zeneiskolában növendék
hangversenyt tartottak. Ezen az előadá

son sok tehetséges tanuló mutatott be
egy-egy darabot. Hegedün, gitáron, zon
gorán, furulyán, fuvolán, klarinéton,
trombítán... tanulnak játszani. Ezek
közül szinte mindegyik megszólalt ezen
az estén. A gyerekek jól felkészültek
voltak, így a müsor is jól sikerült.

Néhány müsorszámot kiemelnék.
Elsőként hallgathattuk meg Gyányi
Réka. Gyányi Emese (mindketten két
éve ta.'1ulnak hegedülni) és Sági Attíla

hegedütanár játékát. Nagyon szép
volt.

Egy fuvoladuót is élvezhettünk Szabó
Andrea és Kovács Ágnes előadásában
zongorakisérettel. Felkészitő tanáruk
Halász Valéria.

Az utolsó müsorszám is tetszett min
denkinek. Pelyva Katalin hegedült, fel
készítő tanára Pappné Németh Hedvig.

Gratulálunk a résztvevŐknek!

Ebben a tanévben ez volt az utolsó
növendék hangverseny

Foglár Noémi
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~ ~

A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola eredményei
A Köznevelés 13. számában megjelent a vegyes középiskolák (gimnázium + szakközépiskola) országos rangso

ra. (Az előző 5 évben 1992-1996. a felsőoktatásba felvettek aránya az osztálylétszámokhoz viszonyítva.)
Eszerint a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola a 125 intézményből a 41. helyen áll. Békés megyében

mindössze 2 iskola előz meg bennünket.
Ugyancsak a Köznevelés 16. számában olvasható az iskolarangsor a nyelvvizsgák szeIint (szintén 5 éves átlag

alapján). Itt a 20. helyen vagyunk. A megyében l intézmény előz meg. Ahová ilyen indokkal Gyomaendrődről

gyakran mennek 8. után gyerekek, az a rangsor 77. illetve 122. helyén van... A legutolsó év 1996. eredményei
alapján már az országos rangsor 5. helyén vagyunk. A 6 osztályos gimnáziumban pl. (10/A osztály) a 20 fős német

,csoportból már 16 gyerek eredményes nyelvvizsgát tett. Még két évig ide járnak! ~

Felkészítö tanár: Mérirté Frölmer Mariann
Farkas Ddikó 12/B középfokú C

Felkészitö tanár: TImár Marianna
Ladányi Attila 12/C középfokú A

Orosz nyelvból:
Felkészitö tanár: BemátImé Butsi Erika
Jacsó Márta 12/B középfokú A
Farkas Ildikó 12/B középfokú C

Matematika:
Zrinyi flona matematikaversenyen;
Kmellár Béla S/A megyei 1. helyezett,
országos döntős

Dinya Lívia
Izsó Gabriella
Sztanyik Rita

l.ehóczki Ákos
Fülöp Tamás
Willand Peter

Ökrös László
Szarka Tamás
Homok Igor

Sport, testnevelés:
4 megye válogatottjai tornáján lab
darugásból aranyérmes serdülő korcso
portban:
Toldi Balázs 10/ A
Kónya Richárd 10/A

aranyérmes ifjúsági korcsoportban:
Homok Igor II /B

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek:
Országos versenyen:
Sólyom Tímea 12/C országos 43. helyezett
Felkészitö tanár: Ladányi Gábor

József Attila vers- és prózamondó ver
senyen:
Gincz Krisztina 7/A megyei döntös
Felkészítö tanár: BemátImé Butsi Erika

Dzsúdó Országos Bajnokságon:
serdülő korcsoportban:
Kónya Katalin 7/A magyar bajnok, ifjúsá
gi válogatott
Schwalm Gergö 8/A országos 7. helyezett
Köztársaság Kupán:
ifjúsági korcsoportban;
Kónya Katalin 7/A I. helyezett
serdülő korcsoportban:
Schwalm Gergö 8/A 5. helyezett
Edzö: Károlyi Antal

Kézilabda:
Megyei Középiskolai Bajnokságon
leány kézilabda (V. korcsoport) elődön

tős csapata:
Krízsan Renáta Simon Ildikó
Györfy Erzsebel Santa Tlmea
Kajó Henrielta Vidovenyeez Bernadett
Koloh Aliz
fiú kézilabda (V. korcsoport) elődöntős

csapata:
Gubucz Bela
Toldi Bali>.zs
Darvasl Ferenc
HanyeC'.l Gábor

Edzö: Lakatos Tibor

Megyei Középiskolai Rajzpályázat:
Nótán Krisztina 10/A 2. helyezett
Diószegi Edit 9/A 4. helyezett
Felkészitö tanár: Honti Judit

A Vajda Péter Gimnázium által szervezett
megyei német verseny döntőjébe jutott:
Gecsei Sarolta ll/B
Felkészitö tanár: Pappné Nagy Katalin
Farkas Ildikó 12/B megyei 3. helyezett
Felkészitö tanár: Mériné Fröhner Mariann

Számítástechnika:
Nemes Tihamér számitástechnikai ver
senyen:
Megyeri Zoltán 10/A megyei 5. helyezett
Felkészitö tanár: Czmarkó Béla. Csemniczky
Péter

Városi vers- és prózamondó verseny:
Sztanyik Rita 10/C l. helyezett
Felkészitö tanár: TImár Marianna

Herman Ottó országos versenyen:
R. Nagy János 8/A megyei 3. helyezett
Felkészítö tanár: Gyarmati Györgyné

Biológia:
Kitaibel Pál országos versenyen:
10. osztáJyosok közü!: Nótán Krisztina 10/A
megyei 3. helyezett
9 .. osztáJyosok közül: Diószegi Edit 9/A
megyei 5. helyezett
Szilágyi Melinda 9/A megyei 10. helyezett
Felkészítö tanár: Gyannati Györgyné

XXVI. Kalmár László országos matema
tikaversenyen:
Kmellár Béla S/A megyei 1. helyezett,
országos döntős

Schwalm Gergö 8/A megyei 4. helyezett
Czafit Attila 8/A megyei 5. helyezett
Maráz Aliz 8/A megyei 7. helyezett
Felkészitö tanár: TótImé Szakálos Margit

Szó1cefalvi-Nagy Gyula Matematika
Emlékversenyen:
Nyilas Erzsébet 9/B megyei döntös
Kúrthy Csaba 9/B megyei döntös
Felkészítö tanár: Méri Károly

Békés Megyei Matematika Tesztver
senyen a végzősök között
Vaszkó Beáta 10/A megyei 22. helyezett
Almási Anett 10/A megyei 33. helyezett lett
a 60 résztvevö között
Felkészitö tanár: Tóthné Szakálos Margit

Magyar nyelv és irodalom:
Implom József magyar nyelvi versenyen:
Bucsi Beatrix 10/A megyei 8. helyezett
Felkészitö tanár: Cs. Nagyné Ricsey Edit

Arany János versenyen:
Rácz Rita 10/A továbbküldhetö dolgozatot
irt
Felkészitö tanár: Cs. Nagyné Ricsey Edit

Történelem:
Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen:
Horváth 1ünde 12/B fordulóbajutott
Felkészítö tanár: Róza Olga

Fizika:
ÖVeges József országos jizikaverseny:
Krnellár Béla 8/A megyei 4. helyezett
Solymosi László 8/A megyei 10. helyezett
Felkészítö tanár: Ványolos Bétáné

8/A oszt. csapata (Krnellár Béla. Schwalm
Gergö. Czafit Attila) megyei 4. helyezett
Felkészitö tanár: TótImé Szakálos Margit

Varga Tamás országos matematika
versenyen:
Kmellár Béla S/A megyei 1. helyezett.
országos döntős

Czafit Attila 8/A megyei 13. helyezett
továbbküldhetö dolgozatot irt
Homok Tamás 8/A megyei döntös
Solymosi László 8/A megyei döntös
Felkészitö tanár: TótImé Szakálos Margit

Marietta
A
A
A
C

Angol nyelvből:
Fetkészitö tanár: Udvarirté Papp
Bajics Katalin 10/A alapfokú
Koloh Judit 12/B alapfokú
Rácz Rita 10/A középfokú
VaIjú Eszter ll/B felsőfokú

Felkészítö tanár: Pappné Nagy Katalin
TImár Marianna

Iványi Katalin II /B alapfokú C
Gecsei Sarolta II /B alapfokú C
Tóth Mariann ll/C középfokú A

Francia nyelvból:
Fetkészitö tanár: Kolm Zita
Bán Éva II /B alapfokú A
Fülöp Csaba ll/B alapfokú A
Papp Lilla II /B alapfokú A
Gonda Gabriella 12/B középfokú A
Weigert Márta l2/B középfokú A

Fetkészitö tanár: Kolm Zita
TImárEva
Kéri Szabolcs 13/C alapfokú A
Konstantinovics Gábor 13/C alapfokú A
Tatár Mária 13/C alapfokú A
Fülöp Zsuzsanna 13/C alapfokú C
Gyurcsik Zsolt l3/C alapfokú C

Fetkészitö tanár: Pappné Nagy Katalin
Farkas Edina ll/B alapfokú A
Szarka Tamás ll/B alapfokú A
Csikós János II /B alapfokú C
Duzs Adrienn II /C alapfokú C
Gecsei Sarolta II /B középfokú A

SIKERES NYELVVIZSGÁK.
az 1996j97-es tanévben
Német nyelvból:
Felkészitö tanár: Mérirté Frölmer Mariann
Bernáth Viktor 9/A alapfokú A
Szaniszló András 9/A alapfokú A
Farkasinszki Lívia 10/A alapfokú A
Jenei Éva W/A alapfokú A
Pap Gábor 10/A alapfokÚ A
Varjú Andrea 10/Aalapfokú A
Éliás Angéla 12/B alapfokú C
Homok Andrea 12/B alapfokú A
Katona Csaba 12/B alapfokú A
Bela Alexandra W/A alapfokú C
Izsó Szilvia 10/A alapfokú C
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TÁMOGATÁSOK I.
Gyomaendrőd város Polgármesteri Hivatala értesíti a

lakosságot, hogy Az egyes pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló többször módosított 11/l996./V.29./
Kt. számú rendelete értelmében:

- az 1997/98-as tanévre vonatkozó ebéd téritési díj
támogatás iránti kéreimeket 1997. JÚLIUS hónapban,

- az 1997/98-as tanévre vonatkozó beiskolázási se
gély kéreimeket 1997. AUGUSZTUS hónapban lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén és
Humánpolitikai Csoportjánál. (A régi Szociális és
Egészségügyi Csoport.)

A határidők elmulasztása JOGVESZTÖl
Támogatásban azok részesúlhetnek, akik megfelelnek

a fent emlitett rendeletben foglalt feltételeknek.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az elmúlt két

évben bevezetett Háztartási tüzelőolaj támogatás
MEGSZÜNT!

Helyette lakásfenntartási támogatást lehet igényelni.
A lakásfenntartási támogatás igényléséről bővebb

tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportján és a Kirendeltségen lehet kérni.
Gyomaendrőd, 1997. április 29.

UHRlN ZoLTÁNNÉ csoportvezetö

TÁMOGATÁSOK II.
- de meg is szüntethető

A többszörösen módosított szociális törvény többek
között az alábbiakról rendelkezik.

Az önkormányzat az aktív koru nem foglalkoztatott
rendszeres szociális segélyben részesített személyt a
Családsegítő Központ gondozásába utalja, aki köteles a
Cs. K. által meghatározott programban részt venni.
Ellenkező esetben a folyósítást megszüntetik.

Lakásfenntartási támogatást kaphat az a család, vagy
személy, aki a sz. t. rendelkezéseiben foglalt feltételelmek
megfeleL..

Ennek összege havonta 1000 Ft-tól 3000 Ft-ig terjed
het, jövedelemtőlfüggően.
Fűtési költség - kiadás - csökkentésére nyújtott havi

lakásfenntartási támogatás fűtési formától függően 1500
Ft-tól 4000 Ft-ig terjedhet - hat hónapra.

Ha pénzintézeti, vagy közüzemi díjhátraléka, esetleg
köztartozása van az illetőnek, vagy a vele közös ház
tartásban élő személynek, akkor ez a támogatás nem
adható.

A rendszeres lakásfenntartási támogatás minden hó
25-ig jusson el az érintetthez, a rendszeres szociális
segély pedig az adott hó 5. napjáig.

Mindazok, akik eddig a HTO támogatásban részesül
tek, azok a polgármesteri hivatalnál az új rendelet sze
rinti lakásfenntartási (fűtési) támogatást igényelhetik.

A tűzoltóság kivonulásai
Április 2-án Öregszőlőben a Szőlőskert úton egy

kazaltúz lakóházat is veszélyeztetett. 3 Íő sikeres oltást
végzett, bár mezőtúri kollégáik már elkezdték a
műveletet.

4-én a Hatház utcában a Csókási holtág partján
nádas égett. 2 fő vonult ki eloltani.

6-án Kőszigeten góré és disznóól égett. A lakók már
sikeresen eloltották, mire a túzoltók kiérkeztek.

7-én téves riasztást kaptak, hogy az Eötvös utcai
temetőben tűz van...

8-án Nagylaposon illegális szemétlerakatnál avartúz
volt. 4 fO kivonulása után eloltotta.

NB II-es lett
a Gyomaendrőd-Dévaványa SE

sakk-szakosztálya
Nagy várakozás előzte meg 1997. május 17-én és 18

án a GYDSE játékát, amikor is Dévaványán az 1. Sz.
Általános Iskola tornatermében asztalhoz ült csa
patunk, hogy mindent eldöntő kÜZdelemben bizonyítsa,
megüti-e a csapat a Nemzeti Bajnokság színvonalát,
avagy sem...

A Magyar Sakkszövetség 1997. április hónap végén
irányított párosítás során a Battonya Tk csapatát jelölte
ki ellenfélnek. A két mérkőzés összesített pontszáma
alapján a több pontot szerzett csapat folytathatja ősztől

magasabb osztályban a játékot, míg a vesztest a megyei
csoportba sorolják vissza (bár a jelenlegi hirek szerint a
Szövetség a vesztett csapattal is jótékonykodhat...).

A hozzáértők a Battonya csapatának adtak nagyobb
esélyeket az eltelt egy évben megszerzett NB-s rutinjuk
miatt.

Csapatunk is tisztában volt a fentiekkel, de az akarás,
illetve a vágy, hogy magasabb osztálybanjátszhassanak,
többet jelentett mindennél.

A battonyaiak meglepetésünkre 20 perces késéssel
érkeztek, ami bizony már a 2 órás gondolkodási idejük
ből ketyegett el. További bizalomra adott okot az a tény
is, hogy az ellenfél szakosztályvezetője egy óriási hibát
követett el: ll. táblán nem állított ki egy játékost.
A késés, illetve az l-o-ról való indulás nagy lehetőséget

kinált fel a csapat előtt, amit a végén emberpróbáló
csatában ki is használtunk:

GYDSE - Battonyai TK 7 - 5
A visszavágóra másnap a battonyai könyvtárban kérült

sor. Csapatunlmak elegendővolt az 5.5 pont is a tovább
jutáshoz, amit nem mindig láttam az állásokban. A hat
(l) órai mérkőzés során sokszor változott a helyzet, s
végül Fortuna a GYDSE mellé állt, s a tervre még egy fél
pontot is tett (tettünk). Így kialakult a második
mérkőzésen:

Battonyai TK - GYDSE 6 - 6
Összesített eredmény alapján amely 13-11 lett, a

GYDSE jutott be az NB II-be. Terveink a magasabb
osztályban csak a biztos bennmaradás lehet, ameny
nyiben viszont az erősítésről szóló tárgyalásaink sikere
sen lezáródnak, úgy akár a mezőny első felében való
szereplés sem kizárható. Természetesen a magasabb
osztály több pénzbe kerül, mivel az útiköltségeket most
már nem 60 km-re kell számolni (maximum). hanem lesz
olyan csapat az NB II-ben, ahová több mint 200 km-t kell
utaznunk (Baja, Madaras, Szeged. Kecskemét... stb.).

Bízom benne, hogy eddigi eredményeink alapján támo
gatóink továbbra is segítik csapatunkat.
Gyomaendrőd, 1997. május 22.

TÓTH PÉTER szakosztályvezetö

25-én a Gyóni G. u. 34. sz. alatti nádtetős ház kapott
lángra. Az állami szarvasi, mezőtúri egységgel közösen
sikeres oltás történt.

26-án Gyomaendrődés Csárdaszállás között a fő közl.
úton baleset következtében autóba szorult személy
kiszabadításához hívták őket. A súlyos sérült sajnos két
héten belül elhunyt.

Május 8-án a Selyem és a Rácz L. utcák sarkán
gázömlés történt. Mezőtúrés Szarvas egységei vonultak
ki, mivel a szarvasi parancsnok letiltotta a gyomaend
rődiek kivonulását, valószínűlegvédőfelszereléshiánya
miatt.

10-én a szennyvizaknába fulladt, öngyilkos személy
kiemelése történt a rendőrség kérésére.



12 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1997. JÚNIUS

APRÓHIRDETÉSEK

csereber

ALakásfelszerelési L\jándékshop
. n:. (Gyomaendrőd.fő úl 208. sz. alall)

. " . Nagy választékban, mérsékelt áron kínál
oO. Önöknek üveg, porcelán, edény

és műanyag árukat,
valamint háztartási kisgépeket

Ugyanitt ajándékutalvány is váltható
íeiefon: 66/386-560

~
HOrgáSZ- vas:~qszakiüzlet

. Oísznoveny- ~ -f'-o:.
". gYümölcsfalerakat ~~..:..~O:.

, Horgászfelszerelés: ,~ 'S";:>
'/'--'- /'.'; Dam. Sílstar. Kamasaki. Zebco. ?o

Browning. Mustad ... ezer apró cikk
Csalik: Maros Mix. Alfa. Cukk... élő csalik

Folyamatosan bővülő müszakiáru-választékkal várjuk
vásárlóinkat

Cún: Endröd. Hídfő út 12.• Tel.: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Építkezők figyelem!
Telepünkön vállaljuk építési törmelék ingyenes

elhelyezését előzetes értesítés alapján.
Érdeklődni: Lázár és Társai Bt.

FŰRÉSZÜZEM
Gyomaendrőd, Katona J. 5-7.

Homok Tibor üzemvezető
Telefon: 66/386-551, 06/30/551-118

Gyomaendröd. Kántorkert sor 2.
Érd.: a helyszinen minden nap 16
óra után.

3 éves Tavria friss müszaki ViZsga
val eladó. Érd.: Gyomaendröd.
Apponyi u. 15.

Gyomaendröd. Kossuth u. 15. sz.
alatt KO-160-as tennénydaráló.
villanytüzhely. hütöszekrény
eladó.

Vásártéri ltp-en 1+2 félszobás
lakást keresek megvételre.
Értesitést kérek: 386-122/126
Két családnak is megfelelő kertes
ház nagy telekke!. sok mel·
léképülettel eladó. Gyoma. Mátyás
u.32.

C-64-es számitógépemet floppy
val. sok lemezzel eladom. Ára:
la OOO ft. Bajcsy-Zs u. 76.

Uzlethelyiség kladó kedvező áron a
piac közelében. Érd.: Gye.
Vásártéri ltp. 21/B/6. Kis
Sándorné

Gyomán kettö szoba öszkomIortos
gázfütéses nagy családi ház mel
léképülettel sürgösen eladó! Béke
u. 6. Telefon befizetve!

Gyomaendrőd Körgát út 27. sz.
alatti gázfütéses családi ház nagy
portával. sok melléképülettel
eladó. Irányár: 1000000 ft. Érd.: a
helyszínen.

86 m'-es padlásszobás ház eladó

Endrödön Bartók Béla u. 26. sz.
ház eladó Érd.: a szomszédban a
26/ l. sz. alatt.

Keresem fehér palotapincsi. kan
kutyámal. Elveszett január 28-án.
megtaláló 1000 ft jutalomban
részesül. Cim: Gyomaendröd.
MW1kácsy u. 5.

füzfás-zugban 300 O-öl kert
eladó. Zrinyi M. u. 22.
Gyomaendröd Míkes Kelemen u.
4/ l. sz. alatti ház eladó.

Felújítani. épitkezni szeretne?
Ismerje meg a Lakáskassza nyúj
totta lehetöségeket! [nfonnáció.
tanácsadás: Gyomaendröd. Tom
pa u. la. Zakariné Józsa Ida.
Gyomaendrödön a Hármas
Köröshöz köze!. 1015 m2 ·es kert
eladó. Érdeklödni: Gyomaendröd.
Ady E. u. 18. sz.. vagy a 386-142
es telefonon.

Június 10-töl elvihetö perzsa
kiscicák eladók 4000 ft-ért. Érd.:
Kölcsey f. ll.

Szoba-konyháás. gázfütéses
családí ház olcsón eladó a Dobi
István ut 14. sz. alatt. Érd: Levente
Györgyné Tanács út 36.
Televízió- és videokészülékek
javitását válJalom. Budal János.
Gyomaendröd. Bethlen Gábor út
36.

Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirde
tését. Ezek most már ingyenesek a Híradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a
Híradó szerkesztőségébe'Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit
meguntunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg
más. amit szívesen látnánk helyette ...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége.Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Keresse fel Gyomaendrőd
legnagyobb

használtruha·kereskedését

a TUTI·TURI.t,
ahol most is a megszokott

nagy kollekciónkból akciós áron
válogathat nyári ruhákat.

Nyítva tartás: hétfőn 8-17-ig,
kedd-péntekig 9-17-ig, szombaton 8-12-ig

Tuti·Turi, Fő út 230.

DINYA IMRE
,>#

VAS-MUSZAKIBOLTJA
Bajcsy-Zs. út 98. sz. Telefon: 0660/388-953

Hűtó'k, konvektorok, kerékpárok, háztartási
eszközök, szerelvények, csapok és sok egyéb!

ADÓ-KÖNYVELŐ-TBTANÁCSADÓ IRODA VÁLLALJA
• magánszemélyeknek • óstermelőknek

• egyéni és társas vállalkozásoknak
teljes körű ügyintézését, bevallások készítését,

nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás: könyvelési,
adózási, társadalombiztosítási témában.

Cím: Gyomaendrőd, Kossuth u.18. Telefon: 386-479
aki várja Önöket: Mastala Istvánné és Rávainé Farkas Éva

Továbbá egy új különLEGES takarékosság a Lakáskasszával:
• a LEGmagasabb elérhető szerződéses összeg •

• a LEGelónyösebb törlesztési rendszer •
• a LEGrugalmasabb konstrukció •

Amennyiben érdekli Ont ez az új befektetési, takarékossági forma:
hívjonl

IMPELLO-97 BT.
Gyomaendrőd,Sallai u.15/1.1'elefon: 386-834

Rávainé Farkas Eva
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r-----------------------------,
GépilÍrmü-fulaidonosok figyelem! I

I
Yállalkozásom keretén belül: I

Gyári, új gumiabrancsok árusítása személy·, teher·, mg.·j gépjárművekhez, :
valamint targancához. I

Továbbá vállalom: ~ I
Személy·, teher·, mg.·i gépjármű és targonco gumiköpeny :
szerelését, javítását, centírozását TECH I

Érdeklődni: Katona György gumijavitó :
5500 Gyomaendrőd, Bojcsy·Zs. út 107. I

L
Tel.: 66/3B6-B37 . Nyitva: H-P: 8-ll-ig, Szo.: 8-72-ig. ..I
--------------------------~--

1997. JÚNIUS 9-ÉN NyíLIK A
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BO TJA

Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.
ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!

Botok, járókeret, szobai WC, mosható textíliák,
pelenkák felnőtteknek, SCHOLL termékek, sérvkötők,

gumiharisnya, mozgásterápiához rögzítők, TACCO
talpbetétek, vérnyomásmérők

Nyitva: Hétfőtől-péntekig9-17 óráig.

avaszi árukészlettel várom vásárlóimat!
vegyszerek, permetezők, fűnyírók, állati eledelek, kerti

szerszámok, gomba- és rovarölöszerek
FARKAS MÁTÉ

Gazdabolt Gyomaendrőd, Apponyi u. 3. Tel.: 0620/432-170

• Telefonkészülékek forgalmzása
• Számítógépek forgalmazása

• Számítógépek javítása. bővítése
• Internet előfizetéskedvező árakkal

• Egyéb irodai szolgáltatás
(fénymásolás, faxolás, nyomtatás,

szövegszerkesztés, stb.)

Cúnünk: GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 230.
Telefon/fax: 0666/386-774

E-maiI: magus-comp@nap-szam.hu

Nyitva tartás: Hétköznap: 9-17·óráig.
Szombaton: 8-12 óráig.

Itt a ballagás. örökítse meg!
Fényképezőgépek.színes Filmek nagy

választékban kaphatók a Lionne Shopban
RGFR-okciók • Színesfilm-kidolgozás
Fotóal~mok. képkeretek bő választékban.

Bollogásro ékszert. órát.
10%-os oronyékszervásár június 14-ig.

Továbbra is ékszerátöntés
és javítás az üzletben.
a lionne Shopban.

AGFA Sprint akció folyamatosan
AGFA film akció 4 féle

Gyomaendrőd.Hősök útja 46.

GYOMIlSZOLG KFT.
. Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,

a
-szemétszállitás,
- szállítás, gépbérlet, .
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

Temetkezési részleg
elköltözött az Ipartelep u. 2.-be.

~-------------------,Engedményes franciaágy- és heverővásár I
I Endrődön a I
I DÁVID BÚTORBOLTBAN! I
I Rugós franciaágyak 32 OOO Ft-tól, I
: heveróK_ 15 OOO.Ft-tól kaphatók. :

DAVID BUTORBOLT I
: Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. l. sz. I

Telefon: 386-262 I
I VároT71. kedves vá..sárlóiT71.ut! ..I-------------------

Régi bútort, antik bútort vásárolok

'"d'le ~
lj .
t:: :J

~~
C:~
O~

6~ REÁLIS

ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket,

ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót. falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék, túkör és tükörasztal,
kredenc) • festményt, képkeretet • fali- és

zsebórákat • fegyvereket, katonai felszereléseket •
úveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámiát,
parasztúveget (boros, likőrös,.szódás,stb.) • régi

gyennekjátékokat (babák, mackók, vonatok, stb.) •
hangszereket. zenélő szerkezeteket (gramofont,

fonográfot, stb.)
Fizetés azonnal. készpénzzel!

BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRÖD, ERKEL F. u. 29.
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A Városi Sportcsarnok és a Katona József Városi
MűvelődésiKözpont közös szervezésében lezajlott Május 1
jei rendezvény támogatói voltak:

Danbatter, Vilma Cipő, Parrag és Szatmári Autóház,
Gyomai Kner Nyomda Rt., Stafirung Kft., Sikér Gmk.,
Marzol, Keselyősi Kft., Fülöp István vállalkozó, Corvo
Bianco Schuh Bt., Gschwindt Mihály vállalkozó, Timár
András vállalkozó, Timár Jánosné vállalkozó, Agrofém Kft.,
Lázár és Társa Bt., Ágoston Lajos vállalkozó, MSZP városi
szervezete, Csatári és Társa Bt., Tandi Sándor vállalkozó,
üskó Sándor vállalkozó, SZACI Bt., Szerencsejáték Rt.
Szegedi Igazg.

És továbbá a rendezvény segítői:

Gyomai Rendőrőrs, Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Polgárőrség,Polgári Védelmi Parancsnokság, Vöröskereszt
Gyomaendrődi Szervezete, Cibere-Varga Mihály,
Gyomaszolg. Kft., TITÁSZ, Ti~ár. Lajos vállalkozó,
Hőtechnikai és Gépipari Kft., AFESZ Gyomaendrőd,

Fundy-Waffer Kft., THERMIX Építőipari Szövetk~zet,

Endrőd- és Vidéke Takarékszövetkezet, Békés Megyei Alla
mi Közútkezelő Kht. Gyomaendrődi Üzemmérnöksége,
WATI Gmk., 2. Sz. Önálló Napköziotthonos óvoda pedagó
gusai, Fischcoop Bt., Kert-Kivi Kft., Pocsai Zsolt vállalkozó,
Zöld Cukrászda, Rostélyos Gmk., Bútoripari Szövetkezet,
Szabóipari Szövetkezet, Körös Bútoripari Kft., Békéscsabai
Konzervgyár, Polányi Zoltán, Roszik János vállalkozó,
Iparker Kft., Balázs Imre, Vad Imre vállalkozó.

~--------~~=~~-~--------=-----,
I A Vör" ereszt 1997. június 9-én és június 18-án I
: váro adást szervez 8-15 óra k~zö~~ a Kato~a I
I Jó . Központban. Rendezvenyunkre mIn- I
I de gi véradónkat szeretettel várunk. :
: Kurilla Jánosné IL ~~===__ = == ~

-HI
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humán

politikai Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy szo
ciális telefonvonal bekötésre pályázhatnak azok, akik
az alábbi feltételeknek megfelelnek:

• a telefonbekötési díjat még nem fizették be,
• egyedülálló és súlyos beteg,
• családban élő súlyos beteg,
• hitelképes, azaz olyan jövedelemmel

rendelkezik, mely biztosítja a használati
díj rendszeres fizetését.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. június
30. melyet a Humánpolitikai Bizottság a fenti
határidőt követő legközelebbi ülésén fog elbírálni.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális- és
Egészségügyi Csoportjához lehet benyújtani. .

A fentiekkel egyidöben tájékoztatjuk a lakossagot,
hogy a pályázaton elnyert telefonvonal nem képezi
örökség tárgyát, amennyiben a jogosult meghal, vagy
elköltözik Gyomaendrődről a vonal visszaszáll az
önkormányzatra.

A pályázathoz csatolni kell a betegséget igazoló
orvosi igazolást, a pályázó és a vele közös háztartás
ban élő hivatalos jövedelernigazolását.
Gyomaendrőd, 1997. május 30.

Humánpolitikai Bizottság

KÖZÖSSÉGI HÁZ
Nyári programjaink 1997-ben

Június
1. 9 órától: Gyermeknap Öregszőlőben

2. 18 órától: Gógyda.
3-13-ig: Kiállítás gyomaendrődi fiatal amatőr

festők műveiből. Demeter György és Nehéz Lajos fest
ményei megtekinthetőkhétköznapokon 8-16 óráig

4. 13-18 óra: Telefonbemutató és vásár
7. 9-11 óráig: Szemvizsgálat (Okulár Optika)

11. 18 órától: Cukorbetegek Klubja
17. 9-14 óráig: Katonai ruházati cikkek vására
28. 18 órától: A Nyugdíjas Klub féléves vacsorája

Július
11. 13-17-ig: Műanyagáruk vására
26. 19 órától: Anna-bál. Asztalfoglalás a Közösségi
Házban, július l 5-től 23-ig. Belépő: 100 Ft

Augusztus
2-9-ig: Nemez- és tűzzománckészítőtábor
A helyi érdeklődőkszámára jelentkezési lapok átvehetők
a Közösségi Házbanjúnius 23-tól. Jelentkezési határidő:
1997. július 18.

A Katona József Városi Művelődési
Központ programajánlata

1997. júni~s 5-tól július 5-ig
Május 26.-Június 6.: Bella Rózsa kiállítása
Nyitva: hétköznap 8-18 óráig
Június 8. 16 óra: Néptánc évadzáró

Jegyek elővételbenigényelhetőka néptáncpróbák
ideje alatt az oktatóknál

Június 9.8-12 óráig: Véradás
Június 10. 17 óra: Városi Zene- és Művészeti Iskola

évadzáró ünnepsége
Június 18. 8-12 óráig: Véradás
Június 21.: Kertbarátkör vacsora
Július 3-10.: Nemzetközi Drámatábor
A gyomaendrődi Komédiáskör, a SZAKE, a Körös Vidéki
Drámapedagógiai Társaság, a Katona J. Városi
Művelődési Központ és a Megyei Művelődési Központ
közös szervezésében.
Szekciók: színjátszó és dramaturg

\J
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

• * alapítva: 1957. május 18. *

• Tisztelt Ügyfelünk!
Értesítjük, hogy az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet Gyomaendrőd, Kossuth L. u.
30. sz. alatti kirendeltségén 1997.június 9-től áta
lakítási munkálatokat kezdünk, várhatóan egy
hónap időtartamig.

Ezen időszak alatt is biztosítjuk ügyfeleink
kiszolgálását a megszokott nyitvatartási idő alatt.

Az esetleges kellemetlenségekért előre is szíves
elnézését és megértését kérjük, hiszen a munkála
tok annak érdekében történnek, hogy a befejezést
követően még kulturáltabb, és magasabb banki
szinvonalon tudjuk kiszolgálni Önt.
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Beszélgetés Homokné Németh Eszterrel
nyugdfjba vonulása alkalmából

Akinek munkája
a hobbija

- Hány évig volt könyvtáros? .
- 18 éves koromban elkezdtem
tanitani. öt évig taIÚtottam. azután
lettem könyvtáros, ennek 32 éve.
Az egyetemet levelezőnvégeztem el
közben.
- Jó lóra tett?
- Én mindig csodálkozom. hogy
egész életemben azt végezhettem
munkaidő alatt, ami a hobbim, és
még ezért fIZetést is kaptam.
Nagyon szerencsés vagyok.
- A 32 év alatt sok közéleti változásnak volt tanúja.
- Így utólag visszagondolva egy kavalkádnak tűnik az egész. Én
előttem nem sokkal a gyomai könyvtárhoz tartozott a szeghalmi
és a szarvasi térség. Én már gyomai járási könyvtárigazgató let
tem. Ezután nem sokkal a gyomai járást megszüntették.
Szarvashoz csatoltak bennünket. Majd ez is megváltozott,
gyomai körzet lettünk. Később ez is megszünt. most senki nem
tartozik sehová. A gyakorlat az volt. hogy mi. a környező

könyvtárak időközben mindig összetartottunk: Hunya. Endrőd.

Gyoma. Dévaványa. Ecsegfalva - mert ez volt az érdekünk.
Ezeknek az átszervezéseknek nem volt jelentősége. A döntő az
volt, hogy Békés megyében egyedül Békéscsaba kapott pénzt.
- Hogy élte meg az elmúlt negyven évre jellemző ideológiai
kényszert?
- Az 1965 utáni évekre már nem a kényszer. inkább a formai és
a mennyiségi elvárás volt a jellemző. és a rengeteg jelentés.
Voltak merev dolgok. de lehetett értéket is termelni. sok múlt az
embereken. A sokat gúnyolt szocialista brigádmozgalmat például
mi. az üzemi kultúrosok segítségével igazi tartalommal töltöttük
meg: helytörténeti veté1kedőket csináltunk belőle. Szerették az
emberek. Most nincs ideológiai kötöttség. de a pénztelenségnél
nem kell nagyobb kötöttség.
- A rendszerváltás előtt vagy azóta kapott több támogatást a
könyvtár?
- Előtte. Akkor sem eleget. de azért a jelenleginél jóval többet.
A kultúra mindig az utolsó helyen volt, régen is. most is. Meg kell
figyelni. még a napirendi pontok között vagy egy költségvetési
táblázatban is a ..futottak még" kategÓriába került a kultúra.
tehát az utolsó helyre. Világéletemben mások - a termelő szféra
- jóindulatától függött minden. úgy koldultam össze a ren
dezvényekre és egyéb dolgokhoz a pénzt - a rendszerváltás előtt

is és most is. Nagyon belefáradtam.
- Még nem járt le a kinevezése. ahhoz még van két éve. Maga
mégis elmegy nyugdíjba. Miért?
- Elfáradtam. csak ezt tudom mondaIÚ. Nem a munkába. az nem
fárasztó. vagy ha igen. azt ki lehet pihenni. De ezt a mostaIÚ fe
szült légkört egyre nehezebben viselem. A rendszerváltás óta az
endrődi könyvtár bezárása mindig a levegőben lógott. átvilágítá
sok. viták. közben a pénz egyre kevesebb. Az utolsó hat évet sze
rintem minden intézményvezetőnél nyugodtan duplán lehet
szárnitani. Vannak tehetséges fiatalok. ők következnek. ez a dol
gok rendje.
- Mi a véleménye arról. hogy a két könyvtárat össze akalják vonni
az ENCI épületében?
- Nem örülnék. Bár azt nagyon szeretném. ha ott mielőbb

kialakulna valamiféle élettér - mondjuk a hivatallal az élen.
Persze. az igazi az lett volna. ha a sportcsarnok ott épült volna
fel. és ott egy kulturált szabadidős szintér lenne a fiataloknak. A
könyvtár munkája lényegében az oktatási intézményekhez kapc
solódik. Meg kell agyerekeket tanitani olvasni. ez mindennek az
alapja. ebben nagyon sokat tud segíteni az oktatási
intézményeknek a könyvtár. Itt nem egy főiskolai könyvtári szin
tű intézmény kell. itt a legfontosabb: a gyerekeket a könyvhöz. az
olvasáshoz szoktatni egész kicsi kortól kezdve és folyamatosan.
Biztosan sokan emlékeznek Prókainé Molnár Eszterre és Grónás
Editre. ők minden héten hozták a tanitványaikat a könyvtárba.
remek embereket neveltek. Most az ő tanitványaik, akik maguk
is tanitók-tanárok. hozzák a rájuk bízott gyerekeket hetente,
most már ennek a módszernek neve is van. és az egész ország
ban elterjedt. Hogyan menne mindez. ha kikerülne a könyvtár az
ENCl-be? A felnőttek is meggondolnák. az idős embereknek is
gond volna a biciklizés is, de az oda-vissza 100 forintos buszjegy

is. Különösen nehézkes volna a
gyomaiaknak megközelíteni az
ENCI-be kirakott könyvtárat.
A könyv nem kenyér, nem mennek
utána az emberek.
- Ki lesz az új vezető?

- Megpályáztatják az állást. úgy
tudom.
- Mit gondol. változtat majd?
- Remélem. De kell is. mert maga
a világ változott. Én is változtat
tam az elődeimhez viszonyitva

mindenen. A fiatal, ha érdeklődik valami irál1t, ennek első jele,
hogy azt mondja, nem igy kell csinálni. A kérdés az. hogy ezt a
változtatást az előd iránti tisztelettel teszi a fiatal vagy nem. De
ez már nem az elődöt minősíti.Amikor én ezt a könyvtárat átvet
tem. igen kezdetleges volt minden. De hogyan is lett volna más.
hiszen akkor fejezték be a nyilvános könyvtári hálózat meg
szervezését Magyarországon. Láttam a korábbi könyvtárosok
keze nyomát. a tévedéseiket. a kinjaikat. És tiszteltem őket. mert
az ő munkájukra lépve jutottunk el mostanra odáig. hogy szak
képzett könyvtárosok vannak. katalógusok vannak, az
intézmény kivül-belül rendben van. Nyilván az új vezető és
munkatársai sokkal feljebb jutnak majd. segítse őket ajó sorsuk.
és nem utolsósorban az önkormányzat.
- Mi volt a legnagyobb kudarca?
- A tehetetlenség és a szégyen érzése az intézmény szegénysége
miatt. engem ez nagyon megviselt. A tervek. amelyek tervek
maradtak. pedig tudtam, hogy fontos volna a megvalósításuk.
Voltak óriási melléfogásaim is szakmailag is. emberileg is.
Egyszer 1966. október 23-ra szerveztem meg egy író-olvasó
találkozót Szabó Pállal. Senki nem jött el! Az iró volt ott. a
felesége, mi. könyvtárosok. és az áldott emlékű Rácz Lajos bácsi,
ennyien voltunk. Egy ideig csak néztünk. mikor végül valame
lyikünk rájött. hogy 1956-nak van a tízéves évfordulója. senki
nem mozgott szívesen. Nagyon szégyelltem magam.
- Mi volt a legnagyobb sikere?
- Az. hogy lassan-lassan divattá válik Gyomaendrődön a
helytörténet. És a fiatalok között. ez a legnagyobb örömöm: Közel
száz dolgozat van a birtokomban, ami bizonyitja. hogy a fia
talokat érdekli a saját múltja. szívesen foglalkoznak családku
tatással. Kiment a fiatalok lába alól minden ideológiai irányzat,
nem hisznek semmiben. Ez az egy dolog még. a szülőföldhöz való
ragaszkodás. ami biztos pont lehet a számukra. Éppen ezért igen
fontos volna a helytörténeti munkának a folytatása, persze,
lehet. hogy csak a számomra. Hat éven keresztül hirdettünk meg
a gyerekeknek várostörténeti pályázatokat. szerették a gyerekek.
Ezt én magamtól, önkormányzati segítség nélkül nem tudom
tovább folytatni.
- Milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre?
- Tervezem, hogy körülnézek. hol is élek - megnézem az utcákat.
a fákat, nemcsak elrohanok mellettük. Megnézem a Körös-par
tot. Negyedik ház a mienk a Köröstől. de még alig láttam.
Szeretnék lassan végígsétálni a piacon a sorokon. Szeretnék
kimenni a temetőbe úgy. hogy közben nem nézem az órámat.
Mostanáig mindig egyszerre mostam-főztem-takaritottam,

szeretném mindezt szépen sorban csinálni. Egyszóval szeretnék
emberi léptékű életet élni. ha az egészségem engedi. Elég idős

vagyok. hogy tudjam. ez utóbbi sajnos. nemcsak szólam.
- Közéleti munkát nem is vállal?
- Dehogynem. mindent segítek. amit tudok. és amivel azonosul"
ni tudok. A helytörténeti munkát most akarom csak igazán
csinálni. ezzel kapcsolatban nagyon sok tervem van. de erről nem
szeretnék beszélni.
- Az utóbbi két évben egy hosszú nevü intézményt vezetett. Jó
volt ez az összevonás: a két könyvtár. közösségi ház és tájház?
- Nem, de ami azelőttvolt, még rosszabb volt. Nagyon elhanyagolt
állapotba került az endrődi Közösségi Ház és a Tájház is.
Mostanra - főleg pályázati pénzek segítségével - sikerült a
Tájházat rendbe tenni, nagyon sokat dolgoztunk Irénke nénivel
rajta. A Közösségi Ház minden helyiségét kimeszeltettük.
székeket vettünk. a Gazdakör asztalokat vett, megalakitottuk a
Közösségi Házért alapítványt. Ádám Gyöngyi sokat segített a vál
tozatos program kialakitásában.



16 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1997. JÚNIUS

16.7% a körzet rátája.

~. Rendőrségihírek ~
• Május l-jén reggel jelentették. hogy egy trabant négy

kerekét éjszaka leszerelték a tulajdonos lakása előtt.

• A hónap folyamán közel kilencven baromfit loptak el.
A tolvajok a Micsurin. Juhász Gy.. Ságvári. Hídfö. Gábor
Áron utcákban aktiViZálták magukat...

• l-jén éjjel a fürdő büfében egy hivatásos katona
szóváltás közben combon lőtt egy gyomaendrődi lakost. A
szegedi ügyészségi nyomozóhatóság foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében folytat eljárást
ellene.

• Betörtek az endrődiÁFÉSZ Diszkont Áruházba 2-ra vir
radó éjszakán. A tetöbontással érkező tolvaj megismételte
ugyanott. ugyanügy az akcióját 27-re virradóan is. Vegyi
anyagokat. hajfestékeket. sprayket vitt el.

• 5-re virradóra, egy külterületi vegyszerraktárba törtek
be. Innen közel 200 ezer Ft értékú zsákmánnyal. gép

.alkatrésszel, vegyszerekkel, mútrágyával távoztak az
ismeretlen elkövetők.

• Betörtek a Vásártéri ltp-n a bölcsődébe 6-ra virradóan.
Az ismeretlen tettes videót. élelmiszereket 35 ezer Ft érték
ben vitt el.

• A nagylaposi fóliaházból 432 ezer forint értékú öntöző

csöveket vittek el 6-án.
• 9-én észlelték egy nagyállási cégnél, hogy üzem

egységükből egy pénzes kazettát loptak el 290 ezer Ft-tal.
• Pocos-zugi hétvégi házból gázpalackot. élelmiszert zsák

mányoltak lQ-én.
• Halálos közlekedési baleset történt a Bajcsy-Zs. üton 10

én este. Egy helyi gépkocsivezető elütött egy kerékpárost,
aki sérüléseibe belehalt. A körülmények tisztázása folyile

• Ismeretlen eredetú. feltehetően II. világháborüs. fel nem
robbant lövedéket találtak Hunyán. Biztonságba helyezték
elszállitásáig.

• IS-én Gyoma és Nagylapos között 16 m rézkábelt tulaj
dOIÚtottak el a MÁV-tól, az irányitó berendezés szerel
vényéből.

• 4 vikendház szenvedett az idegen betolakodóktól a
Pocos-zugban 19-én. Apróbb és nagyobb holmikat zsák
mányoltak.

• 22-én este verekedés történt a Nyárfás kocsmában. Két
helyi lakos esett egymásnak. Egyiküknél szekerce.
másikuknál nagykés volt. A szekerce lapja lesüjtott. ezért a
sértett állkapocscsont-törést és egyéb külső sérüléseket
szenvedett...

• 23-án a Pocos-kert egyik telkéről 50 méter drótkeritést
göngyölített fel és el a nyilván jó erőben lévő tolvaj ...

• 26-án 14 órakor balesetet jelentettek a Tamási és a
Selyem út kereszteződéséből.Egy 8 éves gyerek felelőtlenül

egy álló [zs furgon hátuljára kapaszkodott fel, majd mikor az
elindult, néhány másodperc után leugrásra határozta el
magát. Ennek következtében agyalapi törést és egyéb
sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították.

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Papp Ferenc - Paks - és Szatmári Magdolna.• Pap Ferenc 

Gyomaendröd - és Fodor Brigitta.
Akik eltávoztak közülünk:
Gyuricza Miklósné Farkasinszki Ilona 87, Homok Imréné

Homok Katalin 81. Pintér Vendel 77, Nagy István 33. Balogh
Lajosné Domokos Mária 87. Beinschróth Márton 55 éves
korában.

Nemcsak a húszéveseké a világ...
Gyomaendrődés környékének vállalkozóit. munkaadóit

is érintette a Békés Megyei Munkaügyi Központ által
kezdeményezett kampány. A 45 éven felülieknek rendezett
állásbörzét Gyomaendrődönis kisérleti jellegünek szánták
május 26-án a fenti címmel.

..Féltünk egy kicsit. hogy milyen lesz a munkavállalási
hajlandóság. Esetleg szégyellnek erre eljönni az érintet
tek. .. Ezzel szemben óriási siker volt. Még az udvaron is
nagyon sokan voltak a megnyitó alatt... - mondta Timárné
Búza Ilona a gyomaendrődi Kirendeltség vezetője.

240 föt értesítettünk, ennek több mint a fele megjelent.
Felajánlottak 130 állást, ebből több mint 35 el is kelt.

Körülbelül 2 hónapja kezeltük az ügyet kiemeit figyelem
mel. tudniillik. hogy a 45 éven felülieknek állást találjunk
és börzét rendezzünk. A két hónap alatt további 120 főt

helyeztünk el. A mai állásbörzével ISO-et segitettünk
munkához. A számok azt bizonyítják. hogy ezek az
emberek akarnak dolgozni. Mint a másik szlogenünk is
mondja, van esély a 45 éven felülieknek is az elhe
lyezkedésre.

Az igaz, hogy nem mindig találkozik a munkáltatók és az
állásra várók igénye. Azonban aki eljön egy ilyen börzére,
abban van egy munkavállalási hajlandóság...

A 45 éven felülieknek egyébként fontos a nyugdíj szem
pontjából is a munkaviszony. Nem beszélve betegség, bal
eset. táppénz esetére...

Úgy gondolom. hogy lesz ennek folytatása, talán évente.
A munkaadók közül is legalább 30-35-en itt voltak.

érdeklődtek, tehát az esélyek megvannak... "

MUNKALEHETÓSÉGEK-MUNKALEHETÓSÉGEK-MUNKALEHETÓSÉGEK

Gyomaendrőd:

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti ma,jor. Tel.: 60/307-980 
cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

2. Linea Faipari Vállalkozás Szarvas. Szentesi út 106. Tel.: 66/313-121
- asztalos 3 fő.

3. Régió Centril Kereskedelmi Kft. Békéscsaba. Bertóthy udvar 6. Tel.:
66/445-468 Petrovics Zoltán - pénzügyi tanácsadó.
4. Kiss és Társa Bt. Gyomaendröd Shell benzinkút. Tel.: 66/386·608
Kiss Sándor - kútkezelő 3 fő.

5. Raichle Sport Kft. Gyomaendröd. Tel.: 66/386-898 Vodova János 
cipőfelsőrész-készítő 5 fő.

6. Turul Cipő Kft. Gyomaendröd, Szabadság tér 2. Tel.: 66/386·891
Hunya István - cipőfelsőrész-készítő 15 fő.

7. Stafírung Kft. Gyomaendröd. Hösök útja 52. Tel.: 66/386-603 Dlés
Jánosné - varrónő 6 fő.

8. Szarka Ignác Dévaványa. Bajcsy-Zs. út 4. Tel.: 30/255-820 
mezőgazdasági segédmunkás 30 fő.

9. Homok Árpád Kisújszállás. Kossuth út 7. II/6. TeJ.: 20/253·158 
épületbádogos 2 fő. hidegburkoló 4 fő.

10. Tímár Andrásné Gyomaendröd. Bajcsy-Zs. út 27, Tel.: 66/386·055
TImár Andrásné - konyhai kisegítő 2 fő, szakács l fő.

ll. Likemé dr. Diószegi Márla Dévaványa. Damjanich u. 24. Tel.:
60/486-405 Liker István - gyermekfelügyelő l fő.

12. Lakatos és Társa Gyomaendröd. Bajcsy-Zs. út 9. Tel.: 60/385-699
Lakatos TIbor - kőműves 2 fő

13. Polgármesteri ffivatal GyomaendrődGyomaendröd. Szabadság tér
1. Tel.: 66/386-122 Mucsi Lajosné - festő-mázoló l fő,

14. Idős Korúakat Gondozó Szoc. Otthon Dévaványa. Jéggyár út
31-33. Tel.: (l) jegyeztetni: 339 Pesztránszki Ferencné - l fő ápoló
15. Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Szarvas. Pf. 72. Tel.: 66/313-855
Parczen Balázs - 5 fő mezőgazdasági segédmunkás
16. Városi Gondozási Központ Gyomaendröd. Fö út 66. TeJ.: 66/386
638 Cöre Lajosné - l fő takaritónő

17. Endrődi Cuti Bt. Gyomaendröd Apponyi u. 14. Tel.: 66/386-695
Farkas István - l fő taltaritónő

18. Optimum-Trade Szeged Érdeklödni: BMMKK Gyomaendröd.
Mirhóháti u. ll. Tel.: 66/386-212 - 25 fő építőipari szakmunkások
részére külföldi munkalehetőség

GyomaendrődiHíradó. Gyomaendrőd,Varos Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő:.Bíréi Y..ároly
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Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Homok Péter nyomdájábán, Gyomaendrödön.Telefon:06 60/305-076
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Ebtulajdonosok!
Felhívjuk a tisztelt ebtulajdonosok

figyelmét, hogy a' többször módosított
21/1992. (VII. Ol.) KT: sz. rendelet
értelmében "az eb tulajdonosa vagy tartó
ja köteles, ha az eb három hónaposnál
idősebb, vagy három hónapos kort elérte,
30 napon belül saját költségére állator
vossal veszettség ellen beoitatni".

Kérünk minden ebtulajdonost, hogy
amennyiben az ez évi szervezett védőoltá
son a tulajdonát képező eb nem lett
veszettség ellen beoltva, úgy azt sürgősen
pótolja. Az oltás megtörténtét az oltási lap
bemutatásával kell igazolni.

Felhívjuk továbbá a tisztelt ebtulaj
donosok figyelmét arra, hogy az emlitett
rendelet értelmében az eb tulajdonosa
köteles az eb tartási helye szerint illetékes
települési önkormányzati jegyzőnél beje
lenteni nyilvántartásba vétel céljából, ha
az eb:

- három hónapos kort elérte
- az eb elhullott, vagy elveszett,
- új tulajdonoshoz került.

Polgármesteri Hivatal
Műszakiés Vagyongazdálkodási Csoporga

FEST~Km
AKCIO! /IFI8Z

JúliusI-július 31. között árenged
ményes festék-és mosóporvásár az
ÁFÉSZ Háztartási boltjában (Kossuth
u. 31.). Az akció ideje alatt egyes fes
tékek és mosóporok 10-20%-os
árengedménnyel kaphatók. Most
érdemes megvásárolni a nyári fes
téshez, takarításhoz szükséges
anyagokat. Miért ne fizetne keveseb
bet?

Minden k~dves vásárlót
tisztelettel várunk.

Kajakosok - kenusok!
Július ll-én alakuló összejövetelét tartja a gyoma

endrődi Kajak-kenu Egyesület.
Minden érdeklődőt sZÍVesen látnak a Kossuth u. 18 sz.

alatt 15 órakor.

Jaj. úgy élvezem en a strandat ... csakjobb lenne az idő .. o
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
- Az ivóvíz minőségét javitó,

jejlesztését célzó címzetes támoga
tás rendben van és várható a
bernházás megkezdése... ?

- A város megkapta a 4 évre
szóló címzett támogatást, amely
nek összege 396 millió Ft. 1997-re
a támogatott összeg 56,8 millió,
98--99-re 120-120 millió, majd
2000-re 99 millió.

Ez mintegy 50% -a a várható
bekerülési költségeknek. 20%
saját erőt nekünk kell állni.

Ez az összeg a Szeghalom felől

érkezendő víz ideterelését biztosít
ja, ami négyéves folyamat.

Ha sikerülne elérni, hogy
Mezőberényirányából vezethessük
ide közössen Csárdaszállással,
akkor a beruházás csak három
éves lesz, az összege ís kevesebb 
550-600 millió Ft.

Viszont környezetvédelmi, ható
sági engedélyek szükségesek, mert
nem ez volt beadva előzőleg.

Itt a Körös-Maros hordalékkúp
vízbázis védelmének érdekeit
veszik figyelembe.

Reméljük, hogy ez a folyamat
hamarosan elindul, így 1999.
nyarára ítt lenne a víz...

- A jÚJ1ius 18-i Kistérségi
találkozó mit vetett jel?

- Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya polgánnesterei, jegyzői va
lamint a Békés megyei képviselő

testület megbízásából Pelcsinszki
Boleszláv alelnök volt itt. Fel
vezettük a térségi együttműkö

déseket és lehetőségeket pályáza
tok érdekében, például ivóvíz
Csárdaszállással, a kommunális
hulladék, szemét Hunyával...

Bízonyos hatósági feladatok
ellátásáról, Gyomendrőd körzet
központ szerepéről és a térség
középtávú közösen elkészítendő

koncepciójáról is beszéltünk.
A vállalkozói övezet kialakításá

nak kérdése is előtérbe került. Ez
azt jelenti, hogy Lökösháza, .
Békéscsaba, Budapest vonaltól
északra elterülő Békés megyei
területek egy egységes vállalkozóí
övezetet alkotnának. Egységes el
bírálás alá is esnének. Bízonyos
kedvezmények, szorosabb együtt-

működés jöhetne létre ipar
telepítés érdekében. Akár külföldi
partnerrel, állami támogatással,
adókedvezményekkel kellene élén
kiteni ezt a térséget. Hangsúlyos ez
a terület, mert Észak-Békés me
zőgazdasági adottságaiban gyen
gébb... Létfontosságú elhatározni,
hogy ez a terület a közeljövőben

milyen irányba induljon el, mert a
döcögő agrárium és a nehezen
kialakuló idegenforgalom mellé
kellene egy intenzívebb ipartele
pítés. Tulajdonképpen a szemé
lyes ismerkedés is most indult be...

- Hogyan értékeli a TOURIN
FORM iroda tevékenységét?

- Úgy gondolom, hogy teljesíti
feladatát. Együtt igyekszünk Gyo
maendrőd térségét eladni, megje
lenni vele... Hosszú távon kell eb
ben gondolkodni. Ez csak közvetve
jövedelmező. Jó irányba indult el,
csak több idő kell még az irodának.

- A testület előtt az elfogadásra
váró "csendrendelet". Ki és hogyan
ellenőrzi és tartalja majd ezt be...?

- Minden rendelkezés annyit ér,
amennyit be tudnak belőle tartat
ni. Ez a rendelet ad majd egy
keretet, kiindulási pontot min
denkinek... A csendrendelet elkö
vetőit egyszeru méréssel ki lehet
majd szűrni. A környezetvédelmi
hatóság is ~van felléphet majd ...

A lakosság figyelmét is
szeretném felhívni, hogy hábor
gatás esetére tudják majd, mik a
jogaik. Másrészt az éjszakai
szórakozók legyenek figyelemmel a
már létező csendrendeletre... Az
idegenforgalom, a szórakozás és az
itt élők találják meg a közös
nevezőt, mindenki számára a leg
elviselhetőbbet...

- Hivatalba lépésekor úgy nyi
latkozott, hogy munkája során ta
nácsadók és szakértők véleményére
is alapoz. Sikerül megvaLósítani?

- Intézményi szinten még nem
sikerült létrehozni. Egyelőre ott
tartok, hogy a pártok képviselőivel

tárgyalgatunk a következő idő

szakról, illetve kialakult egy ún.
bázis információs tanácsadó
testület. Ez a MATUR tagozatának
része. Mivel nagyon nehéz

helyzetben vagyok ahhoz, hogy
mindenkit felkeressek, ezért a
hivatal és az irodáin ajtaja is nyit
va áll... Igyekszem az intéz-mé
nyekhez, vállalatokhoz, vállal
kozókhoz elmenni, ahol szintén
meghallgatom az embereket.

Azt amit eleve reméltem, az még
nem jött be, talán a röpke három
hónap még kevés volt erre. Azon
ban nem kivánság- és panasz
listákról kell itt gondolkodni...
Bízom benne, hogy ősztől a nor
mális mederben folytatódik.

- Hogyan értékeli az NB ill-ba
felkerült endrődijocicsapatteljesít
ményét?

- Örülök neki, hogy felkerültek.
Az egyik szemem mosolygott, mert
látszik és mérhető volt, hogy van
egy vállalkozói összefogás és van
egy sportszerető közönség, akik
segitették a sikert...

A másik szemem sir, mert a vá
ros anyagi helyzete azóta lényege
sen nem javult és gondot okoz a
nagyobb mértékű támogatás.

Mégis úgy gondolom, hogy ezt a
csapatot nem lehet magára hagyni.
A felújított létesítmény pedig a
város tulajdona marad. Remélem,
hogy az illetékes bizottságok ezt
pozitivan meg fogják vitatni.
Értelmes, bölcs döntés születik és
anyagi erőnkhöz képest segíteni
fogjuk az NB III-as csapatot.
Szívből gratulálok nekik és folya
matos bentmaradást kivánok!

- ...és a nehéz körülmények
között, de mégis jól szereplőGYFC
erőjeszítéseit?

- Szerintem egy stabil megyei l.
oszt. csapat, nekik is gratulálok.
Nem rendelkeznek olyan anyagi és
vállalkozói bázissal, ezért ők iga
zán önzetlenül futballoznak...

Úgy gondolom, hogy a városban
elmegy ez a két csapat, főleg a
település kétpólusúsága miatt is.
Természetes azonban, hogy bizo
nyos üzleti és szponzori alapon kell
megoldani a tevékenységet, nem
város által fenntartott, fmanszíro
zott alapon.

Sajnos az anyagi támogatás kor
látai az önkormányzatnál továbbra
is megvannak...
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Csendrendelet
Járdaépítés TESTÜLETI ÜLÉS Összevonás

MOL benzinkút

• Június 26-án a bejelentések között elhangzott. hogy
szúkséges lehet július elején is beiktatni egy szúnyogirtást.

• Szöllősi Istvánnéval, országgyűlési képviselőnkkel fel
javult a viszony.

• ígéreteket kaptak a helyi rendőrörs kibővitésére 6
közrendőrrel és egy terepjáróval.

• Az átalakitott orvosi rendelő a szülőotthon helyén való
színűleg augusztus 8-án lép szolgálatba.

• Felvetették. hogy hasznos és jó lenne egy TB kifizetöhe
lyet telepíteni Gyomaendrődreís.

Napirendi pontok közül:
• Elfogadásra került az átdolgozott zaj- és rezgésvédelem

helyi szabályozása. a ..csendrendelet" .
• Ez kiterjed a különböző zaj- és hangkeltő beren

dezésekre. szerszámokra. gépekre (üzemekre). hangosító
készülékek üzemeltetésére ... stb. Területileg: egészségügyi.
oktatási és szociális inté=ényekre. üdülőterületekre. lakó
és iparterületekre is. Ahatárértékeket Lambdában és
Decibellben adták meg. Jelentős határérték különbségek
szerepelnek a nappali és éjszakai időszakra vonatkozóan...

• SZintén szabad utat adtak a Bethlen G. Mezőgazdasági
Szakközép és Szakmunkásképző.valamint a 617. Sz. Ipari
Szakmunkásképző és CipŐipari Szakközépiskola "átszer
vezéséhez" . Elhangzott. hogy az összevonás az iskolajövőbeni
kedvezőbb gazdálkodása és anyagi feltételeinek biztosítása
érdekében történt... Remélhetőleg bebizonyosodik. hogy
helyes lépés volt... Garanciát kaptunk. hogy az ipari sza
kképzés nem szűnik meg... Kérjük. hogy a mellérendeltségi
viszony megmaradjon. Az új iskola (1997. aug. l-től) neve
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola.
Igazgatója Gubucz JÓ~ef.

• A Rózsahegyi K. Alt. Isk. (volt 3. Sz.) igazgatója továbbra
is Ladányi Gáborné lesz 5 évre.

• A MOL 2000-es benZinkút telepítéséhez szükséges volt
egy területcserére. A Pásztor J. utcai telep megszünik. vis
szakerül az önkormányzat tulajdonába. rajta minden bizon-

Kner Erzsébet kitüntetése
Munkássága elismeréséért az idén száz esztendős Kner

Erzsébetnek Magyar Bálint Művelődési és Közoktatási min
iszter a Pro Cultura Hungariea kitüntetést adományozta.
melyet chichagói otthonában vehetett át.

Kner Erzsébet a gyomai. mezőtúri és budapesti tanulóévek
után a lipcsei akadémián folytatta tanulmányait. majd 1924
ben könyvkötőműhelytnyitott Budapesten. Arra vállalkozott.
hogy visszatér a hagyományos könyvkötészeti technikához. és
kizárólag eredeti. nemes anyagok felhasználásával. a minősé

gi követelmények maximális betartásával teremti meg az ipar
és a művészet harmóniáját.

Valóságos iparművészeti remekművek hagyták el műhe
lyét: különleges bőrkötésű könyvek. diszalbumok. diszok
levelek készültek nála aranyozással. domboritással és festés
sel egyedi darabonként ill. kis példányszámban.

A történelem vihara és családja tragikus sorsa miatt 1949
ben kivándorolt az Egyesült Államokba. s Chichagóban tele
pedett le. Itt a The Newberry Library. majd a John Crerar
Library részére készitett különlegesen szép egyedi kötéseket.
Önálló könyvkötő-műhelyébenaz igényes bibliofilek és gyűjtÓK
részére - 1982-ben történt visszavonulásáig - 85 éves koráig
dolgozott...

Munkái magyar múzeumok és a chichagói könyvtárak.
magánkönyvtárak féltve őrzött kincsei. Ez év tavaszán a Kner
Nyomdaipari Múzeumban volt látható az életművévelkapcso
latos kamarakiállitás. s ez alkalommal jelent meg
nyomdatörténeti sorozatának 29. sz. köteteként.

F. HUDÁK JUUANNA

A Műv. és Közokt. Minisztérium képviseletében
Sebes István adta át a kitüntetést Kner Erzsébetnek -+

nyal autóparkolót alakitanak ki. Helyette a gázcseretelep. - a
46. sz. föközl. út melletti területet kapja a MOL. Az építkezés
1998. tavaszán fejeződik be. ekkor áll üzembe a MOL 2000
es töltőállomás. (Valószínűleggépi kocsímosóval... )

• A képviselő-testület kilépési szándékát határozta el a
Mezőberény központú és hegemóniájú Körösök-völgye
Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú
Társaságból. ..Nem találtuk meg az összhangot. a közös célt".
Más településekkel együtt az elhatározás oka. hogy a K.H.
Mezőberényen kivül más település érdekeit nem képviseli.

• .. 1990 óta nem volt - összesen - ennyi járdajavitás. mint
most. .." Kijelölték a város járdaépítési és javitási igényeit.
rangsorait. Gyomaendrőd területén meglévő járdák teljes
felülete 79500 m2 . Az építési. javitási ígény 15%-ot jelent.
Fontossági sorrend: Fő út (Besenyszegi bolthoz). 2. Iskola út;
3. Vadász út. 4 ... Selyem út. 5. Hősök tere. 6. Hősök útja. 7.
Kocsorhegy. 8. Oregszőlő. 9. Nagylapos. 10. Fő út (teljes sza
kasz). 1.400 ezer forintot csoportosítanak át e célra. Kérik a
lakosság segítségét a felÚjított és az új utak védelmére.
tisztán tartására. karbantartására. hiszen a lakosság érdeke
is ez!

A zárt ülés anyagából:
• A városi piac bérbeadási pályázatára 4 jelentkező közül

(Zsort Kereskedelmi Kft.. HUKIV Market Abony. Gyuricza
Vince. Kolohné Pelyva Edit) a bíráló bizottság ajánlatára a
feltételeknek legjobban megfelelő- helypénzdíjak. ennek vis
szaforgatása stb... - pályázat Kolohné Pelyva Edité volt. Az ő

1. 500 OOO Ft/év bérleti díj ajfmlatát fogadta el a testület
(helypénzemelést nem tervez. 98-tól csak az infláció
arányában...) augusztus l-től.

• A Gyomaendrőd kitüntető Emlékplakett odaitéléséröl
határoztak. Idén ezt 4-en kapják: a Bethlen Gábor
MezőgazdaságiSzakmunkásképzőIskola - közéleti. társadal
mi. művészeti tevékenységekben való részvételéért.

• A 30 éves Körösmenti Táncegyüttes. a 25 éves Rumba
Táncsport Klub. Homok Lajosné Németh Eszter az aktív
tevékenységéért. munkásságáért.

Közössági Ház július havi programja
9. 18 órától: Zenés est a Magányosok Klubjában

10. 9-16 óráig: Telefonbemutató és vásár
ll. 13-17 óráig: Műanyag áruk vására
14. 18 órától: Gyógyda
26. 19 órától: fu..ma bál IAsztalfoglalás a Közösségi
Házban. júl. 1O-23-ig)
28. 18 órától: Gyógyda

Rendszeresen működő csoportok. közösségek 1997 nyarán
a Közösségi Házban:
Minden hétfön. 18-22 óráig: Nyugdijas Klub • Minden hétfOn.
19.30-20.30 óráig: Aerobic torna· Minden szerdán. 18-21 óráig:
Magányosok Klubja· ML'1den hó utolsó szerdáján. 19 órától: Kisgazda
Párt gyülése • Minden csütörtökön. 19.30-20.30 óráig: Aerobic torna
- Minden második csütörtökön. 19-22 óráig: Gazdakör Qül. 10.. 24.. stb)
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Ebben az évben meghirdette a Városi
Könyvtár a Városi Mesemondó Versenyt.
amelyen szabadon választott népmese
elöadásával vehettek részt a jelentkezök.
több korcsoportban.

Összesen 101-enjelentkeztek. s mesél
tek. Több fordulóban zajlott a verseny. A
döntö 1997. május 31-én volt az endrödi
könyvtárban. ahol a könyvtár által hirde
tett _Égböl pottyant mese- cimű rajzpá
lyázat eredményhirdetésére is sor került.
A versenyek dijazottjai könyvjutalomban
részesültek. s valamennyi résztvevö
oklevelet kapott.

A dijazásban támogatók voltak:
Gyomaendröd Polgármestere. Körös

Bútoripari Kft.. AGROFÉM Kft.. Raichle
Sport Kft.. Sikér Gmk.. Kert-KiWi Kft..
Dinya Zoltán vállalkozó - MARZOL Clpö.
Corvo Blanco Kft.. Körösi Keltetö KV..
THERMIX Épitöipari Szövetkezet.
Fekécs-Kovács Kkt.. Endröd és Vidéke
Takarékszövetkezet. Fekécs Imre vál
lalkozó. Microfox Kft.

A versenyen elért eredmények:
..Aranyfonál" mesemondóverseny
je1.sö tagozatO
l. helyezés:

Nyíri Dóra 5. o. 2. Sz. Ált. Iskola
Vaszkó Barbara 6. o. Rózsahegyi K. Ált.
Isk.

2. helyezés:
Tímár Anett 7. o. Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Bíró Nikolett 5. o. Rózsahegyi K. Ált. Isk.

3. helyezés:
Bela Szilvia 6. o. Rózsahegyi K. Ált. Isk.

4. helyezés:
Tímár Tamás 5. o. Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Takács Katalin 6. o. Rózsahegyi K. Ált.
Isk.

alsó tagozat
1. helyezés:

Farkasinszki Fanni 3. o. Rózsahegyi K.
Ált. Isk.

2. helyezés:
Gyetvai Andrea 3. o. Rózsahegyi K. Ált.
Isk.

3. helyezés:
Tóth Nikoletta 4. o. Rózsahegyi K. Ált.
Isk. Mongyi Ágnes 4. o. Rózsahegyi K.
Ált. Isk. Cser Annamária 4. o.
Rózsahegyi K. Ált. Isk.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

l. helyezés:
Roncsek Nóra 2. o. Szent Gellért Kato
likus Ált. Isk.

2. helyezés:
Vári Éva l. o. Rózsahegyi K. Ált. Isk.

3. helyezés:
Kondor Nóra l. o. Szent Gellért
Katolikus Ált. Isk.

nagycsoportos óvodások
1. helyezés:

Cserenyecz Dóra, Selyem úti óvoda
2. helyezés:

Feuerwerker Daniella. Selyem úti óvo
da
Paróczai Barnabás. Selyem úti óvoda

3. helyezés:
Haveida Róbert. Selyem úti óvoda

4. helyezés:
Trendl Péter. Blaha úti óvoda
Nagy Rita, Selyem úti óvoda

.Égből pottyant mese" cimű rajzpályázat
dijazotgai:
középiskolások:

Nótári Krisztina, Diószegi Edit - Kner
Imre Gimnázium

je1.sö tagozat:
F. Nagy Lajos, Csizmadia Ida. Kun
Linda, VelőTünde és a rajzszak.kör tag
jai - 2. Sz. Ált. Isk.
Kovásznai Nóra, Vaszkó Barbara 
Rózsahegyi K. Ált. Iskola

alsó tagozat
Izsó Sándor, Erdei Sándor, Szőke

Zsuzsi - 2. Sz. Ált. Isk.
Kondor Nóra - Szent Gellért Katolikus
Ált. Isk.
Hanyecz Ágnes, Hornok Ádám 
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
László Tamás, Nyéki Barbara - Szabó
Pál téri Ált. Isk.. Békéscsaba

óvodások:
Babos Tamás, Fazekas Imre. Czikkely
Csaba - Kossuth úti óvoda
Nagy Rita, Bótos Beáta - Selyem úti
óvoda

* * *
Az endrödi Könyvtárban a szekszárdi

Salve Bt. galériát üzemeltet. Jelenleg
Gonda Margit képei és kerámiái
tekinthetök és vásárolhatók meg (részlet
re is!). Augusztusban a tervek szerint
Macskássy Izolda művésznö képei kerül
nek aján1ásra.
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Corini pályázat
A Városi Képtár által - Corini

Margit születésének 100. évfor
dulója alkalmából - meghírdetett
rajzpályázat eredményhirdetése és
a jún. 21-ig nyitva tartó kiállítás
megnyitása jún. lO-én du. 3-kor
történt ünnepélyes keretek közt.
meleg. családias hangulatban.

A pályázatra huszonnégy. je
lentkezőtől harmincöt munka ér
kezett be, amelyeket a Honti Antal
és Hevesi Nagy Anikó összetételű

zsűri birált el. Középiskolás
kategóriában három pályázó négy
képet küldött be mindössze, ezért
ebben a kategóriában nem adtunk
ki díjakat.

Általános iskolás - 11-14 éves
kategóriában

"A tenger" témakörben:
r. Pelyva Katalin, II. Schwalm

Anikó, III. Berényi József.
"Az éjszaka" témakörben:
r. Mészáros Györgyi. II. Szabó

Zsanett. III. Fülöp Emő.

A zsűri különdíját - meghívást a
nyári müvésztáborba -, amelyet a
Bethlen Gábor Alapítvány ajánlott
fel, Méri Gábor, a 2. Sz. Általános
Iskola 13 éves tanulója kapta.

A többi díjazott értékes könyv
jutalmat, az okleveleket. emlék
lapokat, rajztömböket a Kner
Nyomda bocsátotta rendelkezé
sünkre.

Segítőinknek ezúton szeret
nénk köszönetet mondani, s
kedves pályázóinkat pedig további
szorgos munkára biztatni. Remél
jük, hogy hagyománnyá váló - jövő

évtől minden évben névadónk.
Vidovszky Béla napkor meghirde
tendő - pályázatainkon ismét ta
lálkozunk.

BULA TERÉZ

gyűjteménykezelő

Köszönjük!
l. Regenborger GmbH. Békéscsaba
2. Hartauer Erich Auto-France, Szeged
3. Knapcsek Béla Thermix Ép. ip., Gyomaendröd
4. Henkel Metakémia, Körösladány
5. MezőhegyesiMénesbirtok, Mezőhegyes
6. Szarka Csilla látszerész. Gyomaendröd
7. Papp Lajos. Gyomai Kner Nyomda Rt., Gyomaendrőd

8. Stafirung Kft.. Gyomaendrőd
9. Dr. Kulcsárné ÁFÉSZ. Gyomaendrőd

10. Tótka Sándor Prominent Bt.. Gyomaendrőd
ll. Lizák: István virágkertész. Panzió. Gyomaendrőd
12. Tandi Sándor Farmerház. Gyomaendrőd

13. Kucsmik István Andi Butik, Gyomaendrőd
14. Botlik Judit Élelmiszer, Gyomaendrőd
15. MOL Rt. Füzesgyarmat. Füzesgyarmat
16. FOLMELL Felületfóliázó Gmk., Gyomaendrőd
17. Putnoki Sándor Élelmiszer, Gyomaendrőd
18. Zöld László Zöldséges. Gyomaendröd
19. Ugor-Trade Élelmiszer. Gyomaendrőd
20. Schwindt Mihály Élelmiszer, Gyomaendrőd
21. Békés Megyei Önkormányzat. Békéscsaba
22. Mobil Ifjúsági Alapítvány, Budapest

Szeretnénk megköszönni a támogatóknak. hogy ismét
segitették két gyomaendrödi gyermeknek Kinába való kiutazását.
Komróczki Tamás és Gaál Sára a Gyornika tánccsoport két tán
cosa. tánctanáruk és felkészitőjük Wolf Tünde táncpedagógus
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(Már megint az amerikaiak? ..)

Aleépítés "szervezetátalakítás" ürügyén

5

A júniusi Híradóban polgár
mesterünk véleményét olvashat
tuk az esetleges megsZŰllőgyoma
endrődi TITÁSZ kirendeltségről.

A valós veszély miatt most meg
kerestük a TITÁSZ területi igaz
gatóját Rózsa Ferencet is és a lábra
kelt hirek felől kérdeztük.

A telefoninteIjúban hivatkozott a
TITÁSZ IV. 28-ai igazgatósági
határozatára a szervezetátalaki
tásról.

Ebben olvasható (itt kivona
tosan), hogy megbízták az ameri
kai Boston Consulting Groupot a
TITÁSZ szervezeti felépítésének, a
folyamatok szerkezetének vizs
gálatával azon célból, hogy
javuljon és sikeresebbé váljon az
áramszolgáltató versenyképessé
ge. A született javaslatot pedig meg
is valósítják...

Lefektetik még azt is, hogy belső

átszervezésre készülnek. Ennek
során akár más telephelyre is
költözhet egy-egy alkalmazottjuk. ..

Aztán a kisfogyasztóknál szeret
nék bevezetni az éves leolvasást.

A regionális szervezetek egy
kétlépcsős megvalósítás alatt
összevonást "szenvednek" 2000-ig.

A kirendeltségek száma 40-ről

29-re, de később akár 23-ra is
csökkenhet. Ebben a névsorban
sajnos 10 további társával ott
sorakozik Gyomaendrődis ...

A lényeges átszervezéseket 1998.
év végéig be kell fejezni. 47-0 stá
tusz leépítését is tervezik...

A vezérigazgató nyilatkozata e
lapban (részletek)

Csató János vezérigazgató a
Hálózat c. TITÁSZ lapban tett nyi
latkozatában többek között
elmondta:

A TITÁSZ életében minden bi
zonnyal a legnagyobb átszervezés
re kerül sor.

Az eddigi elbocsátások után
mára már 2390 dolgozóra csök
kent létszámuk. "... Nem ez a leg
fontosabb hír, hogy kevesebb
kirendeltséggel üzemel majd a
TITÁSZ... , hanem, hogy opti
málisan központosítsunk, illetve a
kirendeltségek szerepét és

tevékenységét megerősítsük, zök
kenőmentessé tegyük működé

süket."

- Csak ábránd -

Ezzel szemben a Központi Üzemi
Tanács elnöke Nagy János a lap
másik oldalán azt hangoztatja,
hogy az alábbiak nem, vagy csak
részben teljesülnek az átszervezési
célok következtében:

- bizonyos térségben nő a
fogyasztóktól való távolság

- emelkedik az üzemzavar
elháritásához szükséges idő

- pótlólagos - felmerülő beruhá
zásokra lesz szükség

- növekszik a gépjárművek

üzemóráinak száma, ezáltal a
környezeti terhelés...

Nagy János még azt is aláhúzza,
hogy az amerikai BCG tanulmánya
- amit az igazgatóság igyekszik
elfogadni - ideális állapotot kiván
elérni, ami a mai magyar valóság,
ezen belül a keleti országrész vi
szonyait figyelembe véve csak
ábránd maradhat!

Csató vezérigazgató elmondta
továbbá, hogy az éves leolvasásra
való áttérés során kevesebb
leolvasó személyzetre lesz szükség,
úgyszintén kevesebb vezetőre is ...
A szerelői létszám nő, mig a
pénzbeszedői állomány csökken.
Elképzelhető még munkatársak
átköltöztetése más helyre, más
feladatra.

Arra is sor kerülhet, hogy a
megszűnő kirendeltségek épüle
tében a helyi önkormányzattal
együttműködveolyan szolgáltatást
szervezzünk, ami többrétű lakos
sági, fogyasztói igényt is kielégít
het... (?)

A TITÁSZ-dolgozók Szakszerve
zetének elnöke Juhász Bertalan is
hozzászólt az átalakitás terveihez.
Eszerint elfogadják az ered
ményességet szolgáló átszervezést
(újságcikk: veszteséges áramszol
gáltatók, létszámleépítés
ellenére II milliárd hiány. - Az
1995. decemberében privatizált
cégek - köztük a TITÁSZ is - vagy

áramtarifa növelést, vagy az
általuk vásárolt villamos energia
árának csökkentését kérik a
Magyar Energia Hivataltól.. .l, de a
kirendeltség bezárását, létszám
csökkentést ellenzik.

Az sem elhanyagolható, hogy az
új számlázási rend bevezetésével
sokkot, káoszt okozott a TITÁSZ
fogyasztói körében. Ezt most
tetézni egy még újabb rendszerrel
nem jó, hagyni kellene a kedélyek
lecsillapodását...

Úgy értesültünk, hogy a
Gyomaendrődi TITÁSZ Kirendelt
ség mindezek ellenére tetemes
profitot termel évente, tehát
messzemenőleg nem veszteséges,
viszont a pénz eltűnik a TITÁSZ
közösében.

Úgy tűnik, hogy a helyi érdekek,
kérések még így sem jutnak el a
tulajdonosi, illetékesi fülekbe ...?

A Gyomaendrődi Kirendeltség
leépítéséről Rózsa Ferenc igazgató
annyit mondott: Ma sincs a
TITÁSZ körzetébe tartozó négyszáz
egynéhány településén mindenütt
kirendeltség. Véleménye szerint
ezek megszüntetését akkor lehet
végbevinni, amikor a technikai és
egyéb háttér már rendezett.

Itt két lényeges feltétel lenne: az
új számlázási rendszer - ami még
gondot okoz -, a műszaki színvo
nal javitása, ami a hálózat és a
szolgáltatás egyéb összetevőire

vonatkozik.
A fogyasztóknál történő hibákat

újabb műszaki megoldásokkal
igyekszünk kiküszöbölni. Egyéb
ként a mérők ritkán hibásodnak
meg...

Végleges döntés még nincs a
Gyomaendrődi Kirendeltség sor
sáról. Az biztos, hogy ebben az
évben nem történne meg a leépítés,
legkorábbi időpont 98 vége lehet 
tette hozzá Rózsa Ferenc.

B-K

Tűzoltóság kivonulása
27-én Póhalmon melléképület

tüzet jelentettek.
Szalmafalú és -tetejű disznóólak

égtek, valamint 200 mázsa széna.
Három koca és 30 süldő lett az áldoza
ta a tűznek.
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Új vezető a GYOMASZOLG élén
A közelmúltban nevezték ki Fábián

Lajost (48) Nagy Pál után a
Gyomaszolg Kft. ügyvezetőjének öt
évre.

- Hol és mivel foglalkozott eddig?
- 1978-ig a Körös Vidéki Vizügyi

Igazgatóságnál a gyomai építés
vezetőségen voltam. Ezután a Ta
nácsi Költségvetési Üzemhez kerúl
tem, mint múvezető. Nyolc éve pedig
múszaki vezetőként dolgozom az
azóta Gyomaszolg Kft.-vé alakult
(1991. dec. 30.) munkahelyemen.
Feladatom a múszaki jellegü mun
kák irányítása, szervezése volt.

Sokrétú a Gyomaszolg tevé
kenysége. A városüzemeltetés és az
építőipar köré lehet mégis csopor
tosítani.

- Melyik profiljuk alakult ki
leginkább?

- Mint mondtam, müködési
területünk igen széles. Az önkor
mányzat mint 100%-os tulajdonos,
ellát bennünket városüzemeltetési
feladatokkal, ami szinte teljes köm.
Ide sorolható a belvizek rendezése,
az utak, parkok gondozása, köztisz
tasági tevékenység. Teljes köm
temetkezési szolgáltatást nyújtunk,
e mellett rendelkezünk építőipari

kapacitással is. (Szállítás, beton
értékesítés, mély- és magasépítés ,
ipari kivitelezés, de szakipari mun
kákat is vállalunk a lakosság ré
szére, pl. asztalos, lakatos, ács, kő

múves szakmákban.)
- Milyen változásokat tervezhet,

vezethet be...?
- A tevékenység körében sok

bővítési lehetőség nincs. Inkább a
meglevők kiszélesitésében gondol
kodom, mint pl. a szemétszállitás
ban. Hunyára már kiterjesztettük, és
látok benne lehetőséget, hogy
néhány környező települést még
bevonjunk.

Szerintem a regionális szemét
telepet itt kell valahol körzetünkben
kialakítani.

Nagy gondot kell fordítanunk az
utak tisztán tartására, a zöld
területek gondozására, a további
parkosításokat is el kellene kezdeni.
A legtöbb esetben a pénz szól bele a
dolgokba. Egyébként a városvezetés
elképzelését kell képvíselnünk.

- Mik a legnagyobb gondjaik?
- Az, hogy az eszközállományunk

erősen elhasználódott. Nagyobb
volumenú gépbeszerzés a 80-as
években történt. Akorszemtlen,

alacsony hatásfokú eszközöktől

meg kell válni, helyettük új, jobb
gépeket kell beszerezni, amelyek ol
csóbbak is az üzemeltetésben. A Kft.
megalakulásakor 2,5 millió Ft értékü
forgóeszközzel indult. Ez a szám
mára sem változott. A forgóesz
közfeltöltést, -növelést fokozni kel
lene.

- Sajnos előfordult. hogy elma
rasztaló kritikát kaptak mun
kéyukért. Mit tud igérni ezen a
területen?

- A Kft. tevékenysége a város min
den lakóját így vagy úgy, de érinti.
Így előfordulhat panasz, ami hál'
istennek elég kevés. Azért persze,
hogy vannak területek, ahol javulást
kell elérnünk. Történetesen a jár
daépítéseknél. Odafigyeléssel mini
málisra lehet csökkenteni az előfor

duló hibákat.
Sok bajunk van a szemétszállitás

során előforduló meg nem ér
tésekkel. A lakosság jobb együtt
múködés<';t kérnénk ezen a fontos
területen. Például ne tegyenek ki híg
trágyát zsákokban az utcára, vagy
jobban figyeljék, tartsák számon a
szállítások időpontját...

-B-

Szemétyesen: GYOMAENDRŐD
Mátyás király u. 2/a.
szerda: 16 órától
szombat: 9-12 óráig

Tetefonlfax.: 06/66/386-859
06/20/422-435

Gondozás,ellátás... _Érezzék egy kézfogásból rólad,
hogyjót akarsz és te is tiszta,jó vagy
s egy tekintetünk elhitesse veled,
szép dolgokért élsz. és érdemes élned!"

A mezökovácsházi XVIrI.
Nyári Táncversenyen, ami or
szágos részvétel mellett zajlott,
gyomaendrődisiker is született.

D-junior I. standard:
Bencsik Mihály és Mészáros
Györgyi 3.,

D-junior II. standard latin:
Pelle András és Roszkos An
namária 1. lett.

Felkészítöjük Megyeri László.
Gratulálunk!

Az ifjúsági kézilabdázónk
Kalina Ferenc 69 góllal
gólkirály lett az NB rI. ificso
portban.

Balog Károlyné
szaktanácsadó

tudja felvállalni, vagy nincs is, aki fel
vállalja, akkor igényelheti a
.HUMÁNUM 97" KHT. szolgáltatásait.

Természetesen az átmeneti elhe
lyezést is bárki igényelheti, nem
kórházból kijÖVŐ is.
Az intézmény nagy hangsúlyt
helyez a rehabilitációra (gyógytor
na, fizioterápia).
Az intézményen belül egy rehabi
litációs helyíség kerül kialakitásra,
ahol a szolgáltatást bárki, nem
bentlakó igényelheti.

Az érdeklődőket az alábbi címen és
telefonszámon tisztelettel várja:

Balog Károly
..HUMÁNUM 97" KHT.
úgyvezeló igazgatója

Az intézmény szakmai progrQ.1T)ja:
l. Folyamatos ellátást, és Végleges

elhelyezést kérők számára meg
felelő otthon biztosítása.

2. Az átmeneti elhelyezés esetén gon
doltunk olyan egészségügyi ellá
tásra. hogy akit a kórházból vagy
más egészségügyi intézményből

már elbocsájtanak, de a folyama
tos ápolásra és felúgyeletre még
szüksége van, de ezt a család nem

"HUMÁNUM 97" Közhasznú
Társaság ápolást-gondozást és
rehabilitációt nyújtó intézményt
alakít ki Gyomaendrődön a Fő út
224. szám alatt (a Katolikus temp
lom mellett)

Az intézmény folyamatos és
átmeneti elhelyezést biztosít az
igénylők számára. A kialakitásra
kerülő szobák különböző komfort
fokozatúak, illetve méretúek.
Egyágyastól maximum háromágyas
szobák lesznek. Házaspári, komfortos
szobák is kialakitásra kerülnek.
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A gyomaendrődi 2. Sz. Általános Iskola vezetőségenyilvánosság elé tárja
a tanulmányi versenyeken elért eredményeket

és további sikereket kíván pedagógusoknak, gyermekeknek

Matematika versenyek:
Varga Tamás Országos Matematika Verseny
Roósz Melinda 8. c. a megyei fordulón szépen szerepelt.
Felkészít6 tanára: Cseh Jánosné
.Zrinyi Ilona· Országos Matematika Verseny
Tari SzilVia 6. c. megyei 10. helyezett
Felkészit6 tanár: Cseh Jánosné
TovábbieredLnények:
5. osztály:
Farkas Zsolt 5. c. 23. helyezés
Tóth Ágnes 5. e. 40. helyezés
Gottfiied Endre 5. d. 56. helyezés
Felkészít6 tanáraik: Palicskáné Szegedi Katalin

Vaszkó Lqjosné
Halászné dr. Balogh Erzsébet

A versenyben - a megyéből - 421 ötödik osztályos tanuló vett részt.

6. osztály:
Czikkely Csilla 6. a. 32. helyezés
Méri Gábor 6. b. 51. helyezés
Papp László 6. b. 71. helyezés
Pintér Viktor 6. d. 79. helyezés
Kovács Katalin 6. c. 84. helyezés
Felkészít6 tanáraik: Halászné dr. Balogh Erzsébet

PaLicskáné Szegedi Katalin
Vaszkó Lqjosné
Cseh Jánosné

A versenyben - a megyéből - 326 hatodik osztályos tanuló vett részt.

7. osztály:
Balogh Annamária 7. c. 19. helyezés
Séllei Ferenc 7. d. 20. helyezés
Orovecz Róbert 7. a. 28. helyezés
Bánki Ágnes 7. c. 78. helyezés
Brandt Attila 7. c. 79. helyezés
VaIjú Anikó 7. c. 82. helyezés
Felkészítö tanáraik: Fekécs Éva

Halászné dr. Balogh Erzsébet
A versenyben - a megyéből - 305 hetedik osztályos tanuló vett
részt.

8. osztály:
Weimann Edit 8. c. 67. helyezés
Roósz Melinda 8. c. 76. helyezés
Diószegi László 8. c. 88. helyezés
Tali László 8. c. 97. helyezés
Felkészítö tanárok: Cseh Jánosné
Aversenyben - a megyéből- 257 nyolcadik osztályos tanuló vett részt.

A .Zrinyi Ilona Országos Matematika Verseny· megyei fordulóján
Békés megye 96 iskolájának 2193 tanulója vett részt.

Csapatversenyben is szép eredményeket értek el tanulóink:
7. osztály 4. hely
6. osztály 7. hely
5. osztály 8. hely
8. osztály 16. hely

Fizika:
ÖVeges József Országos Fizika Verseny
Weidmann Edit 8. c. megyei 6. helyezett
Felkészítö tanára: Cseh Jánosné

Kémia:
Curie Országos Kémia Emlékverseny
Gurin László 8. c. a területi fordulón bekerült

az első 10 helyezett közé
Felkészítö tanára: Szurovecz Zoltánné

Földrajz:
Teleki Pál Országos Földrajz Verseny
Vaszkó Dóra 7. c. megyei 4. helyezett
Felkészítö tanára: Pelesz Béláné

Technika:
A Gyermek és ljjúsági Népi Kézmií.ves Pályázaton az "Ügyes
kezek· Klubja - az EndrődiTájház modelljének e!készítéséért 
l. helyezést kapott
Felkészítö tanáruk: PaLicskáné Szegedi Katalin

Rajz:
Árpád seregében c. Országos pályázaton (Budapest)
Kazár Éva 6. d. díjazásban részesült

Közlekedési rajzpályázat
Területi (Szarvas és környéke) dijazotgai
F. Nagy Lajos 7. a. I. helyezett
Galgóczi Krisztina 6. a. II. helyezett
Megyei dijazotgai
F. Nagy Lajos 7.a. 1. helyezett
Balogh Annamária 7. c. II. helyezett
Galgóczi Krisztina 6. a. III. helyezett

.Égböl pottyant mesék" c. helyi rajzpályázat díJazottjai:
F. Nagy Lajos 7. a. osztályos tanuló
Schwalm Anikó 5. d. osztályos tanuló
Dancs Tamás 5. e. osztályos tanuló
Gonda Anett 5. d. osztályos tanuló
Hajdú Zsanett 5. d. osztályos tanuló
Kun Linda 6. d. osztályos tanuló
Velő Tünde 6. a. osztályos tanuló
Majtényi Máté 5. e. osztályos tanuló
Csizmadia Ida 6. a. osztályos tanuló

Corini Margit emlékére kiirt helyi rajzpályázaton
.Az éjszaka arcai" témakörben
Méri Gábor 6. b. Fődíj

Mészáros Györgyi 6. b. I. helyezett
Szabó Zsanett 8. a. II. helyezett
Fülöp Emő 7. a. III. helyezett

.A tenger· témakörben
Méri Gábor 6. b. Fődíj

Pelyva Katalin 5. d. I. helyezett
Schwalm Anikó 5. d. II. helyezett
Berényi József 5. d. III. helyezett
Felkészítö tanáruk: Hunya Elekné

A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat által meghirdetett
Országos Levelező Feladatmegoldö Versenyeken elért ered
mények:

Környezetismeret:
Bácsi Kitti 5. c. 30. helyezett
Bere Gabriella 5. c. 41. helyezett
A versenyben részt vett 554 tanuló

Matematika:
Bere Gabriella 5. c. 28. helyezett
Kovács Gábor 5. c. 34. helyezett
A versenyben részt vett 1145 tanuló

Történelem:
Gellai Nándor 7. a. 18. helyezett
A versenyben részt vett 700 tanuló

Földrajz:
Gózon Mihály 7. c. 35. helyezett
A versenyben részt vett 393 tanuló

Biológia:
Kulik Zsuzsa 8. c. 44. helyezett
A versenyben részt vett 489 tanuló

Magyar nyelv és nyelvi játékok:
Szurovecz Gyöngyi 6. d. 45. helyezett
A versenyben részt vett 511 tanuló

(Folytatás a következö számban lesz.)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Gyomaendrődi 2. Sz. Általános Iskola rendezvényeit, felújítási munkáit az 1996/97-es
tanévben segítették:
Gyomai Kner Nyomda Rt. - Hegedüs József Stop Shop - Csapó Győző Illatszerbolt - Gellai Béla
vállalkozó - Fütiker Kft. FannerháZ - Bak János vállalkozó - Kurilla Divat - Hunya István Turul
Cipő - Stafirung Kft. - Imréné Kiss Piroska vállalkozó - Városi Sportcsarnok - Familia ÜzletháZ
- 2. Sz. Általános Iskola vezetősége- Vaszkó Lajos vállalkozó - Putnoki Sándor vállalkozó - Laki
Istvánné Laki Coop - Villtech Müszaki Bolt - Andi butik - Pájer Sándor vállalkozó - Varga
Jánosné Lakásfelszerelés - Vaszkó Katalin vállalkozó - Velvet Bútorbolt - Szarka Csilla lát
szerész - Papi Élelmiszer - Dezső Zoltán vállalkozó - Dosszié Kft. - Zöld cukrászda - Zsort
Élelmiszer - Zöld László vállalkozó - Bútoripari Szövetkezet - Gschwindt Mihály. Anna ABC 
Liget-fürdő - Körös Kft. - Tímár Andrásné vállalkozó - Farkas Máté vállalkozó - Fülöp István
vállalkozó - Pentament Kft. - Sikér Gmk. - Koloh István vállalkozó - 2. Sz. Általános Iskola
Napközi konyhája - Takarékszövetkezet dolgozói - Szülői közösségek.
Külön köszönet azoknak a vállalkozóknak. pedagógusoknak. akik nem kívánták nyilvánosság
előtt megnevezni magukat. GIRlCZNE VARGA ERZSEBET igazgató

1997. május 31. Nemdohányzó Világnap

"Együtt egy dohánymentes
·1"" g"" rt'VI a e .

Óvja meg gyermeke
egészségét!"

Minden szülő felelősséget érez gyenneke jövőjéért. Minden
szülő erős. egészséges utódokat szeretne. Minden szülő azt
kivánja. hogy gyenneke jól fejlődjön. elkerulje a betegségeket.
sikeres. eredményes emberré fejlődjön.

A szülő dohányzása mindezeket veszélyezteti. Nagy számú
dohányzó és nemdohányzó szülő gyennekeinek megfigyelése
alapján állapították meg a kutatók. hogy a következő káros
következmények a dohányzó szülők gyennekein sokkal
gyakrabban fordulnak elő.

A terhesség alatti dohányzás következményei:
méWepény-elhalás. a magzat oxigén-ellátásának zavara.

koraszülés. alacsony súllyal született (éretlen) újszülött.
fejlődési rendellenességek (elsősorbanvégtaghiány).

A szülő dohányzásának következményei:
bö!csőhalál. légúti fertőzések (hörghurut. tüdőgyulladás), a

tüdő-légzőrendszer fejlődésének károsodása - csökkent légzési
teljesítmény. asztma. gyenge iskolai teljesítmény. A dohányzó
szülő gyennekei között gyakoribb a dohányos. mint a nem
dohányozó szülőknél.

A legkedvezőtlenebb helyzetben azok a gyennekek vannak.
akiknek mindkét szülője cigarettázik. de már az egyik szülő

(főleg az anya) dohányzásának a károsító hatása is nyilvánvaló.
Fiatalok! Könnyebb el sem kezdeni a dohányzást. mint

abbahagyni. Ha már dohányzik. feltétlenül tegye le a cigarettát.
amikor elhatározza a gyennekvállalást. Ha pedig már várják
gyenneküket - vagy az már meg is született - mindenképpen
hagyjanak fel a dohányzással - az Ö érdekében!

Dohányzásról leszokást segitő rendelés: Szarvas. Tüdőgon
dozó

Cím: Szarvas, Szabadság u. ll. Hétfö-szerda: 9-12-ig
Telefonszám: 06/66/311-144/16 mellék

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
1997. június 30. 16 órától

augusztus 22. 8 óráig.

17 órától 8 óráig
Júl. 4-1 l. Fő út 210.
Júl. 11-18. Hősök útja 65/ l.
Júl. 18-25. Dózsa út l.
Júl. 25.-aug. 8. Fő út 210.
Aug. 8-15. Dózsa út l.
Aug. 15-22. Fő út 210.

r---------:-,
I OrvOSI I
I I

: ügyelet:
I Fő út 3. I
I Tel.: 66/386-520 I
I I
I ÜGYELETI IDŐ: I
I hétköznap: 17-G8-ig I
I hétvégén és I
! munkaszüneti napokon: I

08-08-ig
L .J

Kiállítások, tárlatok, látnivalók,
fürdó'k nyitva tartása

Honti Galéria, Kisréti u. 19. sz. Naponta lQ-17-ig.
Kner Nyomdaipari Múzeum, Kossuth u. 16. hétfő

kivételével 9-15-ig
Városi Képtár, Kossuth u. 9. kedd-esütörtök 9-13-ig,

szerda-péntek 13-17-ig, szombat 14-16-ig
Tájház, Jelentkezni Vaszkó Irénnél tel.: 386-689. Dózsa

Gy. u. 31. sz.
Sóczó Motormúzeum, Hősök útja. Május 1-31-ig

vasárrlap 13-18-ig, június l-től október l-jéig szombat,
vasárnap 9-18-ig, októberben vasárrlap 13-18-ig.
Csoport esetén bálTnikor. Tel.: 06/30/553-791

Liget-fürdö és kemping, Erzsébet liget, naponta
9-20-ig, fedett: kedd-szombat lD-12-ig, vasárrlap 8-13
ig. Tel.: 06/66/386-Ó39

Szabadtéri strand: naponta 9-19-ig
Pájer szabadstrand - Kemping és Motel, Templom

zugi holtágon a 46-os fő közl. út mellett. Nyitva: naponta
9-19-ig. Tel.: 06/66/386-505

Könyvtárak: Kossuth u. 50. Blaha út 21. Hétfő-csüt.

8-12-ig, 12.3D-17-ig, pénteken 12.30-17-ig, szombaton
14-17-ig

Tourinform Iroda, Fő út 173-179. sz. (Kolman ltp.)
Hétfő-péntek9.3ü-15.3ü-ig. szombat 9-12-ig. Tel.: 386-851
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Nosztalgiakoncert Balázs Palival
Járt már Gyomaendrődönegy divatshow alkalmával

'96. decemberében, amikor néhány kedves dallal szó
rakoztatta a közönséget.

Most egy egész estét betöltő nosztalgiakoncerttel ör
vendeztet meg bennünket - már aki eljön július 18-án
a Katona J. Művelődési Központba. Ekkor 20 órától
övé lesz a színpad és a szó, akarom mondani a mikro
fon ...

Balázs Pali már igen
jól ismert a megyében,
de ennek hatrain túl is.
A közönség minden jel
szerint igényli az általa
képviselt és bemutatott
örökzöld és roman
tikus slágereket.

1996-ban két kazet
tája is megjelent Sláge
rek házibulihoz cím
mel.

Jó szórakozást!

Bolond ballagás
A 2. Sz. Általános Iskola 6. osztályos tanulóiból

alakult "tojáshéjas különítmény" Valuska Lajos
ötletgazda, tanár vezetésével körüljárta az intézmény
iskoláit a városban. Így búcsúztak kedélyesen az idei
tanévtől és várják a következő tanévet a 6 osztályos
gimnáziumban.

• RÖVID HÍREK • RÖVID HÍREK • RÖVID HÍREK • RÖVID HÍREK • RÖVID HÍREK • RÖVID HÍREK.

Olvasói levél

~otorozásjárdán
A Deák utca járdáján rend

szeresen száguld egy fiatalember
motorkerékpárján. Félelmetes' rá
gondolni is, hogy egy kisgyermek,
netán rosszul halló idős ember
kilép a kapun és súlyos- baleset éri.
Ezúton kérem az ismeretlen
embert és mindenki mást, aki nem
méri fel a helyzet veszélyét,
hagyjon fel az esztelen robogással,
a gyalogjárdán való motoros
közlekedéssel.

H.M.

• A Shell benzinkút melletti terü
letre vetett szemet egy
francia-magyar társaság bevásár
lóközpont építése céljából. A
17324 m 2 területű LTlgatlan
vételével kapcsolatban a vevő

feltételeket is próbált szabni. Pél
dául, hogy semmilyen új
kereskedelmi létesitményt ne
engedélyezzenek 800 m-es
körzetben. Másik, hogy tiltsanak
meg más bevásárlóközpont
létesítését Gyomaendrődön. A
törökszentmiklósi Pató és Társa
Bt. ezen kivánságait elutasította a
testület. Azonban felajánlja a

területet, de csak a jelzett bevásár
lóközpont létesítésére.
• A Hármas-Körös menti szabad
strand hasznosítására jelentkezett
Bujdosó György. Amennyiben a
szükséges engedélyek birtokába
jut, akkor a testület 7 évre köthet
vele szerződést az üzemeltetésre.
Bujdosó György ígéri, hogy a
területen kulturált lehetőséget

nyújt büfével, WC-vel, mosdékkal
az ott felüdülést keresőknek.
Az idén még két rendezvényt is tar
tana, egy sörfesztivált és egy
motoros találkozót (ami már két
alkalommal lezajlott -a területen ... l

BOROK MEGYEI VERSENYE
A Humánpolitikai Bizottság

június 16-án megtartott
ülésén elbírálta az "Ifjúsági
Alapra" benyújtott pályáza
tokat.

Május 30-i határidőig

kilenc pályázat érkezett. Hét
pályázó nyert támogatást.

A nyertes pályázók:

Gyoma Szü1őfóld Baráti Kör 35 OOO Ft
Erőemelő Klub 10 OOO Ft
Gugolya János erőemelő 10 OOO Ft
Majorette csoport 40 OOO Ft
Városi Könyvtár.
Közösségi Ház és Tájház 15 OOO Ft
Kézműves tábor 60 OOO Ft
Gól·suli Alapitvány 80 OOO Ft

Gyomaendrődön tartották 1997
ben a megyei borok vetélkedőjét

május 30-án. A Katona J. M. K.-ban
mintegy 45 nevezett nedű - fehér-,
vörös-o gyümölcsbor rozé, must és
szörp kategóriában mérte össze
maligánfokát és minőségét

Békéscsaba 10. Szar-
vas 2, Békésszent
andrás l, Lökösháza l,
Gyomaendrőd 16 neve
zőjével.

Ezen a gyomaend
rődiek is jól szerepel
tek. talán már hagyo
mányosan.
Elsők lettek:
fehérbor - Paróczai
Imre Gyomaendrőd.

vörösbor - Cseh János
Gyomaendrőd,

gyümölcsbor
(rozé) - Szabó Ferenc

Békéscsaba, és Várnagy János Szarvas.
must: Karbiner Gáborné Gyoma
endrőd.

A zsűri egyöntetű véleménye szerint a
békési borok kiválónak bizonyultak
most is, amit több mint harminc kiosz
tott arany oklevél is tanúsított.
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VILÁGNÉZETÜNK
HAR A

Világnézetünk döntő harca
folyik. Az ateizmust erőltető

világnézet hirdetői folytatják
rombolásukat. A keresztény
ség alapjait előszöra kommu
nizmus rázta meg. Ezt foly
tatja jelenleg a nemzetközi liberalizmus, amely nemcsak
az egyházakat, hanem az államot is tönkreteszi és elsöpör
minden intézményt a tőke útjából. A kereszténységet
Európában még nem lehet kiiktatni a kor politikai
tényezői közül. A kereszténység kiiktatására egyetlen út
vezet, mégpedig az, hogy' vezetőiket megvesztegetik. Ez
történt a KDNP vezetésében is. Két tábor alakult ki és az
egyik a liberális eszme szolgálatába szegődött, a másik a
kereszténydemokrácia igazi kúldetését teljesíti. Aki
megtévedve a liberálisok szolgálatába szegődik, az saját
egyházát pusztitja ..Jaj azoknak, akik a fehérre azt mond
ják, hogy fekete", akik a kereszt helyett a szívárványos
internetet szolgálják.

1990-et követően a marxista ideológia összeomlása
után keletkezett szellemi űrt, a lélek titkaíval foglalkozó
könyvekkel töltötték be. Ezek a könyvek még a marxiz
musnál is alattomosabban szolgálják az ídeológiát a ..NEW
AGE" azaz ..új kor" céljait. Célja az, hogy amit a
kereszténységből a marxizmus meghagyott, azt Végleg
lerombolja.

A tudat megszerzése és manipulálása jelenti az újabb
ördögi cselekedetet. Az ..új kort" képviselő eszmét a misz
tL1(a, asztrológia, pszichológia, az öngyógyitás és önmeg
valósítás területén terjesztik. A misztika iránt fogékony
lakosságot célozták meg először. Az új eszme magába
foglalja a személyes és társadalmí élet összes alapvető

területre való kiterjesztését is. Az élet rendszerszemléletét
új eredménynek tekintik. A természettudományos ered
ményt a lét minden területére, így a társadalmi területre
is kiterjesztik. Az "új kor" gondolkodóinak témái a követ
kezők:

- Minden dolog belső összefúggésben áll egymással.
- Világunk nyílt dinamikus rendszerekben szerveződött,

amely képes magasabb evolúciós fejlődésre.

- Az ember élete világunkban olyan tudatot követel
amely összeköttetésben van az egésszel.

- Az egyes ember léte a világgal egyútt képezí az
összekötő kapcsot a tudomány és a misztika között.

- Egységes tétele ..gondol
kodj globálisan, cselekedj
lokálisan".

Az élet tudományos rend
szerszemlélete mellett az ezo
terikus asztrológiára támasz

kodik a mozgalom. Babonának nevezhető asztronómiai
tényekre alapoznak, hogy a különböző állatégövek csilla
gai bizonyos tulajdonságokat befolyásoló hatással vannak
a világra és az emberre. Mivel most a csillagképünk a
vízöntőbe lépett át, ennek a kapcsán beszélnek az
emberiség életében óriási változásról. A vízöntő korszaka
zavaros korszak. Hirdeti, hogy: a léttől a tudatossághoz
fordulást jelenti, aminek kezdete, hogy itt és most önma
ga lesz és ajövőbefolytatja magát. Az egyetlen Isten, halott
az isteni az ami mindenben megjelenik.

A vízöntő engedetlenséget, anarchiát és forradalmat
jelent. Nemcsak az Isten, hanem a papok a mesterek, az
apa, anya végét is hirdetik. Nem arról beszél, hogy hinni
kell benne, hanem hogy benne és belőle kell megformálni
az életet. Család és partnerkapcsolat nem sokáig állnak
fent. Minden amit teszünk az örömöt szolgálja.

Az a cél, hogy az emberi tudatot és gondolkodási
szerkezetet megváltoztassák. El kell jutni a létnek egy új,
tökéletes fokára. Az élet és a valóság észlelésének minden
területén az új világrendszernek az összefüggőenés szin
tetizálva gondolkodáshoz kell elvezetnie. Az "új kor"
eszméinek terjesztése az audio-vizuális médiákon ke
resztül, az interneten keresztül történik. A nyilVánosságot
ezekkel akarják átformálni. A technika fejlődését teljes
mértékben felhasználják egyoldalúan az emberi egyéniség
formálására, lehetővé téve a megértést és a kommuniká
ciót. A világméretű kommunikációs eszközök bekeritették
világunkat, nem lehet visszalépni. Az új álláspontot
mindig mindenhol érvényesítik és csakis ezt ismeri meg a
világ nyomtatásban, tévében, fllmen, művészetben, dal
ban, társaságban, igazgatásban és törvényhozásban.
A társadalom átalakitását a tömegkommunikáció segit
ségével beinditották és elvégzik. A könyvpiacot az e
témában megjelenő könyvek és folyóiratok árasztották el,
szemináriumokon ezt hallani. A szerzők a kultúra és
tudomány fontos pontjain találhatók, az eszmék e formá
ban való terjesztésén és a keresztény vallások megsemmi
sítésén munkálkodnak.

II
Bethlen Napok az idén is

II
1997-ben is megrendezi a Bethlen

Gábor MezőgazdaságiSzakközép- és
Szakmunkásképző Iskola a hagy
ományos Bethlen Napokat.

Sor kerül a VITA AGRlCOLAE Me
zőgazdasági Ipari Kiállításra és
Vásárra, melyet neves vendégek is
megtisztelnek mint pl. dr. Nagy
Frigyes földművelési miniszter, dr.
Dinya László helyettes államtitkár...

Az augusztus 29-31-ig terjedő

rendezvénysorozat egyik fontos ese
ménye a 4. Nemzetközi Művésztábor
záró kiállítása lesz.

A Bethlen Alapítvány és az iskola
közös rendezvényén évek óta számos
kúlföldi és hazai, sőt helyi művész

vesz részt.
Az iskola tanévnyitója is kapcsoló-

dó program a Bethlen Napokhoz,
hiszen az idén ez az alkalom is
nevezetes: 75 éve kezdődöttaz agrár
szakképzés Gyomán, valamint 30.
évfordulója van az újraindult szak
oktatásnak.

A Bethlen Napok egyik célja - mint
azt Kovács Károly igazgatóhelyettes
elmondta -, hogy az iskolát és
tevékenységi körét ismertté tegye
közeli és távoli vidékeken. Nem
titkolt cél az is, hogy szülők és leen
dő diákok figyeimét is felhívja azokra
a lehetőségekre amelyeket a Bethlen
Iskola nyújt...

Az ünnepségekre a testvérvárosi
Nagyenyedről is jelentős művészeti,

gazdasági, vállalkozói stb. küldött
ség érkezik, - B -

Július hónapban a nagyenyedi
Balog István Jestöművész kiállítása
látható majd a Katona JózseJMűvelö

dési Központban

Helle Hauger dán drámatanár
1990-ben, Luxemburgban egy nem
zetközi gyermekcsoport veze-tője

volt. Ö lesz a vendégtanára a IV.
Nemzetközi Diákszínjátszó Tábor
nak.

Biztos, ami biztos
- Biztosítást szeretnék kötni.
- Élet, vagy ruzbiztosítást...?
- Talán mindkettőt... fából van az egyik
lábam.
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MAV változások
Június l-jétöl változások történtek a vasúti közlekedé

sünkben. Az új menetrend szerint azokon a napokon,
amikor az utasok igénylik, több vonat közlekedik.

Egyes magyarországi szakaszokon 140-160 km/órás
sebességgel szállít bennünket a vasút. Például Bécsbe 20
és 30 perccel hamarább érkezhetünk. Az utazás így 2 óra
25 perc és 2 óra 45 percre csökken.

Az InterCity-rendszer továbbfejlesztése során pl. Buda
pest-Békéscsaba között reggel, délelött, este a Traianus
EC szereivényén utazhatunk Békéscsabáról6.35, 15.15,
18.55-kor. Budapeströl 6.15, 11.15, 15.55-ös indulás
sal. E rendszernek egy a .hibája', hogy csak Szolnokon
áll meg. A menetidö 2 óra 38 perc. Az eddigi
expresszvonatok helyett 3 pár gyorsvonat közlekedik
Gyula és Budapest között.

Budapeströl 7.15, 12.15, 17.15-kor indul. Gyuláról
csak az esti indulási idö változott 16.18-ra.

Temesvár és Bp. között BEGA néven új gyorsvonatpár
üzemel. Ez tovább a Balaton déli partján keresztül az
olasz Velencébe tart. Békéscsabáról 13.30-kor indul,
Velencében 9.15-töl 2l.25-ig tartózkodik. Budapest felöl
16.41-kor érkezik Békéscsabára.

Békéscsabára a Gyoma felöli érkezések is változtak. E
szerint 4.40 helyett 5.19-re, 5.31 helyett 6.29-re és 6.41
helyett 7.l7-re. Este 21.37-röl pedig 2l.03-ra. A 14.45
ös visszaindulás 14.35-re változott.

Mezötúr és Mezöhegyes között is új, közvetlen vonat
pár indult. A Románia felöl/felé járó nemzetközi járatok
közül a 370-371 sz. Ister Euro Night vonat nem lesz
belföldön igénybe vehetö.

Utazási kedvezmények: Balatoni napijegy 1000 Ft,
névre szóló. Napijegy 3040 Ft. Elsösorban 400 km felett
utazóknak (oda-vissza) ajánlott.

Bolyongó jegy 1620 Ft. Ajánlott az ország egyik felét egy
nap alatt átutazni vágyóknak.

Kerékpárszállítási lehetöség a gyors- és IC-vonatokon
található.

Mozgáskorlátozottak utaztatása is könnyült.

A Körösmenti 30 éves
A Körösmenti Táncegyüttes idén ünnepli fennállásá

nak 30. évfordulóját.
A neves eseményre váIjuk mindazok jelentkezését,

akik a 30 év alatt tagjai, segitöi voltak együttesünk-nek,
valamint szívesen szerepelnének a jubileumi műsoron.

A próbák szeptember elején kezdödnek. Gyalogh
László és Gál László vezetésével.

Jelentkezni lehet a Katona József Művelödési

Központban személyesen, vagy telefonon.
Program:
1997. november 28. Kiállításmegnyitó

. B.cs. Balkán T.e. műsora
Táncház

1997. november 29. Jubileumi műsor, Vacsora

Anyakönyvi hírek
Házasulók: Árvai Lajos és Katona Edit, Molnár Tibor

Bálint és Bohák Edit Irma, Tímár Krisztián és
Sutyinszki Dorottya.

Akik el1ávoztak közülünk: Németh György 59. Nagy
Lajos 93, Pap János 58, Nagy Béláné Ugor Anna 85.
Szabó Lászlóné Gyuricza Erzsébet 91. Gubucz Lajos
66. Varga Imre 83 Mraucsik Ferenc 45 éves korában.

Sakksorsolás

AZ NB II-BEN
1997. június 14-én Budapesten lezajlott a Magyar

Sakkszövetség épületében a Nemzeti Sakk-csapatbajnokság
1997/98-as évi sorsolása.

Szakosztályunk az NB II-es csoportok közül a .Tóth
László" csoportba nyert besorolást.

A húzott sorsolási számok a következöek voltak:
l. Gyomaendröd - Dévaványa SE, 2. Budalakk Titán

Szeged. 3. Kiskunhalas, 4. Orosházi MTK, 5. Portál SE
Szeged II., 6. TÁKISZ Kecskemét, 7. Békéscsabai Építök, 8.
Bajai Vizügy, 9. Makó II., lü. Széchenyi Kecskemét II., ll.
Hódmezövásárhely, 12. Battonya.

Bár a Battonya csapata az osztályozó mérközésen
vereséget szenvedett - szakosztályunktól - fentiek szerint a
szövetségjótékonykodott. Azaz - mivel volt kiadó hely - visz
szahívták öket az NB II-be.

A Nemzeti Csapatbajnokság 1997. szeptember 28-án
veszi kezdetét, de szakosztályunk már korábban megkezdi a
felkészúltst. Két barátságos mérközésre kerül sor az r. for
duló elött: Martfú és Orosháza csapataival mérközünk meg.
Az utóbbira már született megegyezés, amely 1997.
szeptember ü7-én lesz. Ez a mérközés visszavágója a május
ban lejátszott, s a GYDSE 6.5-5.5-ös vereségével végzödö
mérközésnek. Bízom benne. hogy most fordítunk a mér
legen.

A részletes program:
1997. szeptember ü7.

Gl1lS~rosháza

1997. szeptember 12-16.
m. Herter József emlékverseny

Gyomaendröd, Körös Hotel
1997. szeptember 28.

1. forduló Gl1lSE - Battonya
1997. október ll.

2. forduló GYDSE - Budalakk Titán Szeged
1997. november 02.

3. forduló Kiskunhalas - Gl1lSE
1997. november 3ü.

4. forduló GYDSE - Orosháza
1997. december 14.

5. forduló Portál SE Szeged - Gl1lSE
1998. január 18.

6. forduló Gl1lSE - TÁKISZ Kecskemét
1998. február 8.

7. forduló Békéscsaba Építólt - Gl1lSE
1998. február 22.

8. forduló Gl1lSE - Bajai V1Zügy"
1998. március 8.

9. forduló Makó n. - Gl1lSE
1998. március 22.

10. forduló GYDSE - Széchenyi Kecskemét n.
1998. április 14.

ll. forduló Hódmezővásárhely- Gl1lSE

Változások az idöpontokban bekövetkezhetnek, de erröl
tájékoztatom az érdeklödöket idöben.

Fentieknek kívúl természetesen még a Békés megyei
csapatbajnokságban is érdekelve leszünk a II. csapa
tunkkkal, de ezeket a versenynapokat még nem ismerem.
Örömmel tölt el a tudar, hogy egy év után már két csapatra
való játékos sakkozik Dévaványa és Gyomaenröd színeiben.

Az NB II-es bajnokságban a célunk a biztos bent
maradás, a 7-8. hely megszerzése. illetve a Békés megyei
csapatok közül a legjobb szereplés. A tervek teljesítéséhez
csapatunkat erösíteni kell. Ezzel kapcsolatban a tárgyalá
sok megkezdedtek.

Gyomaendrőd. 1997.június 23.
TÓTH PÉTER szakosztályvezető
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"Sok még
Megjelent Márton Gábor nyugdí

jas tanító könyve Rózsahegyi
Kálmánról.

Ennek ürügyén egy meleg júni
usi napon kerestem fel Márton
Gábort s a keletkezés körülmé
nyeit szerettem volna megtudni
tőle.

Éppen kapálásból érkezett haza.
A hűvös szobába tessékelt be.
Miután elhelyezkedtünk a kényel
mes fotelekben, elkezdte mesélni
az előzményeket. Rózsahegyi
Kálmán Endrőd egyik legkiválóbb
szülötte és első díszpolgára volt 
kezdte.

Egyik tanítónk az elemi
iskolában - bizonyos Hunya Lajos
írt Endrőd történetéről. Ezt
nekünk kellett tudni mint a bib
liát. Ekként kezdődött, hogy
~Endrődhazánk legrégibb községei
közé tartozik, amit a török hábo
rúk alatt teljesen leromboltak.
A régi Endrőd a Simai-zug mellett
volt... palóc, magyar és tót nyelvű

telepesekkel. .. ~
Bennem mély nyomot hagytak

ezek a történetek. Ekkor ébredt fel
kiváncsiságom a múlt kutatására.

Aztán hazakerültem Endrődre

tanítaní - ahol majd ötven évig dol
goztam.

Egyszer, amikor Rózsahegyi
Kálmán születésének 100. évfor
dulója volt, jött az ötlet, hogy meg
kellene örökitenem őt az utókor
számára. Fel is kerestem hát
Maricát, aki színésznő volt, és a
másik lányát Zsuzsát. Tőlük na
gyon sok segítséget kaptam: úgy
sajtócikkeket, mint saját kezű írá
sait, feljegyzéseket amerikai
élményekről, fényképeket ...

15-16 éve elkezdtem mindezt
összeállitaní, megírni az élet
történetét. Az elkészült részleteket
Marica elolvasta és mindig biZta
tott: folytassam.

Végül elkészült a könyv kézirata.
De csak itt feküdt majd' 15 évig a
fiókban - mutatott az íróasztalára.

Kiadatása problémás volt, már
már le is mondtam róla, amikor
Leányfalun egy emlékkiállitást
csináltak Rózsahegyiről. Ott
összeismerkedtem Székelyhidi
Ferenccel az ottani művelődésiház
vezetőjéveLŐ aztán segített, hogy a
Xénia nyomda kiadja a könyvemet.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Márton Gábor

Csak köszönettel tartozom neki és
a Xénia nyomda igazgatójának,
valamint Maricának a .sok segít
ségért.

A könyv irásában felhasználtam
például Juhász Gyula, Kosztolányi
Dezső, Móricz Zsigmond, Gárdonyi
Géza Rózsahegyirőlszóló írásait is.
De sok, az endrődiek közt fellel
hető, részben hiteles, részben
pletykaszintű emlékeket sem
hagytam ki, miket sikerült össze
gyűjtenem... Lassan már kihal az a
generáció, amelyik láthatta
Rózsahegyi Kálmánt mint színészt,
filmszínészt. Úgy gondoltam, hogy
meg kell maradjon örök em
lékezetül.

El kell mondanom, hogy van
nekünk Endrődön Varjú Vilmo
sunk, Fenákel Juditunk, Gergely
Ágnesünk, Timár Máténk, de még
sorolhatnám... Ezek között fel
tétlenül ott a helye Rózsahegyinek
is.

- Hány példányt készítettek a
Rózsahegyi könyvből?

- Nagyon keveset. Csak 600
példányt. Úgy hallottam, hogy már
mindenütt el is fogyott szerte az
országban. Az újranyomás
tudomásom szerint folyamatban
van.

- Mik a következő tervei, kivel
foglalkozna még egy újabb könyv
ben?

- Ezután is van még kiről imi. ..
Igaz már 80 felé haladok, de köte
lességemnek érzem, hogy például a
csodálatos cigányprimásunkról
Farkasinszki Imréről - a róla
készült kéziratot a cigány önkor
mányzatnak adtam, nem tudom
mi lesz a sorsa -, aparasztfestő

Ugrtn Péterről is jelenjen meg írás.
- A tervekről? 85-ben mentem

1997. JÚLIUS-AUGUSZTUS

k "amun a...
nyugdíjba. Ez a tevékenység szá
momra szórkozásnak is nevezhető.

A helyi újságba, a Városunkba a
volt Kalmár nevű birónak életéről

irok most. Majd Újházi Miklós volt
kántorról, aztán Csemus Mihály
plébánosról is szeretnék egy reális
képet festeni. Tervezem Endrőd

történetét regényesített formában
elmesélni Élők, holtak vallomása
címmel.

Persze, ez is már tizenéve készen
van... - elárulhatom.

A tatárjárástól kezdődően gyűj

töttem össze minden fontosabb
eseményt. Úgy gondoltam, hogy
mint helytörténeti olvasókönyv
szerepelhetne az iskolások valami
lyen tananyagában, amennyiben
sikerül majd valahogy kiadatni ...

Hiszem, hogy kedves olvasmány
lesz majd a kisebb gyerekek
számára is.

- Jó egészséget a jövő terveihez!
Bíró

Fekécsné Dinya
Marianna

férfi-, nöífodrász
GYOMAENDRŐD

Magtárlaposi u. 41.
értesíti kedves vendégeit.

hogy a nyitva tartás
megvá1tozott

Nyitva: kedden 8-15 óráig,
szerdán, csütörtökön,
pénteken 12-20 óráig,
szombaton 7-12 óráig,

vasárnap, hétfőn ZÁRVA!

::·:·~:·::'.$.:.~'.;Z~:~~::::-;~~,';»';,,*~.::x.m'.AA.:;;;~~:-:.$.;~:;"v~~~::~~:::; :;';~:::::::::~~~:;'::;);-;x{:;$~~~{X{,;:;.xr~{:~""».

ir A VÁROSI KÉPTÁR ~
I NyÁRI AJÁNLATA I
I Július lO-én délután 3 I
II órakor kerül megnyitásra a ~
~ "Vidov5zky-képek a Nemzeti J

I ::~~á~l" M~:;;~ ~~.:.~ I
I Galéria birtokában lévő húsz ~
i.X.• Vidovszky-kép közül nyokat ft
~ mutat be az érdeklődő közön- I
I ségnek. I
~ Megtekinthető: szept. 30-ig lfu
;t~~..(:i'mw.i~::~m~m~~~-:~~~~
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APRÓHIRDETÉSEK

Tuti·Turi, Fő út 230.

Keresse fel Gyomaendrőd
legnagyobb

használtruha·kereskeciését

a TUTI·TURI·t,
ahol most is a megszokott

nagy kollekciónkból akciós áron
válogathat nyári ruhákat.
Nyitva tartás: hétköznap 8-18-ig.

szombaton 8 -12-ig

ÉpfTőlPARISZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRŐD. IPARTELEP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614. 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON
KíNÁLJUK

• Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
• Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
• Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyílászárók. Interspan bútorok)
• Építőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, interspan bútorlap szigetelőlemezek,

kartonplasztlemez....)
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel. .. )
• Minta utáni burkolólap-értékesítés

Nagy videotéka központi
helyen családi okok miatt

Régi bútort, antik bútort vásárolok
"tf . ":!<
le ~ tR
""ej • I:~I: j "J<21:")
~~ ~l!J-... ........
c: 'Q) ~9o ~ ,'J

;:J) I- fr--

O~ a
REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK

• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket.
ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort

(szekrény. asztal, kaszli, sublót, falitéka.
konyhaszekrény, láda, szék. tükör és tükörasztal,

kredenc) • festményt. képkeretet • fali- és
zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket •

üveg és porcelán disztárgyakat • népi kerámiát,
parasztüveget (boros. likőrös. szódás stb.) • régi

gyennekjátékokat (babák, mackók. vonatok stb.).
hangszereket, zenélő szerkezeteket (gramofont,

fonográfot stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKAI ZsOLT, GYOMAENDRŐD,ERKEL F. u. 29.

Kiterjedt kölcsönzési kör, 2500 db film.

szinvonalas berendezés, szánútógép. ötödik éve jól müködő.
70 m2, bérlemény, összközmííves! Csak komoly érdeklődök hívjanak.

kíváncsiskodók kíméljenek! Telefon: 0660/305-884 [12-20-ig)

THERNI

5 hektar 13 éves tölgyerdö
üdülőövezetben eladó. Érd.: Micsu
rin u. 7. Tel.: munkaidöben 386-909
Bontásra való ház. telekkel eladó.
valamint 4 db olajkaJyha es egy
gáztüzhely is. Erd.: Gyomaendrőd.

Nap u. 14. délután.

Utcara nyiló irodahelyiseg kiadó.
Erd.: a Katona J. Müvelödési
Központban. Kossuth u. 9. sz. alatt.
~gy a 386-771-es telefonszámon.
Müködő fodrászüzletbe bérlötársat
keresünk. Érdeklödni a Katona J.
Müvelödési Központban a Kossuth
u. 9. sz. alatt. vagy a 386-777-es
telefonon.

Eladó Gyomán a Rákóczi u. 33/ l.
sz. alatt egy felújitásra szeruJó nagy
ház. (250 O) telekkel. gáz. villany
bevezetve. víz az udvarban. Érd.:
Kószl Ottóné Attila u. 7/ I. Tel.: 386
645

KisbaJás lucerna szena eladó. vagy
szemestakarmányra. birkara. bá
rányra cserélhetö. Érd.: Gyomaend
röd. Gorkij u. 3.

Gépjarmüvezetöi (B. C. D. E
kategóriák) és biztonságszervezöi
(munkavédelem. tüzvédelem. sze
mély- és vagyonvédelem. polgári
védelem) munkák vegzéset vaJlalom.
Budai János Gyomaendröd. Bethlen
Gábor u. 36. sz.

Gyomán két szeba. összkomfortos.
gázfüteses családi ház eladó. Vá
sártéri lakótelepi lakást beszámi
tok. Érd.: a helyszínen. Bajcsy-Zs.
út 13.

Televízió- es videókészülekek javitá
sát. parabolaantennák szerelesét
vállalom. Budai János Gyomaend
röd. Bethlen Gábor u. 36. sz.

Szoc. pol. kedvezmenyre jogosult. 2
szobás. gázkonvektoros. parkettás
lakás el!l-dó. Cím: Vásártéri ltp. 34.
B/lO. Erd.: hétköznap a fenti cí
men.

800 m2 beépíthetö telek a Sirató
zugban eladó. Érd.: Dévaványa.
Szeghalmi út 49. Borsi Imrénél. Tel.:
Nagy Imre Dévaványa 504.
Ket csalaclrészéreiSa!kaImas
tetötér-beépítéses családi ház eladó
Gyoma. Katona J. u. 2/1. Irányar:
3.5 mill. Ft. Erd.: dr. Kulcsar László
ügyvéd nél. vagy a helyszínen.

Újszerü aJlapotban lévö harom
funkciós (kék-fehér pettyes) baba
kocsi eladó. Gyomaendröd. Gardo
nyi u. 2. Tel.: 06 66 488-311. Érd.:
egész nap.

Perzsa kiscicák eladók. Erd.: Gyo
maendrőd. Kölcsey u. Il.. egész
nap.

Endrödön a Liliom u. 6. sz. gázfüté
ses családi ház eladó. Irányar:
900000 Ft. Érd.: Gyomán. Mun
kácsy u. 2/A - a sportpaJyánaJ.
A. B. C. D. E kategóriájú jogosit
vánnyal rendelkezö gépkocsi -vezetö
aJlást keres. Tel.: 06 66 386-547
Törzskönyvezett anyától feketepulí=
kólykök eladók. Fáy u. 27.

Két darab házi kiscica ingyen elvi
hetö. Érd.: esti órákban Gyoma
endröd. Kossuth u. 56/ l.

cserebere

Endrödön. Baros u. 29. sz. alatt
porta van eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Ka.lvin u. 59. este 6 óra
után. vagy hétvégén egész nap.
Gyomaendröd. Toronyi u. 31. sz.
alatti beépithetö telek kb. 260 O-öl.
bontásra varó lakóházzal eladó.
Összközmü van. Irányar: 500 OOO
Ft. Jószágot beszámítok. Érd.: Gyo
maendröd. Toronyi u. 7.

Füzfás-zugban 300 U-öl kert eladó.
Zrinyi M. u. 22.

Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhírdetését.
Ezek most már ingyenesek a Híradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa eI kitöltve hó végéig aHiradó
szerkesztöségébel Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit megun
tunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg más. amit
szivesen látnánk helyette...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége,Szabadság tér l. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

375-ös SPRlNT kapaJógep utánJutó
val eladó. Erd.: Gyomaendrőd.

Fe~ernek u. 17.
Szeretne ön penzt. idöt. energiát.
élelmiszert megtakaritani. miközben
még egészségesen is táplálkozik? Ha
igen. varom jelentkezését. Szántai
Endre 5500 Gyomaendröd. Vásar
téri ltp. 14/2.

200 literes vilianybojler eladó 10 OOO
Ft-ért. Érd.: Gyomaendröd. Sugar u.
35. sz. alatt.

Keresem feher palotapincsi, kan
kutyamat. Elveszett januar 28-án.
megtalaJó 1000 Ft jutalomban
reszesül. Cím: Gyomaendrőd.

Munkácsy u. 5.

Négyszobás összkomfortos. gázfü
téses. garázzsal. mellékepülettel
családi ház eladó. Gyoma. Mikszáth
u. 27. Kisebb csere erdekel! Érd.:
Fekete Sándor Gyomaendröd. Mik
száth u. 27/1.

Endrőd. Bartók B. u. 48. sz. ház.
nagy földdel eladó. Érd.: 325-843.
vagy Gyoma. Lévai u. 5. (Vörös ma
lomnaJ)
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Nyári emlékeit rögzítse fényképen!
Fényképezőgépek(már 2940 Ft-tól), színes filmek,

elemek bő választéka vár mindenkit a lionne Shopbanl
Ugyanitt: fotóalbumok, képkeretek, audió- és

~
videókazetták, ébresztőórákkaphatókl~

t> ';:;' Még mindig tart az AGFA akció t> .::?
(ill Színesfilm-kidolgozás. rövid hatá.ri~ővel (ill

LIONNE Adldas, Spedo, Arena, Ego polok, LIONNE
SHOP rövidnadr~gok: f?rdőruhák bővítik SHOP
-.-- nyan kinaiatunkat. -.--
Arany és ezüst ékszerek készítését, javítását vállaljuk.

ADÓ-KÖNYVELŐ-TBTANÁCSADÓ IRODA VÁLLAWA
• magánszemélyeknek • óstermelóknek

• egyéni és társas vállalkozásoknak
teljes körű ügyintézését, bevallások készítését,

nyomtatványok kitöltésében segitségnyújtás: könyvelési,
adózási, társadalombiztosítási témában.

Cím: Gyomaendrőd, Kossuth u.18. Telefon: 386-479
aki várja Önöket: Mastala istvánné és Rávainé Farkas Éva

Továbbá egy új különLEGES takarékosság a LakáskasszávaI:
• a LEGmagasabb elérhető szerződéses összeg •

• a LEGelőnyösebb törlesztési rendszer·
• a LEGrugalmasabb konstrukció •

Amennyiben érdekli Önt ez az új befektetési, takarékosságiforma:
hívjonI

IMPELLO-97 BT.
Gyomaendrőd,Sallai u.15/l. Telefon: 386-834

Rávainé Farkas Eva

ALakásfelszerelési Ajándékshop
fH" (Gyomaendrőd fő úl 208. 8Z. alall)
~ .%

.". '.' Nagy választékban, mérsékelt áron kínál
.- Önöknek üveg-, porcelán-, edény-

és műanyag árukat,
valamint háztartási kisgépeket

Ugyanitt ajándékutalvány is váltható
Telefon: 66/386-560

r-----------------------------,Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valaminttargoncához.
Továbbá vállalom: ~
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny
szerelését, javítását, centírozását TWl

Érdeklődni:Katona György gumiiavitó
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út] 07.

L~~~~~~~ 3t~3~~t~~~~~~~_~

GYOML\SIOLG KFTa
, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

I:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és múkövesmunkákat.

1997. JÚNIUS 9-ÉN NyílT MEG A
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA

Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.
ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!

Sotok, járókeret, szobai WC, mosható textíliák,
pelenkák felnőtteknek, SCHOLL termékek, sérvkötők,

gumiharisnya, mozgásterápiához rögzítők, TACCO
talpbetétek, vérnyomásmérők

Nyitva: Hétfőtől-péntekig9-17 óráig•

~ A

~~d2~~E2m~P
• Telefonkészülékek forgalmzása

• Számítógépek forgalmazása
• Számítógépek javítása. bővítése

• Internet előfizetéskedvező árakkal
• Egyéb irodai szolgáltatás

(fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szövegszerkesztés stb.)
Címünk: GYOMAENDRŐD.FŐ ÚT 230.

Telefon/fax: 0666/386-774 E-mai!: magus-comp@nap-szam.hu
Nyitva tartás: Hétköznap: 9-17 óráig. Szombaton: 8-12 óráig.

~
Hor2áSZ- vas:~qszaki üzlet

- .. Dísznoveny- ~ -?-o·
2Yümölcsfalerakat ~~ ~o·

'. '. '\ HorgászfeIszerelés: ~~.::>
,_ / . '. '"/,.; Dam. SlIstar. Karnasaki. Zebco. ?oc

Browning. Mustad ... ezer apró cikk
Csalik: Maros Mix. Alfa. Cukk... élö csalik

Folyamatosan bövüló müszakiáru-választékkal váIjuk
vásárlóinkat

Cím: Endröd. Hídfö út 12. - Tel.: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Építkezők figyelem!
Telepünkön vállaljuk építési törmelék ingyenes

elhelyezését előzetes értesítés alapján.
Érdeklődni: Lázár és Társai Bt.

FŰRÉSZÜZEM Gyomaendrőd, Katona J. 5-7.
Hornok Tibor üzemvezető

Telefon: 66/386-551, 06/30/551-118
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UJRA VAN NB-S CSAPAT!
Az utolsó mérkőzésen végleg eldőlt. A mérkőzés harmadik

percében Czifrák találatával elindult az endrődigólgyártás. ami
jelezte a várható sikert.

Az NB nr. kapuja így aztán a meccs végére kitárult. a
Barátság SE előtt. 87-l7-es gólkülönbségével és a szerzett 78
pontjával rászolgál a feljutásra.

Rövid teleforúnterjúban Kovács Lajos elnök a következőket

mondta a megnyert bajnokságról:
- A játékosok hozzáállása. a körülmények rendeződése. a

megfelelő szakedző, Szendrei Béla eredményes munkája és a
közönség lelkes támogatása mind-mind hozzájárult a sikerhez.

Az NB III-ba kerülés és az ottani szereplés ezek után már
nemcsak presztízs kérdés. Magával hozott néhány problémát
is. Feltétlen szükséges új öltözőt épiteni... Egyébként már a
szurkolói kör jelezte hozzájárulási szándékát az időközbenmár
elindult építéshez.

Olyan polgármesterünk is van. aki hajlandó támogatni ben
nünket.

Ígérték. hogy más ..tarifát" biztosítanak az NB III-ba való
feljutás után.

Czifrák. aki 22 gólt lőtt, és holtversenyben gólkirály is lett.
valószínűlegaz NB l-es Tiszakécskébe kerül, remélhetőlegcsak
kölcsönbe. Pótlása nem lesz egyszerű.

Elmondhatom azt. hogy a játékosállományunk alapján már
a múlt évben is feljutottunk volna.

Anyagi létünk szinte csak a szponzorokra épült eddig.
Tervünk. hogy kialakitsunk egy jó és stabil NB III-as csapa

tot.
Meg kell említenem. hogy az utolsó mérkőzésünk után a

szurkolók ünneplése sokáig feledhetetlen marad... !
.f'.. GYFC helyezése már régebben bebiztosítottnak látszott.
Igy alig meglepetés az, hogy a 6. hely jutott nekik 64-44

gólkülönbséggel és 56 ponttal.
Szabados Ferenc elnök és Vass Ignác vezetőségi tag a

következőképpen értékeli a 96-97-es bajnokságot:
- Amilyen körülmények között játszottuk Végig ezt a bajnok

ságot. ahhoz képest meg lehetünk elégedve a helyezéssel,
ugyanigy valamennyi korosztályos csapatunkkal is. Osszeállt
egy jó szellemü. viszonylag fiatal csapat, amelyik meghálálná.

ha kicsit több gondoskodást kapna. Például 24 gyerek jár rend
szeresen a serdülő csapat edzéseire. Az ifik közül öten váloga
tottak. Van egy idősebb játékosgárda. akik hosszú ideje nálunk
játszanak vagy játékosként, vagy edzőként. Miattuk szívesen
jönnek a fiatalok.

Minden játékosnak van munkahelye. és ez sajnos azzal is
jár. hogy néha nem mindenki járhat edzésre. Azért játszanak.
mert szeretik ezt a sportot, és meg merem kockáztatni. hogy az
egyesületet is.
. Cipőt úgy tudunk venni nekik. hogy felét a játékos fizeti.
Aldozatot is hoznak...

Az önkormányzattól kapott 400 OOO forint a pályák. létesit
mények fenntartási költségeit. a vagyonvédelmet sem fedezi.
pedig ez az önkormányzat tulajdona...

Az öltöző felújítására már egyáltalán nem jut. pedig már
régen rászolgált volna. Ez az összeg a pályágondnok fizetését
sem fedezi. .. Akkor még hol vannak az utazások. a gáz-o a VÍZ-.
a pályakarbantartás költségei. bírói díj ...

Másfél millió forintnál kevesebbből nem tud egy egyesület
müködni még Megyei L osztályban sem.

Ha mindezeket nem értékeli a város és nem tudja kellökép
pen támogatni. akkor nem biztos. hogy a következő szezonban
el tud indulni ez a csapat a bajnokságban. Ez nagy csalódás
lenne a szurkolóknak is, akik támogatnak bennünket. Számuk
300-400. de alkalmanként 500 fő hetente.

Kapcsolataim révén - mondta Szabados Ferenc - a szpon
zorokat talán össze tudjuk szedni. Segitségükkel tudunk csak
létezni.

(Ezek: Szaci Épkerszolg Kft.. Sikér Gmk.. Ágoston L. váll .•
Szerető Béla váll.. Jambrik István váll .. Fafért Kft.. Lázár és
Tsai.. Bútoripari Szöv.. Németh Dezső váll .. Buti Kft.. Watt
Gmk.. Kner Nyomda Rt.. Unmüssig Kft.. Tímár András váll ..
Paróczai László váll .. Farkas Miklós és Gidai János v.. Zuppán
Zol~án Mezőtúrv .. és a szurkológárda...)

Ugy gondolom. hogy az önkormányzatnak legalább a pálya
gondnokságának ügyét magára kellene vállalnia. Mi úgy tud
juk. hogy a megyében mindenhol a nevezési díjakat az önkor
mányzatok állják. aminek összege 310 OOO Ft - fejezte be
Szabados Ferenc és Vass Ignác.

Irodalmi pályázat
eredményhirdetése

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete
és a Drogellenes Munkacsoport 1997.
évben egy irodalmi pályá-zatot irt ki. melyre
minden 10 év feletti gyomaendrődi lakostól.
illetve itt tanuló fiataltól vártuk a pályáza
tokat.
18 érvényes pályázat érkezett. valamint
kaptunk egy pályamüvet egy csorvási fiatal
embertől. Bár ő nem pályázhatott volna.
nem lévén gyomaendrődi lakos. a zsürinek
tetszett a munkája. így őt is díjaztuk.
A pályázat eredményhirdetése 1997. június
9-én volt a Polgármesteri Hivatal nagyter
mében.
A 10-14 éves korosztályban csak egy
pályázat érkezett. de nem ezért dijaztuk.
hanem azért. mert valóban szinvonalas ver
set írt Hegedüs Imre Attila Gyomaendrőd.

Hősökútja 96. sz. alatti. tíz és féléves kisfiú.
A 14-18 éves korosztályban érkezett a
legtöbb pályamú. szám szerint ll. Itt a
zsúri nem tudott dönteni az első hely
kérdésében. így holtversenyben nyert
Pálinkás Julianna. Kör u. 22. szám alatti
fiatal és Könnöndi Katalin. a 617. sz. ipari
iskola diákja. A második dijat szintén ezen
iskola tanulója nyerte. név szerint Borók
Szilvia. 3. helyezést ért el Balázs István.
aki Ukrajnában él és jelenleg a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola ta
nulója.

18 év feletti kategóriában 7 mú érkezett be.
Első helyezett lett Bukva Csilla. Baross u.
22. szám alatti lakos. Második díjat kapott
Beinschrót Károly. Zrinyi M. utca 8/ l.
szám alatti lakos. és harmadik helyezést ért
el Liziczai Ddikó. aki a Polányi út 58/3.
szám alatt lakik. .
Különdíjat kapott a 18 év felettiek
kategóriájában Koter István Csorvás.
Jókai út l. szám alatti lakos. akinek
nyereményét postán juttattuk el.
Minden helyezett 500 Ft-os utalványt.
valamint gyönyörü könyveket kapott. mely
utóbbiakat ezúton is szeretnénk
megköszönni a Gyomai Kner Nyomda Rt.
nek.

Pál Jánosné
a Városi Családsegitő Szolgálat megbízott
vezetője a Drogellenes Munkacsoport koor
dinátora

PROGRAMAJÁNLAT
Katona JózsefVárosi MúvelődésiKözpont
Július hó
Július 3-10.: Nemzetközi drámatábor
Július 12.: Siketek és Nagyothallók
Egyesületének megyei összejövetele
Július 16-30.:

Balogh István festőmüvészkiál
lítása
Megnyitó: 1997. július 16. 16.30
kor
Megnyitja: Csuta György
festőmúvész

Július 18.:
Balázs Pali nosztalgia
koncertje.
20 óra Belépö: 300.- Ft

Augusztusi előzetes:

Augusztus 20-án az elmúlt évekhez
hasonlóan egésznapos szabadtéri rendez
vény! Helyszin: a Kunsági ABC mögötti
terület.
A részletes program a szórólapokon és a
plakátokon.

Juda hírek
Május 31-én és június l-jén a Baján

tartott ifi és serdülő rangsorverseny
gyomaendrődieredménye:

Kónya Kati - aki sérüléséből alig
épült fel - 3 ..

serdülőben Dananaj István 57 kg
ban 2.. Vetró Péter 48 kg-ban 3.
Schwalm Gergő 62 kg-ban 5. lett.

A svédországi Lundban rendezett
hagyományos nemzetközi erőpróbán

május 7-8-án 30 kg-ban Gózon Gábor
2. helyen végzett. A tornán mintegy
600 versenyzővett részt 8 országból a
diák A-tól a juniorig.

Miskolcon országos - nemzetközi
részvétellel - június 21-én lebonyoli
tott rangsorversenyen az ifjúsági
Kónya Kati 48 kg-ban az első lett. Hat
versenyt nyert meg. ahol súlycso
portjában 5 külföldi versenyző szere
pelt a hazaiak mellett.
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virágzik. Irtása
e korai gyomlálás

'~n a virágzás előtt

(szé~átha)

a,egyulladás
$~;;fŐ kiváltója a parlagfű

..~!1L'tP:.dkendemek is neveznek.
.. '." - milliárd számra termeli

széttent, így évente több
if

elő4etóK az allergiát
~övetkezetesenirt-

Bizonyára Ön is hallott már róla, hogy napjainkban
rohamosan növekszik azoknak a száma, akik a növényi pol
lenekre allergiás túlérzékenységgel reagálnak. Apollenallergia 3
féle formában jelentkezhet:

- pollen okozta asztma
- szezonális allergiásl'OO
- szezonális allergiás%g~t
Ezeknek az elváltozá§(j.

(Ambrosia elatior). rri#ye
Virágzáskor - júliustÓfó
a virágport. amelyeke(',*"j.
ezer tonna kerül ~leveg~

Az allergiás ~egb~~ .
okozó tényezőm1?gszü:iilf
suk a parlagfüv.et~'6

E gyomnöv8tM~~úli
leghatásosabb tav%!iiíZ
sal, illetve tömegeseb
végzett rendszer~i5 k.'.

A parlagfúj emiat
20-150 cm

bélyes növény.
sok csúcsári ..,(
halváriysárga vi

Előfordulás '
Nemcsak ·:/l

Legfőképp pai'í;iglfi;i, ott területi'
majd elhanyagciltkb-fekben, árokparto
megtalálható.

Kérjük, az allergiás megbetegedésben szenvedő sok-sok
gyermek és felnőtt. valamint a ma még egészségesek védelme
érdekében Ön is irtsa a parlagfüvet. .

ÁNTSz Városi Intézet Szarvas

Ma én, holnap...

MUNKALEHETÖSÉGEK • MUNKALEHETÖSÉGEK • MUNKALEHETÖSÉGEK

Gyomaendrőd:

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major. Tel.:
60/307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

2. Linea Faipari Vállalkozás Szarvas, Szentesi út 106. Tel.:
66/313-121 - asztalos 3 fő. .

3. Régió Centrál Kereskedelmi Kft. Békéscsaba. Bertóthy
udvar 6. Tel.: 66/445-468 Petrovics Zoltán - pénzügyi
tanácsadó.

4. Kiss és Társa Bt. Gyomaendröd, Shell benzinkút. Tel.:
66/386-608. Kiss Sándor - kútkezelő 3 fő.

5. Raichle Sport Kft. Gyomaendröd. Tel.: 66/386-898.
Vodova János - cipőfelsőrész-készítő 5 fő.

6. Turul Cipö Kft. Gyomaendröd. Szabadság tér 2. Tel.:
66/386-891. Hunya István - cipőfelsőrész-készítő 15 fő.

7. StafIrung Kft. Gyomaendröd, Hösök útja 52. Tel.:
66/386-603. Illés Jánosné - varrónő 6 fő.

8. Szarka Ignác Dévaváriya, Bajcsy-Zs. út 4. Tel.: 30/255
820. - mezőgazdasági segédmunkás 30 fő.

9. Homok Árpád Kisújszállás. Kossuth út 7. II/6. Tel.:
20/253-158 - hidegburkoló 4 fő.

10. Tímár Andrásné Gyomaendröd. Bajcsy-Zs. 27. Tel.:
66/386-055. Tímár Andrásné - konyhai kisegitő2 fö, sza
kács l fö.
ll. Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványa. Damjanich u.
24. Tel.: 60/486-405. Liker István - gyermekfeltigyelö l fö.
12. Optimum-Trade Szeged. Érdeklödni: BMMKK Gyoma
endröd, Mirhóháti út ll. Tel.: 66/386-212 - 25 fő építői

parl szakmunkások részére kü116ldi munkalehetőség.

13. Ivanics és Társa Humánszolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Tel.: 66/322-555
- bankszolgáltatási tanácsadó, biztosítási ügynök.
Megyei ráta: 13,4% Körzeti ráta: 15,99% 1782 fö Városi
ráta: 17,40% 1177 fö

• Június l-jén az ÁFÉSZ Áruház elötti újságosbódé
ablakát törték be, ahonnan megfIzethetetlennek tűnö

lapokat vittek el 5000 Ft értékben. A rongálási kár 10 OOO Ft
volt.

• Kerékpárlopások nem hagynak alább. Számos helyröl,
még kerékpártárolókból, udvarokból is elragadják ezeket.

• Közlekedési baleset történt a besenyszegi kocsma elött.
Egy szgk. egy segédmotorost ütött el, aki könnyebb
sérülésekkel megúszta a találkozót.

• 5-én a Körösladányi úton szintén balesethez vonultak
ki. Egy IFA teherautó nekiütközött egy, az út mentén szabá
lyosan parkoló szgkocsinak. A benne ülö személy könnyebb
sérülést szenvedett.

• Az Ezerjó vendéglö elött parkoló szgk.-ból egy
hátiZsákot emeltek ki 6-án. Ebben iratok, személyes tárgyak
és készpénz volt. A kár 40 ezer Ft.

• 8-ra virradóan egy betöréses lopás történt a Fazekas
utcában. Egy házból mobiltelefont, ékszereket, magnós
rádiót vittek el 250 OOO Ft értékben.

• Elfogtak egy körözött bűnözöt. akit a celldömölki
kapitányság keresett sikkasztás miatt. Gyomaendrödön
ideiglenesen volt bejelentkezve. Több vállalkozótól csalt ki
pénzt olyan rendezvénysorozat támogatására. ami nem is
létezik. Csalás miatt is eljárás folyik ellene...

• 14-én a Halfeldolgozó üzembe törtek be. félkész ter
mékeket vittek el.

• IS-én reggelre egy lezáratlan szgk.-ból autórádiós mag
nót emeltek ki a Pavilon diszkó környékén,

• 17-én este egy erösen ittas kerékpáros minden további
nélkül felborult kerékpáIjával, fej sérülést szenvedett.

• .Különös fIgyelmet fogunk fordítani ittas kerékpárosok
kiüzésére, mert nagyon sok esetben ök a közlekedési bal
esetek okozói. Az ittassági ok ott következik a gyorshajtás és
az elsöbbség meg nem adása után a sorban. Kerékpárosok
nál ez elökelöbb helyen van· - mondta Tóth Bálint.

• 17-én hajnalban a Budapest felé közlekedö Dacia
Express elütött egy helyi illetöségű személyt a Fö úti
sorompónál.

Az elsödleges adatok szerint öngyilkossági szándékból
történt a baleset.

• A Nyúlfeldolgozóból egy runyirógépet raboltak el 19-én.
• 21-én egy endrödi zöldségesüzletet kerestek fel zárás

után a betörök. Csokoládét. dohány- és vegyiárut zsák
mányoltak 100 OOO Ft értékben. Plafonbontás módszerét
alkalmazták.

• 22-én éjszaka Öregszölöben tetten értek a járörök egy
lakásbetöröt, aki ittasságát édesen aludta éppen a tett szín
helyén...

• 24-én hajnalra a Kínai Sárkány üzlet kirakatát törték
be és onnan ruhaneműketvittek el .élelmes· bűnözök.

Tel.e~c>:ra..

Felhívjuk tisztelt polgárainkat a telefon
kiépítésével érintett területeken, hogy aki
szerződést kötött a telefon bevezetésére és a
vezetéket mégsem építették ki lakásában, hívja fel
a HUNGAROTEL 084, vagy a 444-044 ingyenes
számát és jelentse be, illetve kérjen felvilá
gosítást. Polgármesteri Hivatal

Műszakiés Vagyongazdálkodási Csoportja

I- Rendőrségi hírek -I

Gyomaendrődi Híradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja • Felelos szerkesZto:BÍJ;ó.Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd,Szabadsag tér l,.• Tel.:66/38€H~2/1;i3.FaX: 66j386-320 .
Felelös kiadó m. Dávid Imre polgármester • Készűlt: Homok Péter nyomdájábari, Gyoma~ndrödÖn;Td~fon:06 60/305~076

Terjesztik él gyomaendrődi kereskedők e Engedélyszám.:IllIPHF/ 1087BEISSN02Sa:.::8391 ......:.
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Kinek volt
útjában

a híd egyik
pillérköve...
avagy van

hasonlóság
a körúlmé
nyekben?

(Temetöi
rendelet
15. old.)

Kamatmentes f"1zetési határidő: szeptember 15.!

FEL~i:"V.A.S
GyomaendrődVáros Önkormányzatának Adóhatósága ezúton

is felhívja az adófizetőkfigyeImét arra, hogy a II. félévi helyi adót
és gépjárrnű-súlyadót 1997. szeptember 15-ig lehet kése
delmipótlék-mentesen befizetni.

A fenti határidő elmulasztása késedelmi pótlék felszámolását
vonja maga után, anü a Tisztelt adófizetőnek további költséget
jelent.

A befizetéshez szükséges csekkeket a jelenleg kihordás alatt
lévő egyenlegértesítőmellékleteként minden érintett adózó meg
fogja kapni.

Aki valamilyen oknál fogva még nem kapta meg az egyen
legértesítőt és ezzel együtt a csekket. az szíveskedjen sze
mélyesen az adócsoportnál (5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér
1., 13-16. számú irodákban, vagy a Kirendeltségen (5502
Gyomaendrőd,Fő út 2., 7. számú irodában) kérni.

Kérjük mindazoknak az adózóknak a segitő közreműködését.
akiknek a tulajdonában lévő adótárgyak (ház, lakás, építmény,
telek, gépjármű) tulajdonjogában változás állt be (vásároltak
vagy eladta~), a változást annak beálltától számitott 15 napon
belül írásban jelentsék be az adóhatósághoz. Bejelentésükhöz
szíveskedjenek csatolni az adásvételi szerződés fénymásolatát.

Kérjük továbbá alakcímváltozás bejelentését is.
Kérjük azokat. akik vállalkozói tevékenységet kezdenek vagy

szüntetnek meg, ne feledkezzenek el a bejelentkezési, bejeien
tési és bevallási kötelezettségúkről sem. Mindkét esetben a
megfelelő okmányokkal szíveskedjenek felkeresni a helyi
adóhatóságot is.

A bejelentési, bejelentkezési, adóbevallás beadási kötele
zettség elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell megál
lapítani, ami szintén költségnövekedést eredményez.

Kérünk minden érintettet, hogy a saját édekében a fenti
tájékoztatóban közöltek szerint szíveskedjen eljárni.

Gyomaendrőd, 1997. augusztus hó

GYOMAENDRŐDVÁRos ÖNKORMANYZATÁNAK AoÓHATÓSÁGA

Ebtulajdonosok!
Felhívjuk a tisztelt ebtulajdonosok

figyeImét, hogy a többször módosított
21/1992. (V1I. 01.) KT: sz. rendelet
értelmében ~az eb tulajdonosa vagy tartó
ja köteles, ha az eb három hónaposnál
idősebb,vagy három hónapos kort elérte,
30 napon belül saját költségére állator
vossal veszettség ellen beoltatni~.

Kérünk minden ebtulajdonost, hogy
amennyiben az ez évi szervezett védőoltá
son a tulajdonát képező eb nem lett
veszettség ellen beoltva, úgy azt sürgősen
pótolja. Az oltás megtörténtét az oltásí lap
bemutatásával kell igazolni.

Felhívjuk továbbá a tisztelt ebtulaj
donosok figyeImét arra, hogy az emlitett
rendelet értelmében az eb tulajdonosa
köteles az eb tartási helye szerint illetékes
települési önkormányzati jegyzőnél beje
lenteni nyilvántartásba vétel céljából, ha
az eb:

- három hónapos kort elérte
- az eb elhullott, vagy elveszett,
- új tulajdonoshoz került.

Polgármesteri Hivatal
Műszakiés Vagyongazd.á.l.kod.ási Csoportja

A TARTALOMBÓL:

1& Endrödi földgáz 3. oldal

1& Régészeti leletek 5. oldal

l& Helyi rádióról és 1v-röl 6. oldal

1& Takszöv fejlesztés 7. oldal

l& Egészségügyünk fejlödik. 8. oldal

1& Az ásott kút nem derítő .. 11. oldal

1& Temetöi rendelet 15. oldal

1& Nemjötlek a lengyelek .... 15. oldal
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Penny Market • Helyi rádió, tv • Gondozási Központ

A július-augusztusi testületi ülések
Kulturális ügyek racionalizálása • Földgázmező • Ivóvízről

R!o A napirend előtti beszámolóban a
polgármester bejelentette. hogy
megkötötték a szerződést a gyoma
endrődi Penny Market létesítéséről.

Ennek hel~e a píac szomszéd
ságában lenne és ez évben még
átadásra is kerülne.
Jf6 Dr. Kovács Béla képviselő felhív
ta a figyelmet a parlagfű elleni
védekezésre. A közterületfelügyelök
fokozottabb bevonását kérte mind a
lakosság figyelmeztetése. mind a
gyomnövény irtására való fellúvásá
ban. stb...
Jf6 Erkölcsi támogatását adta a
testület a helyi rádió és kábeltévé
beindulásához (lásd külön írá
sunkat).
,t85; Nagy érzelmi és racionális vitát
váltott ki a Gondozási Központ
ismételt napirendi pontja. gazdál
kodásának egyes kérdéseiről. Mégis
elhalasztották az intézményi díjak
megváltoztatásáról kialakítandó
határozatuk meghozatalát, az
intézmény költségvetési helyzetének
áttekintéséig. A cél, hogy kevesebbe
kerüljön a városnak a működése.

Jf6 Hasonlóan terjedelmes vitát
hozott a város kulturális intézmé
nyeinek racionalizálási tervezete is.
Ekkor dr. Dávid Imre polgármester
elmondta. hogy nincs olyan szándék.
hogy valamit is meg kellene szüntet
ni. vagy elvenni. csak más formában,
ésszerűen kell működtetni.
A racionalizálás nem egyenlő a
leépítéssel - hangzott el.
Ezzel szemben az a félelem is megje
lent. hogy a változás esetleg fenyegeti
az endrődi könyvtár létét...
A pénzügyi bizottság elnöke Katona
Lajos pedig amellett érvelt, hogy a
városnak tül nagy megterhelést
jelent, hogy néhány intézményből

kettőt is el kell tartani.
Az endrődi könyvtár az elképzelések
szerint a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolához kerülne, hiszen
a NAT előírja az iskolai könyvtárat...
A napirendi pontban foglaltak
akként alakultak. hogy az Apolló
mozi részben önállóan gazdálkodó
intézményként megszűnik, a gaz
dasági ügyek intézését a polgármes
teri hivatal látja majd el. hasonlóan
a Közösségi Ház és a Tájház gaz
dasági ügyintézését is. A könyvtárak
helyzetéről pedig több adat bir
tokában szeptemberben döntenek.
Jf6 A testület egyetért a Csárda-

szállással közösen megépítendő

ivóVÍZrendszer megvalósításával és
felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Az íVÓVÍZellátás beruházása, ennek
összköltsége 597 M Ft, ehhez
Gyomaendrődsaját forrásaként 115
M 230 ezer Ft-ot biztosít az üte
mezési terv szerint.
Jf6 A városi bölcsődénél egy fő lét
számcsökkentést végeznek.
Jf6 A Városi Sportcsarnok beázása
szükségessé teszi a szociális épít
ményrész felújítását. Erre 632118
Ft + Áfát biztosítanak az idei költ
ségvetésből. A munkát a gyulai
Hydrofém Szöv. végzi. Meg kell
próbálni jogi üton érvényt szerezni a
jótáliáson belüli rendezésre.
Jf6 Maximum l milliót biztosítanak
az összevonási megtakaritásból a
volt 617. Sz. Ipari Iskola területén a
sportudvar. a tornaterem befejezési
munkálataira. Az összevont közép
iskola használja közösen a Szent
Gellért Iskolával e létesítményt. erről

kössön megállapodást a polgár
mester és a Szeged-Csanád Megyei
Püspökség.
Jf6 Egyetértenek a testület tagjai az
idei útfenntartási és felújításí
munkák elvégzésével. Költségvon
zata 13 M 177 ezer Ft. Czibulka
György képviselő megemlítette, hogy
megigérték a bölcsődénél egy leál
lósáv megépítését. ez nem történt
meg. valamint a Vásártéri ltp.
garázssorának útja a lehető leg
rosszabb állapotban van. Valamilyen
megoldást találjanak. de legalább
egy rázatót kellene létesíteni. ..
Jf6 A Kecsegés Tájvédelmi Egyesület
részére 700 OOO Ft egyszeri támo
gatást biztosítanak. Ezért elvégzik a
bekötőút Körösladányi úttól a Zsófia
majorig történő javitási munkáit és
az út kezelési jogát az önkor
mányzattól átveszik.
Jf6 Nyújtsunk segítséget az árvíz
sújtotta Lengyelországnak ak
ként. hogy lehetőség szerint
negyven gyerm.ek, valamint
kisérőik nyaraltatását a volt
gyomai KISZ-táborban megoldják
két hétre, amihez 100 OOO Ft-al
.hozzájárulnak.
Jf6 A testület biztosítja a közoktatási
célú támogatások felhasználását.
Pedagógus-továbbképzésre 4 M
648800 Ft-ot, helyi tanterv
készítésére (85%) 911 030 Ft-ot.

A fenntartónál marad (15%) 160 770
Ft, amit a többletmunkák elis
merésére fordítanak.

• A diáksport helyzetéről szóló
beszámolót elfogadták. Ebben
olvasható. hogy az 1997. évi költ
ségvetési törvény az iskolai
sportkör működésére 1000 Ftjta
nuló kiegészítőnormatívát biztosít.
Ezzel szemben az oktatási
intézményeknél ez az összeg be
kerül a működési költségek közé és
csak kis részét használják a fel
adatra. Több iskolánál asportkör
az elmúlt tanévben nem működött,

sőt a mindennapos testnevelés biz
tosítása sem valósult meg. Pedig a
mozgás szükségességét néhá-~y

adat is bizonyítja:
A gyerekek körében az alacsony

fizikai terhelhetőségre utaló ada
tok - az 5-14 éves korosztályban a
tartási gerincferdülések magas
aránya (20--40%); a kövér
gyerekek emelkedő gyakorisága a
6-14 évesek között (10-15%) (tévé.
video- .. rabság" nassolással.
kólázással tetézve - a szerk.); - az
érzelmi viselkedésí zavarokkal
küzdő gyermekek növekvő száma;
az öngyilkosságok száma; - az
5-19 éves fiatalok halálozásában a
41 %-os gyakoriságot kitevő erősza
kos elhalálozások száma...

Ezt a problémát nem szabad sem
szülői, sem pedagógusi részről

elbagatellizálni! Sokkal fontosabb
lenne erre megoldást találni - mint
a. fent emlitett. felsorolt tények is
bizonyítják -, semmint egy kézle
gyintéssei elvetni.

A testnevelés alól felmentett.
vagy felmentést kérők jobban gon
dolják át milyen indokok alapján
rohannak az orvoshoz kisírni ezt.
A kérések zöme általában lustasá
got, kényelmességet. vagy alapta
lan féltéseket takar. Igazában
kevés a valóban felmentést érdem
lők száma...

Az egészség. az ellenállóképesség
megtartásában. a testi és így a lelki
frissesség megóvásában egy
egészséges nemzet nevelésében
igenis nagy a szerepe az iskolai
testnevelésnek. most nem beszélve
a kariZmatíkus pedagógusok rá
nevelő hatásáról...

Ez a szerkesztőség véleménye.

(folytatás a 3. oldalon)



1997. SZEPTEMBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

• Parlagfű •

anyagaiból
• Diáksport . .. •

Egy pap
legyen jó entber...

;:Q Tudomásul vették az Endrőd

Észak jOldgázmező termelésbe
állításáról a tájékoztatót.
A MOL-Rt. általjeltártjOldgázmezőre,
amit Endrőd II védnevű bánya
telekként lajstromoztak. nagy szük
sége van az országnak. Már koráb
ban fúrtak itt 5 kutat az előkészítés

során. Most megkezdődhet a
tényleges kitermelés. 1998 és 2014
között a kitermelhető mennyiség
1310 millió m' lesz.
A vélemények szerint ez a térség az
ország más. kimerülőben lévő kútjait
pótolja. tehát nem jelent többletka
pacitást.
A gázmező Gyomaendrőd és Mezőtúr

között terül el. ETTől környezettanul
mány is készült, ami tartalmazza az
összes szükséges adatot és a
környezetre gyakorolt valamennyi
hatást.
;:Q Sajnos az önálló statisztikai
kistérség megszerzésére vonatkozó
önkormányzati kérelmet elutasítot
ták, így továbbra is a szarvasi térség
ben maradunk.
;:Q Elkészült a vállalkozók háza. Az
iroda vezetésével a Vállalkozás
fejlesztési Alapítvány Molnárné Vajó
Katalint bizta meg.
;:Q A Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz a következő pályázatokat
nyüjtotta be önkormányzatunk:
- Gyomaendrőd város ivóvízminőség

javító beruházásához a területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatásért,
- a Blaha és térsége szenny
VÍZelvezetés V. üteméhez,
- térségmenedzser alkalmazásának
anyagi és tárgyi feltételei
megteremtéséért,
- a Liget-fürdő VÍZforgató beren
dezésének megvalósítása érdekében
(saját erő '97-ben 16 M 431 OOO Ft,
'98-ban 2 M 537 OOO Ft),
- egészségügyi gép-müszer beszer
zésre,
- a Hármas-Körös ártéri túraútvo
nalra.
;:Q Támogatta a testület a GYFC-t
310000 Ft-al, ami a klub nevezési
díját és a játékosengedélyek,
valamint a birói díjak összegét foglal
ja magában.
- A Sakk Szakosztály támogatására
109 ezer Ft-ot biztosítanak.

... legyen buzgó, szívvel-léleklcel szol
gáljon! Én Isten segítségével hirde
tem az igét aképpen, ahogy erőm

engedi. ....
Ezen szavak kíséretében mutatko
zott be a gyomai új katolikus
plébános, akí augusztus l-jén
érkezett és vette át a hitközséget, a
plébániát.
..Atyaisten Jézust. Jézus az apos
tolokat, azok a püspököket küldték,

ezek pedig a papjaikat. Hát így kerül
tem én Gyomára...
Mag Lajos 52 éve pap és most 77
éves. Mezőhegyesenszületett cseléd
sorban élő családban, ahol 10 gyerek
közül 8 maradt meg és nőtt fel.
Egyszer iskolai feladatként kellett
megfogalmazni a nebulóknak, hogy
kí mi szeretne lenni. Mag Lajos más
napi leckéjében az állt, hogy én pedig
pap... ..Ez aztán Isten segítségével
végül sikerült is, hiszen rnindigjó ta
nuló voltam" - mondta a plébános
úr.
A Szegedi Klauzál Gimnáziumi
érettségi után a Hittudományi
Főiskolán tanult, majd 1945-ben
szentelték fel.
Számos Alföldi településen szolgált
eddig. Legutóbbi Tiszasziget és a
hozzá tartozó Újszentivány sZÍntisz
ta, katolikus község volt.
Fontosnak tartja a gyerekek vallási
nevelését, ami lényegében az emberi
jóságra való nevelést jelenti. Ezt
elődje, János atya is SZÍvügyének
tekintette.
A hívek és a város ügyét kell szolgál
ni a 2400 katolikus lelket számláló
gyomai városrészben az én eszköze
immel is - mondta Lajos atya.

~------------~~----~I A Világnézetünk harca c. írás I
I szerzőjének neve sajnálatos I
: módon lemaradt az előző szá-:
I munkban. Dr. Weigert Józseftől. a I
I szerzőtől ezúton is elnézést I
I kérünk. I
L ~

Halfőzőink

eredményeiből

A 23. Országos Halfőző

Versenyen a számtalan zsü
rizett étel közül a gyoma
endrődieké is ízlett a bírálók
nak. H. Kovács Lászlót
háromszor is szólították. Ezüst
oklevelet vehetett át a Tiszai
Körösi halételéért, bronzot az
egyéb kategóriában és egy
különdíjat. Szurovecz Máté
pedig az egyéb halétel készítők

közül tünt kí, ezüst oklevéllel
jutalmazták.
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Mi a véleménye arról, hogy

Gyomaendrődön helyi rádió- és
kábeltévé-adás indul?

- Mindkettőt szükségesnek tar
tom, főleg a tévét. Már régen hiá
nyoltam városunkban működésü

ket, annál is inkább, mivel ősztől

adásrendszer váltás történik a
tévénél és a vételük körülményessé
válik. Úgy gondolom, hogy ez ügyben
lépett a város, de lehet, hogy kissé
késve.

Ahhoz, hogy a lakosság informá
ciókban naprakész legyen, a külön
böző csatornák mellett a helyi ese
mények folyamatos követésére is
lehetőségetkell számnkra teremteni.

- A legutóbbi testületi ülésen
heves vita alakult ki a könyvtárak és
a Gondozási Központ témájának tár
gyalásakor. Úgy tűnik, hogy fél
reértések övezik a racionális
törekvéseket és 1eépítésre, megszün
tetésre asszociálnak. ..

- A NAT előírja a kötelező iskolai
könyvtár létesítését. A Rózsahegyi
Ált. Iskola nem rendelkezik ezzel.
Úgy érzem maga az iskola is ked
vezően fogadná, ha - természetesen
támogatással - megkapná. Ez csak
az egyik lépés, mert szükséges a
műszaki fejlesztés is. Gondolok itt
megfelelő hangtechnikára, INTER
NET-re, számítógépre, nyelvoktatás
ra alkalmas eszközök esetleges
könyvtárba való telepítésére,
valamínt ezt összekötni a volt 617.

Sz. Ipari Iskolával. Ezek mindenkép
pen előrelépéstjelentenének.

Teljes elképzeléseket, ismerete
ket nem lehetett a testület elé támi,
ezért történtek félreértések a meg
szűnésről... Előnyösnek tartanám
tehát a könyvtárat a Rózsahegyi
iskolába áthelyezni.

A Gondozási Központtal kapcso
latban viszont szeretnek dolgokat
félremagyarázni. Ott nem a szakmai
munkával van gond, hanem a gaz
dálkodással. Ez pedig része az intéz
mény vezetésének. A város költség
vetése véges, a lehetőségek figye
lembevételével kell a gazdálkodást és
a gondozást folytatni.

Több mint II millió Ft-ot kaptak,
ezzel rosszul gazdálkodnak, mivel az
r. félévben majdnem 9 milliót költöt
tek. Év végére várhatóan 5-6 millió
vallépik túl a keretet. Rendelkezésre
áll egy gondozottra havi 40 ezer Ft
normatív támogatás, saját hoz
zájárulás és városi támogatás. Ezt
kevésnek tartják és 7 ezer Ft-tal
szeretnék megtoldani. Megkérde
zem. hogy hányan élnek meg a
városban ennél jóval kevesebből...?

- Mi a véleménye a hagyo
mányossá váló Bethlen Napokról?

- Ebben az évben több színes
programmal álltak elő. Ismert
személyiségeket nyertek meg, ezzel
is a Bethlen-Napok színvonalát
emelték.

Szükség van ilyen rendezvé-

nyekre. Megmozgatja a lakosság fan
táziáját, gondolkodását. felkelti az
érdeklődésüket. Találhat alkalmat
arra. hogy szakmai ismereteit bő

vitse, gondolatot cseréljen ... Esetleg
kulturális műsorokkalkapcsolódhat
ki. sőt látványnak sem utolsó ...

Elsősorban a szakmai fontos
ságát látom. Mivel külföldi vendégek
is részt vesznek, összességében hoz
zájárulhat ahhoz, hogy a város úgy
mond kitö!jön a térségből és kör
zetközponti szerepet töltsön be. A
fejlődés ezirányban, ilyen módon is
létrejöhet.

Reméljük, hogy a tendencia meg
marad és így nemcsak megyei. de
országosan is elismert rendezvénnyé
válik majd.

- Utóbbi, fontosabb találkozói?
- A komoly, ivóvízfejlesztő beru-

házás beinditása sok erőt leköt, hi
szen a szükséges anyagi fedezetnek
meg kell lermie (597 millió Ft a
beruházás értéke, 50% címzett
támogatás, 20% - 115 millió Ft saját
erő, 5% vizügyi alap és területfej
lesztési támogatásból 149 milliót
pályázunk 3 évre).

Több polgármesterrel, kamarai
vezetőveL személyekkel találkoztam,
akik ebben valahogy segíteni
tudnak. Persze gondolatot is
cseréltünk más egyéb várospolitikai,
fejlesztési elképzelésekről. Még a
kéthetes szabadságom ideje alatt is
foglalkoztam az üggyel.

BE HLEN-NAPOK
Gyomaendrőd,augusztus 29-31.

'97

A negyedik Bethlen-Napok és
ezen belül a Vita Agricolae
Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és
Vásár idén is gazdagodó szakmai
rendezvényekkeL kiáliításokkal vár
ta látogatóit.

A 45 kiállító - köztük számos
helyi vállalkozás - szinte az ország
minden részét képviselte.

Emellett a rendezvényre érkezett
román testvérvárosi (Nagyenyed),
szlovák, lengyeL francia szakmai és
oktatási küldöttség is. Egybekötöt
tek eseményeket, amelyek szintén
publicitást érdemeltek fontosságuk
miatt is, mint például a 75 éves
mezőgazdasági szakképzés gyomai

jubileuma. a 23. Országos Halfőző

Verseny. (Erre 62 bográcstartó
állványt kellett beszerezni a
halászszövetségek induló verseny
zőinek. Azonban több, mint 10 egyéb
halétel is készült. Ebben kitűnt a
nagyenyedi alpolgármester felesége
is ... )

Megtekinthetők voltak a IV.
Gyomaendrődi Nemzetközi Művész

táborban született művek is.
A rendezvény rangos vendége volt

dr. Nagy Frigyes Földművelésügyi

miniszter, Jakab István a MGOSZ
elnöke, Horváth Károly a Békés
Megyei Agrárkamara elnöke, dr.
Orosz Sándor az országg-y-J.lés Mezg.

Biz. elnöke, dr. Dinya László a
Kultuszminisztérium helyettes
államtitkára. A megnyitón itt volt
még Szöllősi Istvánné, Földesi Zoltán
országgyűlési képviselőnk, Pel
csinszki Boleszláv Bm. Közgy. alel
nöke...

Kulturális kikapcsolódásként lát
ható és hallható volt még a nagy
enyedi néptáncegyüttes, a Komédiás
Kör, a 2. Sz. Ált. Isk. mazsorett cso
portja.

A Földművelésügyi miniszter
Lichtenstein Katalin mérnök-szak
tanárnak és a Bethlen Iskola másik
dolgozójának Rudner Balázsnénak
kitüntetést nyújtott át.
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Avar, vagy szarmata kori lelet
~="""'""=======""=========="==========.... ,""',.=.. ,."",@"",*,=..,.."",...~=....=d.....

A tavalyi év régésztáborára is alig volt pénzünk 
mondja a békéscsabai Munkácsy M. Múzeum régésze
Nikolin Edit, az ásatás vezetője.

Akkor csak felderitettük a terepet, mivel a helybe
liek bejelentették, hogy acsatornaparton embercson
tok állnak ki a földből.

A Peresi holtág mentén a szakirodalom szerint még
nem találtak régészeti anyagot. Hitelesítő ásatási
engedéllyel július közepén kezdtük el a feltárást. Mar
kológépekkel kellett lenagyoIni a terepet, miután meg
mutatkoztak a temetkezési helyek. A sírfolt elszine
ződést mutatott a környezetében. Hamar konstatál
tuk, hogy itt valóban egy régi temetőre bukkantunk.

Az eddigi megtalált három sirt érdekes módon a
lábánál bontottuk meg, azonban a csontok mellett
semmi mást nem találtunk, az utolsó kivételével.
Ebben egy kis diszített orsógombra leltünk. Ebből

arra következtetünk, hogy avar, vagy szarmata erede
tű. A sírok kora 1500 év körülire tehető.

Sajnos a csatorna épitésekor nem figyeltek a sirokra
és nem voltak eléggé körültekintők, mert szinte
bizonyos, hogy a temetőt keresztbe átvágták a mun
kagépekkel. Ez abból is kiderült, amikor csak egy
koponyára bukkantunk az egyik sírban, de a hozzá
tartozó test csontjai nem voltak sehol...

Az hamar kiderült az eddigiekből is, hogy itt egy
szabályosan telepített temetővel va..Tl dolgunk.

Ezeket a leleteket most elvisszük a megyei múzeum
ba. Mivel a pénzünk már régen elfogyott, ezért most
abbahagyjuk a további munkát.

Ha nem lettek volna itt a tábor résztvevői, ezek a
gyerekek, akkor még talán ezeket a viszonylag épen
maradt csontokat sem tudtuk volna megtalálni.
Sajnos ilyenek a mai anyagi viszonyaink...

Régésztáborban is segédkeznek
Mint a régésznő azt elmondta, a feltárásban segéd

keztek a kocsorhegyi nevelőotthon fiataljai is a
régésztábor keretében. Árkus Péter két éve vezeti az
otthont. Ő egyébként a budapesti Bokréta úti ifjúsági
nevelőotthoncsoportvezetője.A következőket foglalta
össze tevékenységükről,mindennapjaikról.

Tíz-tizenöt éve járok fiataljainkkal régésztáborokba,
Gyomaendrődreis. A fővárosi gyerekeknek ez a közeg,
ami itt veszi körül őket sokkal inkább előnyösebb.Ezt
az is aláhúzza, hogy itt soha semmilyen probléma
nem volt velük, amit Pesten nem mondhatunk el. Bár
az is igaz, hogy sok köztük a vidéki kötődésű, ami
magyarázatot ad a tapasztaltakra. Mivel Endrődön

megtalálható ez a körülvevő katolikus és szerető

közeg, ami jó hatással van rájuk, ezt szerettem volna
tartóssá tenni a srácoknak. Erre itt kiválóan alkal
massá vált a kocsorhegyi iskola, ami otthont ad
nekünk.

Az egyébként ebek harmincadjára jutó iskolát mi
eredeti állapota szerint felújítjuk és alkalmassá
tesszük arra, hogy 6-8 gyerek folyamatosan itt lakjon.

Mivel itt több lehetőségünkvan a lábunkra állni, ezt
ki is használjuk. Az egyik, amivel a pesti tengésen
lengésen túlteszünk az az, hogy van megnyert
mezőgazdasági p ályázatunk, ezért mezőgazdasági

tevékenységet is folytathatunk. Ezeket az ismereteket
aztán a későbbiek során hasznosítani tudják.

Egy másik lehetőségetabban látok, hogy mivel a ko-

csorhegyi rész sincs jelen pillanatban idegenforgalmi
céllal kihasználva, erre többet kellene forditani, törőd
ni vele. Olyan dolgokra gondolok, mint Szonda István
a táboraival, Szarka Zsolt a lovaival, mi a régészeti
táborral... Ha csak ezeket összefognánk, a kör
nyezetbe beillesztve hasznosítanánk, akkor máris ide
genforgalmi tevékenységet - üzleti alapon - tudnánk
folytatJ"l.l, ami jó lenne mindenkinek!

Eredményeink alapján néhány tanulónk szerintem
beiskolázható valamilyen szakmában a gyomaendrő

di középiskolákba, hiszen nem rossz képességüek ők

sem.
Intézményünkben 4 helybeli pedagógus kollégát

alkalmazunk, mert Pestről ide lejárni mégiscsak
körülményes.

Ezeken kivül meg kell emIítenem azt is, hogy
intézetünk a fiatalok zömének családi pótlékát félre
teszi 18 éves korukig.

Ezzel Pesten sajnos még nem sokra megy, de itt már
akár házat is tud magának venni. Ilyen történt is
már...

Ezt aztán a többi gyerekkel együtt rendbehozzuk,
felrenováljuk. Azt is mondhatom, hogy bevezetjük
újra a kaláka rendszert, ezzel a munkák jó részét
megspórolhatjuk.

Tehát a fiatal igy pénzét feleslegesen nem költi el,
hiszen ekként realitása van a jövőbeli boldogulásá
nak. -BK-
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JÖN A HELYI RÁDIÓ ÉS KÁBELTÉVÉ, ~

Az augusztus 7-i ülésen a testület
erkölcsi támogatásáról biztosította a
gyomaendrődi helyi rádíó és kábelte
levízió kialakítására. kiépí-tésére
vállalkozó szeghalmi ill. mezőberényi
jelentkezőket.

Mindkét músorközlő esetében
rutinos. a szakmában dolgozó üzlet
emberek vállalnák a helyi rádió ill.
kábeltévé beindításával járó szerve
zéseket. feladatokat.

Hosszú évek óta saját települé
seiken szolgáltatnak a lakosságnak
már músorokat.

A rádió esetében nincs _egyéb
teendő. mint számítani a helybeli és
környékbeli vállalkozók hirdetési
kedvére ... Ez már ez évben mú
ködésbe is lépne (az engedélyezések
után).

A televízió bonyolultabb a kábel
fektetése. a város bekábelezése miatt
is. Ezért lakossági igény-felmérést
végeznek.

A gyomaendrődi polgárok kedvét
víszont már elvette az előző kezde
ményezés. ami mint ismert. enyhén
szólva nem sikerült. ..

A mezőberényi Szúcs Imre vál
lalkozó kezdeményezése eleve más
alapokon építkezik. ami bizonyára
feledtetni tudja a már említett szol
noki Tele-coop kudarcot ktv ügyé
ben.

Nézzük mit mond erről az érintett
Szúcs Imre. az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet ügyvezetője dr.
Hunya Miklós és dr. Dávid Imre pol
gármester - lásd 2. oldal.

Szűcs Imre
Az igényfelmérést egy szórólapon

végezzük. amit valószínüleg a postás
vinne el mindenhová. Ennek alján
lenne a visszaküldendő jelentkezési
szelvény. Ezt a kábeltévére jelent
kezők a városban több helyen elhe
lyezett begyüjtőládákbadobhatnák.
Megfelelő létszám esetén azzal

kezdik. hogy az ún. fejállomást
letelepítik. aminek értéke mintegy 4
millió Ft.

Ezután azonban a további finan
szírozás elengedhetetlen a teljes
kiépítés érdekében.

A jelentkezői szám nehezen kife
jezhető. de ha mondjuk a lakó
telepen 300 jelentkező lesz, akkor a
szolgáltatás beindulhat, azonban a
településen legalább 2000-re szá
nútunk. hiszen ezután nagyon sok
músor csak ktv-n keresztül lesz
fogható. Komoly, leinformálható

cégúnk bízik abban. hogy a jelent
kezők száma össze is jön.

Az egy csomagban biztosítandó
músorok: Magyar TV-I-2, Duna-TV.
Szív TV. M-SAT. TV-3, Spectrum TV.
Z + magyar nyelvüek. Október l-jétől

két új magyar nyelvü kereskedelmi
tv-músor is elindul. Azután
Eurosport angol. TNT. CNN angol,
iVNA. RTL, RTL-2, PRO-7. SAT-l,
lVox és a helyi stúdió is indulna.
Fizetett csatornaként a HBO
elérhető lenne.

A Takszöv. elnöke is egyedülálló
módon áll az ügy mögé, amikor ala
csony kamattal segítheti a jelent
kezőket anyagi problémák esetén.
A három alternatívájuk közül a rá
szoruló a legmegfelelőbbet választ
hatja. Ezzel is a komolytalanságot
akarjuk kizárni. hiszen a Takszöv.
szinte garantálja a kábeltévé kié
pülését.

Tudni kell, hogy a 2-es magyar
program októbertőlkülönleges rend
szerrel lesz csak vehető múholdról.
Az egyéni beruházás ezért elég költ
séges.

Az előfizetéSi díjaink a '98-as évben
20 csatornára vonatkoznak, ami 500
Ftjhó.

Cégúnk a mezőberényi és körös
tarcsai kábeltévé üzemeltetésével 10
éve foglalkozik. külö:1.ösebb panasz
nélkül.

A szervizi beavatkozások gyorsak
és megfelelőek. erről majd itt is
külön szakembergárda gondoskodik
minden esetben.

A kábeltévé a 20. sz. végén tényleg
létjogosultsággal rendelkezik és
hozzá tartozik a mindennapi élethez.

Dr. Hunya Miklós az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet ügyveze
tője a város pénzügyi és gazdasági
bizottságának tagja a Híradónak
elmondta. hogy támogatni kell a ktv.
bevezetését nemcsak a választék
bővítése miatt, de a 2-es músor su
gárzásának megváltozása miatt is.

A Takszöv. a lakosságot megfelelő

és kedvező hitelkonstrukciókkal is
bátoritja.

(Mint elmondták a bevezetési költ
ség házanként 25 OOO Ft. de
lakótelepeken jóval olcsóbb is lehet.)

A Takszöv. által ajánlott futam
idők: l. 2. 3 éves visszafizetéssel,
törlesztési részletek hasonló sor
rendben: 2400 Ftjhó. 1350 Ftjhó és
1000 Ftjhó. Évi 250/0-os hitelkamat
tal minden egyéb költséggel együtt.

A feltétele annak. hogy valaki
igénybe vehesse az. hogy a lakás
tulajdonosa. vagy a családtag rend
szeres jövedelemmel rendelkezzen.
és ez a minimálbért haladja meg.
Kizáró ok az is, ha a Takszöv.-nek
vagy más pénzintézetnek hitel
tartozása van. A hitel folyósítása úgy
történík, hogy amikor a kiépítés
megvalósuló stádiumba került az
adott területen, a beadott hitel
kérelmeket néhány nap alatt elbírál
juk. majd az összeg ekkor egyenesen
a kiépítő számlájára kerül, amiről

értesítést küldünk a hitelt felvevő

nek.
Úgy gondoljuk. hogy a kiépítés

ellenőrzésére egy bízottságot is létre
kell hozni, így aztán nem fordulhat
elő a szolnoki cég tevékenységéhez
hasonló eset.

Tehát az igénylők száma alapján a
felmérést követőena bank hitelezése
alapján elindulhat a kiépítés ...

- Bíró-

Átrendezödö televíziózás
Jelentős változásokra kell felkészülnie
ősztől a tévénéző közönségnek. Mü
holdra kerül az M1V 2, helyén pedig az
új kereskedelmi televíziók - az MTM
S8S által indított 1V2 és az RTL Klub 
valamelyike jelenik majd meg. Az M1V
l adásának vételi körzete csak annyi
ban változik. hogy a soproni és a pécsi
adó körzetében egy frekvencián lehet
majd csupán fogni. Az M1V 2-es adása
a Hotbird 3-ról _érkezik" majd. véte
léhez módosítani kell azoknak a
parabolaantennáknak az irányát. ame
lyek most a Duna Tv müholdjára
(Eutelsat II. F3) vagy .az Astrára
..néznek". Némileg akkor egyszerusö
dik a helyzet. ha a Duna Tv arra a
Hotbird 4-es müholdra költözik. ame
lynek pozíciója szinte azonos a Hotbird
3-éval. Nem észlelnek majd változást
azok a tévénézök, akik kábelröl vagy
AM-mikro hálózatról kapják a müsort.
Az ö esetükben a szolgáltató oldja meg
a múszaki átállást. - A sziNES R7V HIRE -

Szeptember 20-tól négy
napig lezárják a vasúti ke
resztezödést, ahol vasúti
és közúti altalajjavitást vé
geznek (gumiágyas átjáró
készül). Átmenetileg veszé
lyes lesz ott a közlekedés.
A kerékpárosok számára is,
ideiglenes "leszállás köte
les" megoldás várható!
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A Gyomaendrődi Híradó júliusi számában tettük közzé a 2. Sz. AltaIános Iskola
1996/97-es tanévben elért legsikeresebb szaktárgyi eredményeinek első részét.

• II. rész •

Alsó tagozatos tanulók eredményei

Zrinyi nona matematíkaversenyen
megyei 3. helyezést ért el a 3. c. osztalyból:
Almási Zoltan. Balla Károly. Bácsi Andrea.
F'ekécs Gergő.

Gácsi Gergő. Orovecz Ferenc
Felkészítő tanáruk: Roószné Kovacs Márta

mesterség bemutatása. interjú a mesterrel."
Gellai Nándor 7. a. osztalyos tanuló pályaza
tat elfogadtak.
Jutalma: nyari szakmai tábor Kecskemét
mellett.
Felkészítő tanara: Hunya Jolán

"Diákjogok az oktatási törvényben" címü
tanfolyam sorozaton Békéscsabán kiváló
eredménnyel vizsgáztak iskolánk tanulóí:
Kiss Hajnalka 8.c Kulik Zsuzsa 8. c.
Rácz Beáta 8. c. Szujó Márta 8. c.
Felkészítő tancíruk: Veres Antalné

AJelső tagozatos eredményekJolytatása:

Városi vers- és prózamondó verseny
2. helyezett: Nyíri Dóra 5. a.
Felkészítő tanára: Hunya Jolán
3. helyezett: Czikkely Csilla 6. a.
Felkészítő tanára: Valuska Lajos
6. helyezett: Kulik Zsuzsa 8. c.
Felkészítő tanára: Kónya Marta

Kazinczy-verseny eredményei
5-6. osztályosok közül
1. helyezett: Nyíri Dóra 5. a.
Felkészítő tanára: Hunya Jolan
7-8. osztályosok közül
1. helyezett: Kulik Zsuzsa 8. c.
Felkészítő tanára: Kónya Marta

Városi Aranyfonál mesemondó verseny
Felsösök közül
1. helyezett: Nyíri Dóra 5. a.
Felkészítő tanára: Hunya Jolán

Pályázat - Hét vezér Alapitvány Tiszaföldvár
.,Népi mesterségek napjainkban. egy ősi

Debreceni TIT által hirdetett
környezetismeret versenyen
1. helyezett: Wagner Erika 4. a .

2. helyezett: Harmati Enikő 4. a.
matematíkaversenyen
5. helyezett: Bucsi Erzsébet 4. a.
6. helyezett: Tóth László 4. a.

Városi kerékpárverseny
l. helyezett: Szilágyi Rózsa 4. a.
Tanaruk: Vargáné Bere Erzsébet

A városi Aranyfonál mesemondó verseny
első fordulójában:
l. helyezett: Csordas Edít 3. a.
2. helyezett: Lövei György 4. c.
3. helyezett: Homok Zsuzsa 4. c.
4. helyezett: Roszik Anita 4. c.
Tanaruk: Stranszkiné Dajkó Edit. Olah Gizella

Drog elleni pályázat 1. helyezettje saját ver
sével:
Hegedüs Imre 4. c.
Tanára: Olah Gizella

Gramlalunk és további sikereket kivanunk a
Jelkészítő nevelőknek és tanítvanyoknak!

2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐSÉGE

SZÜLÓI
... a 2. Sz. Ált. Iskola Diák Sportkörének évzaró díjkiosztó ünnepsége a városháza

nagytermében volt június 25-én. (mivel az iskolának nem volt tanévzáró ünnep
sége). Dr. Dávid Imre polgármester. Vám András alpolgármester, Hangya Lajosné
Humánpol. Biz. elnöke jelenlétében Cs. Nagy Lajos és Halász István testnevelők

kiosztották a tanulók jól megérdemelt kitüntetéseít a jelenlévő szülők nem kis
büszkeségére.

4 éves kiváló sportteljesítményéért Kéri Roland. Kovács Viktor. Kovács Ákos,
Ványolos Balázs kapott kitüntetést.

A tanév legeredményesebb sportolója serlegét Dezső Linda 6. o. tan. vette át.
Jó tanuló. jó sportoló díjat Bácsí Kitti 5. o. és Gellal Imre 5. o. érdemelte ki.
A dijkiosztást bensőségesbeszélgetés követte.
Köszönettel tartozunk az önzetlen támogatóinknak:
Szaci Kft. - Szabados Ferenc. Németh Dezső. Balazs Dezső. Czeglédi fivérek Bp.

ről. Kovács Lajos. Cuti Bt.. F'undy. Sikér Gmk .. Zöld Endre. Poharelecz László,
Tímár Jánosné, Raichle Sport Kft .. Hegedüs József.

Gyomaendrőd. 1997. jún. 26. DIÁK SroRTKöR VEZETÖSÉGE

.-

UJ ARCULAT
Szemmel jól látható, söt

feltünö változáson ment át a
Kossuth úti Endröd és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendelt
sége.

Az épúletet felújitották, kör
nyezetével együtt kicsinosítot
ták. Bár még pici híja van a tel
jes elkészültének, de egyér
telmüen ÍZeIítöt ad arról, hogy
milyen is lenne (lehetne) egy
városnak mondott település
központja, legalább is az ex
ponáltabb része - még Gyoma
endröd esetében is.

Nyugati útjaink során valami
hasonló látvány miatt érezzük a
civilizáció 20. századi ..izét".
Ebbe az irányba tartó fejlödés

remélhetöen városunkban is las
san mindennapossá válik és kívá
natossá is (a 21. századra?) ...

Mint azt dr. Hunya Miklós a
Takszöv. ügyvezetöje elmondta
lapunknak, a felújitási folyamat
legközelebb az endrödi kirendelt
séggel folytatódik. Ajövöben min
den Takszöv.-kirendeltség háza
táján egységes arculatot sze
retnének kialakítani kívül-belül.

Dr. Hunya úr elmondása
szerint egyébként is fúrni-faragni
kellett volna az ATM (pénzkiadó
automata) telepítése miatt.

A telefonkiépítést a Hungarotel
nyerte Békés megyében koncesz
szióban, de még - szemben a
MATÁV-val - nem tudja, fel-

készültsége nem érte el azt a szintet, hogy
a Takszöv. számára az X25-ös adatátviteli
vonalat biztosítsa. Emiatt huzavona
alakult ki. A MATÁV és a Hungarotel végül
mégis összefogott a cél érdekében, ezért
szeptember folyamán beüzemelhet végre
az automata.

A beruházás költségei mintegy 10 millió
Ft-ra rúgnak. - B -
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1997. augusztusa az irtás ellenére meglehetősen szúnyog
gazdag volt. Mondták azt is. hogy kidobott pénz az ilyen
védekezés...

Más bogarak ellen hál' istennek nem történt pennetezés, igy
aztán megtörténhetett augusztus 9-10-én Gyomaendrődön az
első VW-bogarak találkozója...

A Németországban élő Roósz László és a gyomaendrődi Timár
János ötlete a rendező Magyar Turisztikai Egyesület helyi
tagozata és a Polgármesteri Hivatal által meg is valósult.

Aversenyre 22 autó gazdája fizetett nevezési díjat, de összesen
32 V\V-bogár vett részt. (A nevezési díj 1000 Ft/bogár összeget
taksált, ami a rendezés költségeit volt hivatott fedezni.)

A megmérettetések alkalmával a legszebbnek (eredetiség,
ápoltság. karbantartottság) a szarvasi Szarvas Péter 69-es VW
je bizonyult. Egy vándorserlegre került fel a rendszáma, amely
serleget a Sóczó Motonnúzeumban őriznek. Ennek kicsinyitett
mását vihette el a győztes,

Második a szolnoki Nagy Zoltán 64-es. harmadik Roósz László
70-es évjáratú kocsija lett.

A közönségdíjat a gyomaendrődi Timár Attila 62-es bogara
kapta. Tortával díjazták továbbá a legszakadtabb, a legöregebb
(Látkóczki László Gy.e.). a legötletesebb, a legmesszebbről

érkezett (Berlin mellől - 1400 km). a legrégibb tulajdonos
(Szarvas Péter Szarvas) cimeket is.

Ezen kivül győzteseket avattak kerékpumpáló, motor
blokkcipelő, bogártoló versenyekben is.

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELME
A Városi Szakrendelő Intézet műszaki átadása július

IS-én történt meg. Az ÁNTSz engedélye is hamarosan
követte, így 22-től megindult a rendelés a volt szülőot

thon átalakított épületében.
A járóbeteg-szakrendelés fogadja ezután ebben az

épületben az alábbi kezelésre érkezőket: belgyógyászat,
sebészet, nőgyógyászat. szemészet, tüdőgyógyászat,

röntgen és labor (ahol majdnem teljes körű vizsgálatokat
tudnak végezni).

Ezen túl a létesítendő szakrendelések bővítéséremin
iszteri engedélyt kaptak. Ez 20 ára/heti időben - fül-orr
gégészeti, bőrgyógyászati. urológiai, rheumatológiai és
ideggyógyászati ellátást jelent.

Folyamatban van a műszerbeszerzés, amire a tb-től 4
millió Ft-ot kaptak és ezt egészíti ki a városi költségvetés
a 10 millióból még meglevő műszervásárlásitámogatás,

Az így kibővített orvosi rendelések talán az idén bein
dulhatnak.

A volt tüdőgondozó épületében október végén adják
majd át az átalakitások után két felnőtt, egy gyermek
háziorvosi, valamint a fogorvosi rendelést és a védőnők

elhelyezése is itt lesz. .

Legközelebb 1998. júliusában, vagy augusztus elején
szeretnék összehivni ezt a találkozót.

A müsort Bánki Árpád a Juventus Rádió munkatársa vezette.
Szegeden augusztus 20-án rendezett VW-bogárautó

találkozón hárman vettek részt Gyomaendrődről:Kardos Ferenc,
aki ott a legszebb autónak kijáró dijat, Roósz László. aki a
legtávolabbról érkezett bogár dicsőségét (1400 km]. és Duzs
Károly, aki a veterán kategóriában 3. lett 37 éves 60-as Jaguar
E-cabriojával.

A volt szülőotthon átalakítását fővállalkozásban az
UNMÜSSING német-magyar cég, alvállalkozásban
SZAer - Szabados Ferenc végezte.

A volt tüdőgondozóbanfolyó átalakításokat a Therrnix
Ép. szöv. végzi.

A Szabadság téri régi rendelő novembertől kiürül és
az önkormányzat rendelkezik vele, hasonlóan a gyer
mekorvosi és védőnők által eddig használt épület is

Juda-hírek
1997. augusztus 23-án Szentesen országos és

nemzetközi judo versenyt rendeztek, amely egyben
az évadnyitó is volt a felkészítő táborozások után.

A gyomaendrődiek eredményei:
Szabó Zita 26 kg-ban 1., Mészáros Renáta 31

kg-ban L, Tóth Tamara 41 kg-ban L, Stranszki
Mihály 45 kg-ban 2 .. Gózon Gábor 32 kg-ban 3 ..
Szurovecz Tibor 63 kg-ban 3.

~----------------------------,

Épületek !
I

bontásra :
eladók
Érdeklődni:

06 30/254-485.
386-926

----------------------------~

Homok Imre gyoma
endrődi tájképfestő

munkáiból nyitottak
kiállítást a szeghalmi
Sárrét Tv és Rádió
épületében augusztus
19-én. A képeket egy
hétig láthatták az
érdeklődők.
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viszony
térségre

-b-

Mazsorettek tánca
1997. aug. 2-án rendezték meg az V. Országos Mazsorett

Táncversenyt Kömlődön.
A gyomai lányok nagy izgalommal készültek. hiszen ez

volt első versenyük. az első nagy megmérettetés.
Több kategóriát hirdettek:
- Egyéni botforgató verseny
- Páros botforgató verseny
- Menettánc verseny
- Szinpadi tánc kategória.
A gyomai mazsorett csoport a szinpadi tánc

kategÓriában mérte össze tánc- és botforgatási tudását
tizennyolc csapattal. A lányok fantasztikus formában
voltak. remekül sikerült versenyszámuk!

A legelőkelőbb helyet szerezték meg. az I. helyezést.
A lányok névsora: Nyíri Dóra. Diószegi Mónika. Miklovicz

Nóra. Hajom Zsanett. Galgóczi Krisztina. Tóth Marica.
Székács Beáta. Cselei Anita. Mészáros Nikoletta és Szilágyi
Barbara.

A verseny látványos. fergeteges gálamüsorral zárult - a
gyomaiak kedvenc számukat mutatták be - a ..cselsztont".

Köszönetünket fejezzük ki anyagi és erkölcsi támogatá-
sukért a

- Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak
- 2. Sz. Ált. Isk. vezetőségének
- mazsorett lányok szüleinek.
Gyomaendrőd. 1997. aug. 5. HUNYA JoLÁN

Diószeginé
Bíró {i)Lona
festömüvész
újabb kiállítása volt
látható a budapesti
GELLÉRT HOTEL
Teaszalonjában. A
megnyitón neves
előadók és mű

vészek vettek részt
július 27-én. A kiál
litás augusztus 8
án zárt.

EZ IS HAGYOMÁNYOS
Negyedik alkalommal tartották Gyomaendrődönaz Orszá

gos Nemzetközi Diákszinjátszó Tábort. július 3-10-e között.
Közel 15 csoport sűru napi programokkal. foglalkozásokkal
csiszolta színjátszó képességeit.

A tábornak a sok neves hazai instruktor között egy dán ren
dező és drámatanár is vendége volt. A nemes összejövetel
irányítója Hajdú László tanár. a Komédiás Kör vezetője volt.

Térségmenedzser
Mile Erika került a Polgánnesteri Hivatal

térségmenedzseri teendőketösszefogó tevékenység élére.
Egyelőre december 31-ig szól a szerződése. amíg a
munkával kapcsolatos körülmények kialakulhatnak.
Feladata a településfejlesztés terén a vonatkozó pályáza
tok figyelemmel kisérése. A térségfejlesztési koncepció
összeállítása például mint a kistérségi társulásban lévő

Csárdaszállás. Hunya. Gyomaendrőd közterület
fejlesztési koncepciójának kidolgozása.

A pályázatokat nemcsak Gyomaendrőd

latában készítik. hanem az említett
vonatkozóan. a nagyobb esély reményében.

HARMINCÉVES
a Körösmenti Táncegyüttes

A Körösmenti Táncegyüttes idén ünnepli felU1állásá
nak 30 éves évfordulóját.

Várjuk mindazok jelentkezését. akik az alapítás óta
táncoltak az együttesben és szívesen részt velU1ének az
ülU1epi müsorban. majd az azt követő vacsorán.

Jelentkezni lehet a Katona József Városi Művelődési
Központban személyesen vagy telefonon 66/386-777.

Köszönettel a Körösmenn Táncegyüttes Alapítvány

..A.TLÉT.A.~R.ÓL
1997. június 21-én Debrecenben atlétikai európai

találkozóra került sor XXX VI. Gyennek Atlétikai Európai
Találkozó néven.

Ezen szépen szerepeltek a gyomaendrődi fiatalok is:
Kiss Emese. Neibort Rita. Szilágyi Szilárd. Szrnolnik

Gergö. Kiss Dániel. Ha.TJ.yecz Imre. Binges István.
Sok egyéni csúcs született. Azon túl Szilágyi Szilárd

kislabdadobásban 9 .. 600 m-en 12-ik lett. Binges István
60 m-en lett 9.

Kosárgála
Ülök a vonaton. ami már hazafelé tart.
Arról gondolkodom. hogy tegnap reggel (augusztus 23-án)

ugyanigy zötyögtem. csak Budapest felé.
Akkor gondolataim azon jártak. hogy milyen is lesz a NlKE

Summer Hoops (Nyári Gyűrűk) '97 elnevezésűkosárgála.
..Gyomai Tornádók" néven a Kner Gimnázium 14-15 éves

kosarasai neveztek be: Gottfried Sándor. Cs. Nagy Balázs. Ötvös
Szabolcs. Czafit Attila. Farkas Zoltán. Szmolnik Péter. Ványolos
Balázs (tartalékok: Takács Bálint, Molnár Péter. Erdős Dániel).

A gálát a Budapest Sportcsarnok parkolójában rendezték
meg. Ledöbbentem. Teljes szervezettség. minden játékvezetőnél

kézi telefon. időben sehol csúszás, pedig a 191 csapat 30 pályán
játszott egy időben.

Giriczné Darázsi Anna edző biztató-irányító szavai indítot
ták a fiúkat a meccsekre. Döngtek a palánkok. mindenütt síp
szó hallatszott. Igencsak meglepő volt. hogy a másodík meccset
a ..Lassú kéz KC" nevű leánycsapattal O) játszottuk. Bár nagyon

fürgék és ügyesek voltak. nem érte szégyen a gyomaiakat. biz
tató eredménnyel megverték őket.

Közben a centerpályán folytak a szinészek. újságirók.
riporterek meccsei. zsákolóverseny. kosaras bemutatók.

Fáradtan értünk a szállodába. de az éjszakai Duna-parton
csak sétáltunk egyet.

Másnap bejutottunk az elődöntőbe. A végeredmény az lett.
hogy megosztott 3. helyet kaptunk a soproni csapattal. Csak
Zalaegerszeg és Szolnok tudott megelőzni bennünket.

Visszamerengésembőlegy kérdés zökkent ki: Ugye. jövőre is
itt leszünk? A választ már egyszerre mondom a többiekkel: Igen!

Cs. Nagy Ágnes Kner Imre Gímnázium
Köszöryük Kovács Attila (Dambatter Kft.J, a Körösí Halászati

Szövetkezet. a RaichIe Sport Kft.. a Balázs Lambéria Centrum. a
Stafinmg Kft· segítségét.
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MEGHÍVÓ A Gál - Gól-suli sikere

A VEZETÖSÉG

"B" menü:

KÉp~ARI HÍREK

Országos labdarúgó tornát rendeztek 8-14 éves
gyerekek részére Balástyán a Zöld Mező Camping és
Szabadidő Központban (Szeged mellett). Rendezője az
Alapítvány a Jövő Nemzedékéért. ennek elnöke Puskás
Ferenc labdarúgó olimpikon. Azonban az MLSZ keze is
benne volt...

Július 2o-27-e között került sor a gyomaendrődi Gól
suli Alapítvány Gál István által vezetett gyomaendrődi

gyerekcsapatok mérközéseire.
Három csapattal neveztek. Gyomaendrődi, endrődi és

gyomai városrészivel.
A sok csapatot megmozgató torna végeredménye a Gál

István gyerekeinek győzelmévelzárult. A döntőben a gyo
maendrődi csapat 4-2 arányban verte meg a hajdúnáná
siakat. s igy kaphatták meg a győztesnek kijáró oklevelet
is.

Ez az ifjúsági torna minden évben megrendezésre
kerül, a következő pedig már nemzetközivé szélesedik.

Gál István beszámolt a siker mellett arról is, hogy a
balástyai környezet. a szabadidőpark egyébként min
denki számára nyitva van lovaglás, kocsikázás, fürdés.
kirándulások céljára, sőt még télen is tervezik nyitva
tartását. Az elhelyezés kempingben, vagy szállodában
történik megfIzethetőáron.

A Gól-suli támogatói. akik lehetővé tették a táborban
való részvételt 41 játékosnak: Polgármesteri Hivatal.
Timár János, Gschwindt Mihály. SZACI - Szabados
Ferenc, Faipari Szövetkezet, Szakálos Emő. Dávid
Mátyás, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet,
DIANTHUS BT. Németh Dezső, MARZOL-cipő, Kovács
Lajos. Vilma-Cipő, Corvo Bianko. GyeBSE, GYFC és a
szülők. BK.

Májgaluskaleves
Marhapörkölt
Sós burgonya
Savanyúság

"A" menü:
Májgaluskaleves
VelöveI töltött sertésborda
Töltött csirkecomb
Petrezselymes burgonya
Párolt káposzta
Jelentkezni lehet 1997. szeptember 23-ig a

Művelődési Házban minden kedden este CsőkeJános
csoportvezetőnél.

Minden kedves vendégnek jó szórakozást kívá
nunk:

A Városi Képtár felkéri mindazokat. akik szerették. tisztelték.
ismerték Corini Margit festőművésznőt.hogy amennyiben ren
delkeznek CoriDi képekkel. kölcsönözzék azokat a művésznő

születésének 100. évfordulója alkalmából rendezendő

emlékkiállitásra! A képkölcsönzők és családtagjaik ked
vezményesen látogathatják az október 3-tól december 15-ig
nyitva tartó tárlatot.
A kölcsönzést megbeszélni és a képeket leadDi szept. l-jétől 24
ig lehet Bula Teréz gyüjteménykezelőnéla Képtárban. a Kossuth
u. ll. sz. alatt.
Érdeklődni a 06 66 386-777 telefonon lehet.

Kitűnő zene és tombola!
Levéleim: CsőkeJános 5500 Gyomaendrőd.Lévai u. 8.

Felhívás!

Az uborkaszezon ellenére igen szép számú közönség előtt nyi
totta meg Banner Zoltán művészettörténészjúl. 10-én a Városi
Képtár Vidovszky-képek a Nemzeti Galériából című kiállitását.
A tárlat a Mesternek a Nemzeti Galériában őrzött húsz képe
közül nyolcat mutat be. kiegészítve a békéscsabai Munkácsy
Múzeum Gyóni Géza portréjával és a Képtár saját anyagának
legszebb darabjaival. A kölcsönkapott képek legnagyobb része
enterieurt. szobabelsőtábrázol. amely műfajnaka korabeli kri
tika szerint Vidovszh-y az egyik legnagyobb mestere volt Euró
pában.
A ritkaságszámba menő kiállítást szeptember 24-ig még láthat
ja a közönség. BULA TERÉZ

gyűjteménykezelő

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
gyomaendrődi csoportjának vezetősége meghívja
Önöket az 1997. szeptember 27-én 19 órai kezdettel
tartandó Évadzáró Nagyvacsorájára, mely a Körös
Étteremben (Hol/er) lesz megtartva.

A vacsora ára tagoknak 400 Ft, hozzátartozóknak
és nem tagoknak 500 Ft. A vacsora "A" és "B" menüből
ál1:

50. házassági
évforduló

Augusztus 18-án
ünnepelték házas-
ságuk 50 éves évfor
dulóját Gellai András
és felesége Iványi
Mária. Szeretettel kö
szöntötték: lányuk
Klári és három uno
kájuk Tamás, Zsolt,
Sándor feleségével
Verával és a kis dédi
Roberta.
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Képviseletünkben a parlam.entben
Elmarasztaló kritikával illeti a

Híradót országgyülési képviselőnk

Szöllősi Istvánné, mivel sajnálat
tal konstatálja, hogy szerinte a
Híradóban rendre nem jelennek
meg az általa megküldött ország
gyűlési és egyéb közlésre szánt
anyagok.

(Részligaza van, azonban figye
lembe kell venni, hogy a lap 16
oldala alkalmanként szorosnak
bizonyul egyéb, helyi hírek szá
mára is...

Azért 1994. május óta legalább
13 alkalommal említettük meg a
képviselő asszony részvételét
testületi üléseinken, vagy közöltük
parlamenti felszólalásainak lénye
gét stb...

Elnézését kérjük, ha ezek után is
mellőzöttnek érzi magát a
Híradóban most 1997 augusz
tusában...

1997. július 15-én a rendkívüli
parlamenti ülésnapon Szöllősi

Istvánné az MSZP országgyűlési

képviselője kérdést intézett a
közoktatási miniszterhez ..Milyen
rendszerben történik a pedagógu
sok továbbképzése és az arra szánt
pénz elköltése" címmel. Ez évi
átképzési pénz 4,9 milliárd, hiszen

tavalyról is bentmaradt 1,5 mil
liárd Ft.

A Művelődési Közlöny 860
oldalon sorol több ezer tovább
képzési lehetőséget, de ezek zöme
nem ad oklevelet, vagy diplomát...

Dr. Szabó Zoltán államtitkár: a
hétévenkénti kötelező tovább
képzések költségeit az állam, a fen
ntartó és a pedagógus viseli, de
döntő többségében központi forrá
sokból történik.

'97-ben a továbbképzések nem
akkreditáltak (nem estek át
minőségi szűrőn). Ez a 4800
kínálat azonban 1998-ra már azzá
válik,

Sz. L-né: Rossz szervezés miatt
félő, hogy a pénzek felfüggesztése
történhet.

Dr. Sz. Z.: megnyugtatásul
közlöm, hogy a pénz az idén
pedagógus-továbbképzésre lesz
elköltve...

Másik országgyülési képviselőnk
Földesi Zoltán '97. július 8-án tett
fel kérdést a közlekedési és vízügyi
miniszternek: ..Milyen fejlesztési
terveket tartalmaz a kormány által
elfogadott, az autópályákról és a
közutak fejlesztéséről szóló pro
gram... Békés megyét illetően?" Az

állampolgár elemi joga a JO
minőségű utakon való közlekedés.
Ismert a keleti megyék viszonyla
gos gazdasági elmaradottsága...
akadályozó tényező az infrastruk
túra hiánya. Ne nőjenek az ország
ban a rossz arányok. .. Milyen ter
vei vannak a tárcának?

Kovács Kálmán államtitkár: Az
EU transzeurópai hálózatába
illeszkedő útvonalak... M3-as és
M5-ös Békés megye közle
kedésének javításához is hozzá
járul. Adott lehetőségekhezigazod
ván dolgozunk... Békés megyét
érintően a Szeged-Maká-Nagylak
autópálya tervén, Kecskemét
Békéscsaba-Gyula, valamint Bu
dapest-Szolnok-Debrecen közti
gyorsforgalmi és Szeged-Békés
csaba-Debrecen közötti gyorsfor
galmi út tervén is...

F, Z.: ...Nagyobb figyelmet fordít
son a tárca a 44-es főútra és egyéb
nem főutakra a forgalom már-már
elviselhetetlenné válása miatt ...

K. K.: ...Nem lehetetlen a
nemzetgazdaság fejlődésével ará
nyos ilyen jellegű beruházás.

(Az interpellációkat kivonatosan
közöltük.)

ÁSOTT KÚT
.- "

DERITO Az egyik tanévnyitónk

Terjedőben egy újabb ..nép
szokás". Sok kertes ház udvarában
ott található a régi, egykoron jó
szolgálatot tett, olykor még ivásra
is alkalmas vizet adó ásott kút.

Ezek szerepe mára már sajnos
gyökeresen megváltozott. Egyesek
törvényellenesen szennyvizüket a
mosdóvíztől az állati ürülékig
beleengedik a jobb napokat megélt
víznyelőbe és így az már szen
nyvizderitőkéntszolgál.

A hivatal ismeri a problémát,
ezért kéri a lakosság azon részét,
akit érint, hogy hagyjon fel ezen
illegális tevékenységgel!

A szennyvíz kezelését más, szer
vezett formában, törvényi előírá

soknak megfelelően kell végezni.
Erre súlyos milliókat költ a város...
(A csatornára történő rákapcsolás
ról szívesen adnak a hivatalban

felvilágosítást.) Ugyanis elértünk
oda, hogy a település alatti talajvíz
szennyezés (fertőzöttsége)már las
san tűrhetetlen méreteket ölt.
Ennek pedig beláthatatlan követ
kezményei lesznek, ami nemcsak
minket, de utódainkat is több mint
kellemetlenül érinti ...

Sajnos nem jobb az a módszer
sem, amikor a szennyvizet az utcai
csapadékelvezetőbe (gödörbe,
árokba) engedi ki a ,.gondos"
gazda.

Az ilyen megoldás - csak az idén
- egy endrődi holtágban több
mázsa hal életébe került.

Tehát: a vizeink szennyezése
folytatódik, senki nem veszi
komolyan - egyelőre - a környe
zetünk fertőzésének káros hatá
sait. A megoldás egyszeru és ké
zenfekvő: NE TEGYÜK!

Kissé bizonytalan orgona akkor
dokka! indult a Bethlen G. Mezg. és
Ip. Szakképző Iskola tanévnyitója a
gyomai református templomban
magas rangú vendégek részvételével.
Gubucz József igazgató megnyitó
szavai után dr. Dinya László
helyettes államtitkár mondott
ünnepi beszédet.

Gubucz József emlékplakettet
nyújtott át Szilágyiné Katona
Editnek, Kovácsné Lövei Annának és
Izsó Lászlónak.

Az OTSH alelnöke a belügymi
niszter nevében a testnevelés nép
szerusítéséért, az iskola külföldön
elért sporteredményeiért a Toldi Mik
lós díjat. Dr. Dávid Imre polgár
mester a Gyomaendrődért Emlék
plakettet adományozta az iskolának.

Dévai Nagy Kamilla és tarútványa
műsorát is élvezhette a nagyszámú
közönség. Körülbelül ennyien lehet
tek dr. Tőkés László néhány évvel
korábbi látogatása idején.
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~--~-----------------------~--,
Gépjármű-tulajdonosok figyelem!

Vállalkozásom keretén belül:
Gyári, új gumiabrancsok árusítása személy-, teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához.
Továbbá vállalom: ~
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny TECII

szerelését, javítását, centírozását
Érdeklődni: Katona György gumijavitó
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107.

L
Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-71-ig, SZD.: 8-72-ig. ..

-------=-----------------~~~-

Uzlethelyiseg kiadó Gyoman a piac

cserebere

Újabb halálos baleset történt Gyomaendröd térségében aug.
29-én a Szarvas felé vezetö úton. Valószínűleg a körül
ményekhez képest nem megfelelö sebességgel közlekedö
gépkocsi egyik hátsó kereke defektet kapott. ezért az
meglendült és egy mély gödörben landolt. Egy személy életét
vesztette. egy pedig súlyos. életveszélyes sérüléseket
szenvedett. A harmadik személy könnyebben sérült.

Házam tatarozásához
számlás munkavégzésre

kőműves és ács vállalkozót/céget keresek
Értesítés nálam, vagy a szerkesztőségben

Kádár Péter, Fő út 202.

A_Lakásfelszerelési Ajándékshop
.. (Gyolliaendrőd fő úl 208. sz. alall)

Nagy választékban, mérsékelt áron kínál
Önöknek üveg-, porcelán-, edény-

és műanyag árukat,
valamint háztartási kisgépeket

Ugyanitt ajándékutalvány is váltható
Telefon: 66/285/423

Gyoma központjában levő

üzlet részben vagy egészben
# #

BERBEADO
vagy

#.

ELADO
o o ÉRDEKLŐDNI:

o o Fö út 230.
o o

Tel.:
o o

u u 386-774

Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirdetését.
Ezek most már ingyenesek aHiradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a Híradó
szerkesztőségébel Cserére fel lehet ajánlani bármit. amit megun
tunk. vagy feleslegessé vált. azonban van. lenne esetleg más. amit
szivesen látnánk helyette ...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Gyomaendrődi lakos. akinek van
Budapesten. vagy tud ajanlani a
fővarosban albérletet. kérjük jelen
tkezzen a 386-626-05 telefonon -

Endrődön háromszoba összkomfor
tos. gazfüteses. kertes ház eladó.
Ugyanitt nyúlketrecek eladók. Erd.:
Gyomaendrőd. Nap u. 2. sz.
Elcsereinem. vagy eladnám epitesi
telkemet. alap-lábazat. ep. engedély
kesz. Nyilászárókat. gázszilikatot.
Vásartéri lakótelepi lakásért. vagy
kis kertes hazért. Szoc. pol. felve
hető. Molnar Sandor Vasútállomás
2 szoba. összkomf()rt~gazfü[(:Ses.

nagy családi ház. mellekepülettel.
470 m2-es kerttel betegseg miatt
eladó. Telefon bekötés alatt' Szenczy
Sandor Gyomaendrőd. Beke u. 6.
Bónom~zugban vizparú-lelek- kIS
faházzaJ. gyümölcsfakkal. stéggel
eladó. Erd.: 285-518. vagya 386
803-as telefonon.

Vennek: háti permetezőt. Keri
Gyoma. Kálvin u. 35.

Uzlethelyiseg kiadó Gyoman a piac
közeleben. Erd.: Gyomaendrőd.

Vásmeri ltp. 21/B/6. Kis Sándome
Endrődön a Napkeleti u. 4. sz. alatt
2 szobás. kertes haz eladó. Erdek
lődni: Öregszőlő. Szőlőskert u. 10.
Budapest. V1L kerületi l. emeleti 2
szobás lakás eladó. Endrődire

cserelhető. Erdeklődni: Öregszőlő.
Szőlőskerti u. 10.

közeleben. Erd.: 66/284-642-es tel.
Csónakmotor újszeru állapotban.
Vetyerok 8M eladó. Varjú Tibor
Gyomaendrőd. Kölcsey u. 21. TeL:
0660/351-902
Gyoman a Kolmann vagy Vasmeri
lakótelepen L em. erkélyes lakást
vennek. Hunya Elekne Mirhóháti u.
28/1. Tel.: 06 66/386-410
Endrodön3~-szobas-gáZ-kozponti
füteses családi haz eladó. Lakótelepi
csere is érdekel. Majorosne Tlmar
Adel 5500 Gyomaendrőd. Sugar u.
33. sz.

Adok: 40 x 40 cm-es bontott palat.
1500 db-t 40 Fi/db.

Gyomaendrod. Arpád u. 6. sz. alatti
családi haz 400 négyszögöl telekkeL
kedvező aron eladó. Erd.: Hajdú
Ferenc Kossuth u. 15. TeL: 386-405
Keresem lehér palotapincsi kutya
mat. elveszett januar 28-an. a meg
találó 1000 Fl jutalomban reszesüL
Cim: Gyomaendrőd. Munkácsy u. 5.
Porta eladó. viz. villany. gazcsonk
bevezetve. Epitesi engedellyel.
kövesút melletL Erdeklődni a
helyszínen: Gyomaendrőd. Somogyi
B. 3. sz. alatt

750-es 2astava szétszedett állapot-
ban egy tételben vagy
alkatreszenkent olcsón eladó.
Szakálos Mate Gyomaendrőd.Fáy A
u.25.

Több funkciós villanykályha eladó.
Erdeklődni: Gyomaendrőd. Szabó E.
u. L

Gyoman Fo ú ton üzlethelyiseg eladó
vagy kiadó. Erd.: 06 30/580-347
1300 cm" VW Bogar friss müszaki
vizsgával eladó. Erd.: Fáy u. 27. TeL:
66/285-453 15 eves Wartburg szgk.
lejárt müszakival eladó. Erdeklődni
lehel: Ravai Bela Gyomaendrőd.

Baross u. 17/ L Tel.: 285-146

Endrődön. Akac u. 3. sz. aiatt 3
szobas haz eladó. Erd.: Endrőd.

Haztartási boltban.

Gyermekhinta. gyermekágy.
háromkerekú gyermekkerekpar
eladó. vagy elcserelhető ágynemü
tartóra es iróasztalra. Erdeklődni:
Budai Janos Gyomaendrőd.Bethlen
G. u. 36. sz. TeL: 283-270
Televizió- es videókeszülekek javita-=
sát. parabolaantenna szereleset vál
lalom. Budai Janos Gyomaendrőd.

Bethlen Gabor u. 36. sz. TeL: 283
270
Kisáll=at"'tCCenCCy"'e"'sC:z"te"'sC:sccel"VlZ"'·::Cs:Cg:;:azC:·.C:o"tt'bccar"'·CC_

milyen munkát vállalok. 2 eve
vegezte. Szabó Zoltan Gyomaend
rőd. Sallal u. 21.
10 db bontott. vas. utcai kerites
elem. 2 m-es eladó. Varjú Tibor
Gyomaendrőd. Kölcsey u. 21. TeL:
0660/351-902

Gyomaendrődön 1015 m2-es kert
eladó. Erdeklődni Gyomaendrőd.
Ady E. u. 18. sz. alatt. vagy a 386
142-es telefonszámon lehet.

Eladó 2021 m2 zártkerti gyümölcsös
Endrődön a Toronyi u. vegen. a
körgat külső oldalan. közmüvek
mellett. Cím: Dr. Puskas Bela 1028
Bp.. Muhar u. 28/B. Tel.: 06-1-176
8944

Kitünő vervonalú. import szúlőktől

nemeljuhasz kölykök eladók ked
vező áron. Erd.: du. es hetvegen
285-329

A Bónom-zugban 5502 m" es a
Szarvai kövesút - falutól 200 more 
mellelt 4820 m2 szantó eladó. Erd.:
Blaha u. 31. TeL: 386-431
64 mt-es üzlethelyiseg kiadó
Gyomaendrőd. Pásztor J. u. 26. sz.
aialt piac közeleben. Üzletnek vagy
kismühelynek kiválóan alkalmas. 3
helysegből áll + WC. Külön gazóra.
villanyóra. ipari aram. Iranyár:
20 OOO Fl/hó. Erd.: helyszinen.

1994/es evjáratú Nissan Trade 3.00
tip. ponyvás teherautó keves kilo
meLerrel. megkimell állapotban
eladó. Erd.: Fő út 230. Tel.: 386-774
Eladol-db'-rZ:S tipusú gk. egyben
vagy alkatresznek: I db MF 70
tipusú kisgep alternáló fükaszával:
I db TZ4-K traklorra szerelhető

alternáló fükasza es tolólap:
valamint egyeb munkagepek.
Erdeklődni lehet: Gye. Zrinyi M. u.
35/1. 66/284-775

Sürgosen eladó három fejőstehen es
keltő kisborjÚ. Erdeklődni lehel:
Gonda Boldizsar 5500 Gyomaend
rőd. Racz Lajos u. 1/2. szám alatti
lakosnal egesz nap.
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GYOML\SIOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
AJlunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

I:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- beionértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

1997. JÚNIUS 9-ÉN NyílT MEG A
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA

Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.
ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!

Botok, járókeret, szobai WC, mosható textíliák,
pelenkák felnőtteknek, SCHOLL termékek, sérvkötők,

gumiharisnya, mozgásterápiához rögzítők, TACCO
talpbetétek, vérnyomásmérők

Nyitva: Hétfőtől-péntekig9-17 óráig.

A,

~~2~h:~:22MP
• Új és használt számítógépek és tartozékok

forgalmazása
• Igény szerinti konfigurációk összeállítása
• Szakkönyvek árusítása
• Számitógépek szervizelése. javítása
• Szaktanácsadás
• Fénymásolás

Címünk: GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 230.
Telefon/fax: 06 66/386-774 E-mai!: magus-comp@nap-szam.hu
Nyitva tartás: Hétköznap: 9-17 óráig. Szombaton: 8-12 óráig.

~ Honzász- yas:~qszaki üzlet

,
... Dlsznoveny- ~ -1"-0"
\, gyümölcsfalerakat ~~ ~O'.

..... " :", .. , . Horgászfelszerel:s: -1"-~ -S-;::>
" . ,'" Dam. SJlstar. Kamasaki. Zebco. ~o

Browning. Mustad ... ezer apró cikk
Csalik: Maros Mix. Alfa. Cukk... élő csalik

Folyamatosan bővülő műszakiáru-választékkalvárjuk
vásárlóinkat

Cím: Endrőd. Hídfő út 12.• Tel.: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Építkezők figyelem!
Telepünkön vállaljuk építési törmelék ingyenes

elhelyezését előzetes értesítés alapján.
Érdeklődni: Gyomafa Kft.

FŰRÉSZÜZEM Gyomaendrőd, Katona J. 5-7.
Homok Tibor üzemvezető

Telefon: 66/386-551, 06/30/551-118

TOTAL -VEGYES ÜZLE.

Háztartási áruk • Kozmetika - illatszer
Gyógynövények

Vas-műszaki • Festék - vegyiáruk
Papír - tapéta - üvegáruk • Cipő - bőráru

kedvezményes tornacipő 420-600 Ft
és gumicsizma 40-48-ig I. o. 1790 Ft/pár

Táp - takarmány • Horgászcikkek
Autóápolási cikkek

Kerékpáralkatrészek, szögek, csavarok,
pennetezőgépalkatrészek

Endrődi u. 1. sz. Telefon: 386-637

Régi bútort, antik bútort vásárolok
~ . ~

:~ ~ o)
- '. I.Q

"sj ::i c 0'")
.... <20'")
8 ex.: Ql' lf)
u ~ ..........

E:Qí ~~o ~ 'J::n l-.. r r-.

ot:il a
REÁLiS ÁRON VÁSÁROLOK

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.
ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort

(szekrény. asztal, kaszIi. sublót. falitéka,
konyhaszekrény. láda. szék. tükör és tükörasztal,

kredenc) • festményt. képkeretet o fali- és
zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket ~

üveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámiát.
parasztüveget (boros. likörös, szódás stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák. mackók. vonatok stb.)·
hangszereket. zenélö szerkezeteket (gramofont.

fonográfot stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKAl ZsOLT, GYOMAENDRÖD, ERKEL F. u. 29.

U
T Használtruha-kereskedők

"\ ,I figyelem!

@
Eredeti gyűjtésű használtruha kapható

• továbbá folyamatosan kapható géprongy

9' ) a TUTI TURI-ban
Nyitva tartás:

, U~\ Hétfőtől péntek:g: 8-18-ig
szombaton: 8-12-ig
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A Magyar Vöröskereszt területi szervezetének és a Drogellenes Munkacsoport
irodalmi pályázatának győztes műveit közreadjuk egy sorozatban.
Holtversenyben 1. lett Pálinkás Julianna Gyomaendrőd,Kör u. 22., 17 éves.

vtGZET~SSZERELEM

Volt egy fiú és efSj lány
Régóta együtt jártak már.
Hittek a sírig tartó szerelemben.
Hittek saját szerelmükben.
Szerelmük szebb volt a legszebb álonmál.
.Boldogok vagyunk!' - együtt kiáltották.

Aztán egy napon veszekedni kezdtek.
S a vita hevében sértő szavakat kerestek.
A fiú megütötte a lányt.
Majd kérte bocsánatát
A lány érezte.
Vége van efSj szép kapcsolatnak.
OtthafSjta a fiút, s már messze jár.
Alkoholrnámorba folytotta bánatát.

!ly mámorban úszva ment hazafelé.
Mikor lelépett az úttestre efSj autó elé.
Az autóban a fiú ült, kit úfSj szeretett.
Ki miatt most oly sokat szenvedett.

Szirénázvajött a mentőautó.

S vitte a lányt sietve. rohanón.

A lány zsebében efSj levelet találtak.
Melya fiúnak volt címezve. s így szólt:
.Hídd el én szerettelek. nagyon szerettelek.
De én nélküled már nem élhetek.
Te voltál belU1em az éltető elem.
NafSjon sokat jelentettél nekem.
Talán jobb. hofSj ífSj döntöttél.
S engem örökre feledtél.
Szívemet kínzó bánat tépi.
Mert nem tudtál igazán szeretni.
Mégis most neked azt kívánom
Légy boldog ezen a világon.
Utolsó utamat nélküled fogom megtelU1i.
Ne ís merj síromhoz közel jÖlU1i."

A lány ekképp fejezte be levelét:
•Ha majd évek múltán bántana. mit tettél.
Jusson eszedbe. hofSj úgysem szerettél.'
Mire a mentövei a kórházba értek.
A lány lelke már a mennybe szállt.

Utoljára már csak elU1yit mondott:
"Szeretlek mindhalálig'"
A fiút bántotta. amit tett.
Egy csendes éjszaka a temetőbe ment.
A sírra borulva tört ránt elö.
S teljes markolatig szívébe mártja ö.
A temetőben új halott fekszik már.
Ki kedvesére a túlvilágon talán rátalál.
A barátaí keresték a fiút szüntelen.
S a sirra ráborulva találták meg.
Kezében efSj rövid levélke.
Mit a vér áztatott széjjel:
.Kedves Barátaim!
Így élnem nem lehet.
Én szerettem öt. de ő nem hitt nekem.
Kértem bocsánatát. de ö elhafSjott.
Talán a túlvilágon még rátalálok. "
Búgtak a harangok. vitték a hirt messzire.
Temetés lesz újból. a búgás ezt jelezte.

A szél halkan zúgott, s ezt súgta:
.áh. ha nem lenne alkohol.
Talán még most is élnének valahol!"

Katona József Városi MűvelődésiKözpont

PROGRAMAJÁNLATA

Szeptember 5. 17 óra
A Városi Zene- és Művészeti Iskola tanévnyitója

intézményünkben.
Szeptember 8. 16.30 óra:
"Az Arcok" címmel Nagy Z. fotóiból és Toók Péter

gipszarcaiból rendezett kiállítás megnyitója.
Megnyitja: Cs. Nagy Lajos tanár.
A kiállítás megtekinthető: 1997. szeptember 19-ig
Hétköznap: 8-18 óráig
Szombaton: 9--12 óráig.
Szeptember 23-28:
Hülló1tiállítás
Megtekinthető:minden nap 9-18 óráig
Belépő: felnőtt 150,- Ft

gyermek 100.- Ft (14 éves korig)
Gyermek és felnőtt csoport 50,- Ft/fő (10 fő

fölött)
Októberi előzetes:

Okt. 4. 17 óra:
Balogh István, nagyenyedi festő műveiból rendezett

kiállitás megnyitó
Megtekinthető:

Okt. 15-ig : hétköznap 8-18-ig
szombaton: 9-12-ig.

Október 4. 19 óra
Szépségverseny, divatbemutató és show-műsora hód

mezővásárhelyiINTER CHANCE rendezésében. Várjuk a 16
27 éves hölgyek előzetes jelentkezését intézményünkben.

Október elején egy ünnepi koncerttel hagyományosan
megemlékezünk a Zenei Világnapról. Bővebb információt
plakátjainkról tudhatnak meg.

A Nó'klub programjai:
Szeptember 18-tól 10 napos út szervezésükben Corfura.
Október 13. 17 óra
Fennáliásuk 25 éves évfordulójára rendezett ünnepi est.
Figyelem! Tánciskola!
Szeptember 15. - 1998. január közepéig 7-12 éves kezdő

gyermekeknek versenytánc előképző indul.
Minden hétfOn és szerdán 16.30-17.30-ig.

Tandíj: 2800,- Ft, melyet október elejéíg kell befizetni.
l. foglalkozás: szept. 15. hétfő, 16.30.
Vezető: Megyeri László tánctanár.
Táncos felhívás!
Az 1997. májusában kezdő gyermek tánciskolát végzet

teknek a foglalkozások folytatása: szeptember 15-én 17.30
tól. Minden hétfőn és szerdán 17.30-18.30-ig lesznek a
foglalkozások.

Közösségi Ház

SZEPTEMBER HAVI PROGRAM

1-16-ig. 8-12 óráig: Tüdőszűrés a földszinti teremben
(csak hétköznapokon)

1.. 18 órától: A KDNP gyülése
10., 18 órától: Cukorbetegek klubja
13.. 9-II óráig: SzemVizsgálat (Okulár Optika)
13,. 18 órától: A Nyugdíjas klub vacsorája
19.. 17 órakor: Kiállítás nyilik Kocsy Ákos amatőr festő

alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető okt. 3-ig, hétköz
napokon 8-16 óráig

23.. 8-14 óráig: Használtruha-vásár
27., 19 órától: Szüreti bál a Gazdakör és a Közösségi Ház

rendezésében. Asztalfoglalás a Közösségi Házban. szept. 16
tól 25-ig

Belépő: 150 Ft

Szeptember hónapban az endrődi Könyvtárban
megtekinthetők és megvásárolhatók Macskássy Izolda
grafikái és festményei.

Szeretettel várjuk az érdeklödöket!

Olvasói levél
Augusztus 16-án szombat délután a nagy esö

miatt elakadtunk a gát tövében, a Harcsás-zugban.
Két rendőr - egyikük Váracli Károly - készségesen
segített a főútra vontatni bennünket. Mi egy 1200-as
Ladával voltunk, ők egy Nívával tudtak segíteni.
Köszönetünket szeretnénk nekik tolmácsomi a nyil
vánosság előtt! SZABÓ JÁNOS
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NEM JÖTTEK
A LENGYELEK I

A Sportcsarnok nyara

Kenyérszentelőaugusztus 20-án
Dr. Dávid Imre polgármester és Bauer Csaba endrődikáplán

A Képviselő-testület hozott egy rendeletet a
temetőkre vonatkozóan. Ennek megfelelőenbevezetjük
a látogatási időt.

Március 28-tól november 5-ig 7-20 óráig.
november 6-tól március 27-ig 7-17 óráig.

Ezen időn túl a temetőK kapujai zárva tartandók!
A kapukra ki lesz függesztve a látogatási idő. A

lakosság megértését köszöni a Gyomaszolg Kft.
(Rövid magyarázat: több panasz érkezett, hogy

síremlékeket, fej fákat - márvány, bazalt - elvittek,
sírokat megbontottak, vagy feldúltak vandál sír
gyalázók, ezzel sok bosszúságot és anyagi kiadást
okozván a hozzátartozóknak...

N A TO -huncutság
Félelmetes propagandát fejt ki a hatalom a médiával karöltve NATO

ba való belépésünkért. Mindig csak az előnyeit ismételgetik, a
hátrányairól (a költségekről. a szuverenitásunk csorbításáról) szót sem
ejtenek. Külön érdekessége ennek a tülekedésnek. hogy a belépéssel min
den ellenzéki párt is egyetért. Valami huncutság rejtőzhet e mögött. A
pártok vezetői általában jómódú emberek. közöttük nem kevés kimon
dottan kapitalista. Oroszországnak a NATO-országok vezetőivelvaló meg
egyezése még jobban alátámasztja azt a polítikai meggyőződést. hogy
hazánkat senki sem fenyegeti támadással. Akkor pedig felesleges
megvásárolni azokat a drága USA-fegyvereket. Ezeknek a fegyvereknek a
költségei ugyanis tovább fogják csökkenteni a dolgozók amúgy is kri
tilmsan alacsony életszinvonalát. Éves tagsági díjunk minimum 100-150
núllió dollárt tesz majd ki.

Szokás szerint itt edzötáboro
zott az UTE tornászcsapata Varga
Lajos vezetésével két hétig.
valamint a német Mülheimből

érkezett tomászok Kakukk József
irányításával. Mindannyian az
ifjúsági táborban laktak.

A csarnok szervezéséhez csat
lakozó program volt az L Országos
és Nemzetközi VW bogárhátú autó
találkozó.

A Bethlen-Napok keretében itt
zajlott a Vita Agricolae nevű kiál
lítás és vásár is.

Készülnek szeptember 20-ra 
az EU-napokhoz tartozó - a
Hármas-Körösön lebonyolítandó
kajak-kenu versenyekre. Ebbe
besegít a Békés megyei Kajak
kenu Szövetség és Sinka József
Békésszentandrás polgármestere
is.

A nyári táborozások bevételei
valószinűlega nullszaldót sem érik
el. hiszen a gyérülő forgalom mel
lett plusz kiadások is felmerültek.
a lengyel árvízkárosultak ellá
tására való felkészülés során.
Végül mégsem érkeztek meg. ugya
nis a Lengyel Kisebbségi Önkor
mányzatnál szervezési hibák sora
llÚatt. meghiúsult az árvíz sújtotta
nép gyermekeinek vendégül látása
Gyomaendrődönis ...

A 40 gyermek ellátásához
egyébként egy hét alatt llÚnden
feltétel biztosított volt.

A támogatási pénzt vissza nem
kérők a kajak-kenu verseny cél
jaira ajánlották azt fel. Ezek: MAR
ZOL-Cipő. Vilma-Cipő, Kner
Nyomda Rt., Szujó Kft.

Ezúton is nagy tisztelettel mond
köszönetet a Sportcsarnok llÚnden
támogatónak! -b-

r--------------------------,
Felmondott
Lizák Szilvia, a nem

rég indult Tourinform
iroda vezetője lemon
dott posztjáról felsőfokú
tanulDnányai végzésére
hivatkozván. Az iroda
további vezetését Timár
Éva veszi át.

L ~

EME "Ol

BIRKÁS JÁNos

REND
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[. Rendőrségihírek • ]
• Augusztus l-jén 2 kerékpárt. egy gázpalackot lop

tak el a Kodály útról egy bezárt tárolóból ismeretlen
tettesek.

• Egy országúti ellenőrzés során kényszeríteni kel
lett egy autóvezetőt a rendőri intézkedés végrehaj
tásánál, mert ellenszegült.

• l-jére virradóan 2 lámpatestet szereltek le a
Selyem úton. majd 3-ára virradóan még egyet. A tolvajt
a lámpatest cipelése közben elfogta a rendőIjárőr. A
helyi fiatalember lakásán megtalálták a hiányzó lám
patesteket is.

• Ház előtt parkoló gépkocsiból pénztárcát.
értékeket tulajdonítottak el.

Nagy számban történtek hasonló esetek. Kerékpárról
is okmányokkal együtt leemelték a táskát. Fegyelmezet
lenségből, figyelmetlenségből ne hagyjunk szem előtt

tolvajcsalogatót. prédára kitett zsákmányt.
• 6-án a Kossuth és a Kner utca kereszteződésében

egy fiatalkorú kihajtott figyelmetlenül az úttestre
kerékpárral. ekkor egy személygépkocsival ütközött és 8
napon belüli sérülést szenvedett.

• 7-én szintén baleset történt a Bajcsy-Zs. és
Rákóczi utca sarkán. Egy íttas kerékpáros hajtott ki
figyelmetlenül az érkező szgk. elé. Sérülése csak kön
nyebb volt.

• 7-én hajnalban egy lezárt gépkocsiból levéltárcát
emeltek ki. de reggelre visszavitték (pénz nélkül) az
illedelmes tolvajok.

• 8-án a Selyem út. Szabadság utca
kereszteződésében elsőbbség meg nem adása miatt
ütközés történt. Könnyebb sérülésekkel megúszta a
vétlen gépkocsivezető.

• A Shell-kúttól kihajtó autós nem adta meg az
elsőbbségeta kerékpárúton haladó biciklistának. aki 8
napon belüli sérülést szenvedett.

• Sok esetben történt víkendház-betörés, de be nem
zárt értékeket is elemeitek, például horgászbotokat.
ruhanemüket stb.

Érintett helyek: Templom-, Peresi-. Pocos-zug.
• Négy szegedi illetőségü ll-én zseblopást hajtott

végre. 10 ezer forintot vittek el egy helyi lakostól. A
szarvasi rendőrök elfogták őket a pénzzel együtt.

• Kamuti illetőségü személyek 12-re virradó éjszaka
betörtek a Blaha úti sörözöbe, ahonnan 2 tévét, 2 mikro
hullámú sütőt, 2 játékgépet. cigarettát cipeltek el 250
ezer Ft értékben. A három gyanúsított megkerült és
részben az eltulajdonított tárgyak. értékek is.

• 300 ezer forintja bánja egy gépkocsivezetőnekazt
a figyelmetlenségét. hogy nem zárta be kocsiját. Így
kiemelték az összeget egy alkalmas pillanatban.

• 20-ra virradóan megtámadtak egy helyi lakost. A
három ismeretlen támadó elragadta cigarettáját. 80 ezer
Ft-os nyakláncát. 4000 Ft-ját. Az útonállókat elfogták,
de részben tagadták tettüket. Előzetes letartóztatásban
folyik ellenük az eljárás.

• 26-án reggelre a Piros-malom melletti telepről 60
ezer Ft értékü fürészárut vittek el.

Kérdések a városi rendörparancsnokhoz
- Hogyan Lehetne a közLekedési szabáLyokat durván

megsértőkete[csipni, számonkérni, büntetni Gyomaend
rődön? (OLyan cselekményekre gondoLok. mint egyirányú
utcában eLLenkező irányba zavartaLanuL békésen
közLekedni, vagy behajtani oLyan járművel vaLahová.
ahol ezt tábLa tatja az adottjárműnek.gyorshajtás.. .)
- A kérdés jogos, azonban ezek csak tettenéréssel
foghatók meg. Szomorú dolog, hogy sajnos a helybeliek
szegik meg a tiltó rendelkezéseket. Súlyos szankcióval
büntethető az. aki a tiltás ellenére tesz... !

- A kerékpársáv a BCYcsy-Zs. úton nehezen kivehető.

(Azóta újrafestették - a szerk.) ÁLLapota sem mindig feLel
meg a kerékpáros közLekedés kívánalmainak. nem be
szélve az ott parkolójárművekrőL.. ?

- Valóban az év egy részében sár. hó, jég miatt nem
látszik a felfestés. Azonban szerintem is meg kell tartani,
karban kell tartani. Erre igéret van. a felfestésre szintén.
Probléma a gépjármüvek parkolásával van. Miután lát
szani fog újra a felfestés. akkortól intézkedéssorozattal.
kampánnyal próbáljuk a közlekedőket ránevelni az
ottani parkolási szabályokra. (l 997. június) -B-

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Nagy István és Dinya Szilvia, Czinnely Imre és

Vaszkó Erika Ildikó. Rávai László és SzujÓ Tünde.
Wolf László és Kereki Tünde, Cserenyecz László
Attila és Jenei Anikó, Lőrinczy Zsolt és Cseh
Ildíkó Erzsébet, Szabó Zoltán Attila és Sípos
Márta Anikó, Vajda József és Gyuricza Anikó,
Bátori Sándor és Bíró Emese, Buza István és
Gonda Anikó.

Halálesetek:
Varga Károly 84. Mastalga Gergelyné Hegedüs

Ilona 80, Ujvidéki András 79, Ambrózi Jánosné
Mészáros Luca 76. Megyeri Lászlóné Kalina
Ilona, Timár Imréné Homok Regina 82, Dinya
Imréné Szosznyák Margit 75, Laczkó Ferencné
Mészáros EteI 91. Zrak Jenő János 56, Bozsó
Lajos 34, Uhrin Vincéné Nándori Verona 95,
Katona Lajosné Fagyas Piroska 85, Ádám
Ferencné Megyeri Eszter 81. Puskás Zoltán 73
évesen.

Nyári élményeit rögzítse fényképen!
Fényképezőgépek(már 2940 Ft-tál) színesfilmek. elemek

bő választéka vár mindenkit a lionne Shopban!
Ugyanitt: fotóalbumok. képkeretek. audi ó- és

videókazetták

JIj SPEEDO pálóvásár ~
t> ·:o·? BIONET termékek t> .;)
~ Még mindig tart az AGFA akció ~

LIONNE Színesflim kIdolgozás róvid határidővel LIONNE
Adidas. Speedo. Aréna. Ego pólók.

SHOP rövidnadrágok. fürdőruhák bővítik SHOP
nyári kínáiatunkat.

Arany és ezüst ékszerek készítését, javítását vállaljuk.

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd KépViselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/123· Fax: 66/386-320
Felelös kiadó dr. DáVid Imre polgármester. Készült: Homok Péter nyomdájában. Gyomaendrödön. Telefon: 06 60/305-076

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: III/PHF/I08/BE ISSN 0238-8391
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Nagy
Frigyes

6. oldal

Corini Margit születésének 100. és halálának
15. évfordulója alkalmából 1997. október 3-án

tartandó rendezvényei:
Koszorúzás a gyomai új temetóoen a müvésznő sirjánál.

(Busz indul a Képtár elöl délután 2 órakor)

Corini Margit Emlékkiállítás megnyitója
délután 4 órakor a Városi Képtárban.

Rövid megemlékezést mond: DR. FRANKÓ KÁROLY

A kiállítást megnyitja: BANNER ZoLTÁN müvészettörténész.

Rendezte: ILLÉSSY ZoLTÁN.

Megtekinthetőokt. 3-tól dec. 15-ig .
A Corinijalinaptárak 400 Ft-ért kaphatók

~
_ /:>'~C'o. _

____ ~-':lt~ _

"Inter - Chance &zépe" '97

~ZÉP&ÉveR&lNY
IV. Elődöntő

1997. október 4·én 1930 órakor
Katona József MűvelődésiKözpont Színháztermében

Gyomaendrődön

~
--------~Wi'---------

LOMTALANÍTÁS
A Gyomaszolg Kft. lomtalanítást tart

október 13-i kezdettel.
Ekkorra helyezzék ki a feleslegessé vált

limlomot könnyen megközelíthető helyre,
könnyen szállítható formában. Esős idő

esetén szilárd burkolatú úthoz.
A Gyomaszolg Kft. folyamatosan végzi

a hulla::ék elszállítását, viszont trágyát,
kukoricaszárat stb. nem visznek el.

A TARTALOMBÓL:
~ Az összevonás most nem

ügy. Szöllősiné nyilatkozata 8. oldal

t& Gubucz József az "új" iskoláról
és a Bethlen-Napokról 10. oldal

IlE Könyvtárügy,
Gondozási Központ, Barátság SE
pénze - Testületi hírek 3. oldal

~ Ki nem örül a Penny Marketnek. 9. oldal

~ Vízi sportélet ébresztő 14. oldal

t& Lesújtó határszemle 15. oldal

~ Árok is van, gödör is van 14. oldal

IlE Helyijáratú busz új menetrendje ., .. 11. oldal

t& Ki járhat a kerékpárúton 5. oldal

INTER-CHANCE Szépségverseny...

A 2,5-3 óRÁs MŰSORBAN
• angol, német fehérneműk
és koktélruhák bemutatója,
• profi táncosok programja,

• A SZÉPSÉGVERSENY: a résztvevők

fürdő- és alkalnúruhás felvonulása,
• a közönség is szavazhat,

Ez a show-műsor első a város történetében.
Jegyek elővételbena MÜVEWDEsI KÖZPONTBAN

600,- Ft-os áron kaphatók.

Minden érdeklődőtszeretettel és tisztelettel vár
a rendezőség!



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1997. OKTÓBER

Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Szarvasra kerűlt Gonda Edit

a Városi Gondozási Központ vezető
je. Tevékenységének ideje alatt
Gyomaendrődön folyamatos kri
tikák érték, ezért fe1mondott.
Számított ilyen megoldásra?

- Hallomásból tudom, hogy
folyamatos volt vele a föleg költ
ségvetésből eredő vita. Az igé
nyeket nem akarta összehangoini
a lehetőségekkel, ezért tényleg sok
gond volt a költségvetés, illetve a
működési rend tartásában. Úgy
gondolom, hogy megnyugvás és a
legjobb megoldások egyike min
denki számára, hogy elment.

- A város határa igen gazdag
régészeti lelőhelyekben. A helyi
régészeti kiállítás bővíthető-e, vagy
elképzelhető megfelelő helyiség
kialakítása egy állandó kiállítás
céijára? A Múzeumbarátok Köre is
sajnálkozik amiatt, hogy elkerűl

nek és elkallódnak az itt kiásott
kincsek. Van-e megoldás?

- A város hosszabb távú kon
cepciójában szerepelnie kell egy
önálló múzeum kialakitásának.
Helyét most nehéz megjósolni.
Jelenleg köztudott, hogy ideiglenes
helyen van. Egyelőre még nem si
került felvennem a kapcsolatot a
helyi kiállítás vezetőjével. Az
endrődi oldalon nagy szeretettel
ápolják ezt az ügyet, tehát ott is
kellene megfelelő helyet találni.
Például a tájházhoz közel, a
Közösségi Házban a földszinten
tartsuk fenn az állandó kiállitást,
vagy múzeumot. Ez az épület
kihasználtságát is megoldaná.

A feltárt leletek is itt tudnának
talán maradni, bár úgy tudom, hogy
a kiásott régészeti kincsek nem a vá
ros tulajdonai, hanem a múzeumé...

- A Gyomaendrődre települő

vásárlóközpontokat el tudja-e tar
tani a már meglevő kiskereskedők

forgalmának megőrzésével a helyi
fizetőképesvásárlók tábora?

- Úgy képzelem, hogy a Penny
Market mellett a város nem gon
dolkodik újabb, vagy másik hason
lóban. Ahhoz a fizetőképesség

növekedése szükséges. Azért elég
sok fehér folt található itt a
kereskedelem térképén, ha nem

nézzük az alapvető élelmiszer
kereskedelmet. Például a ruházati,
műszaki, vagy az egyéb hiányzó
árukinálatra gondolok.

A Penny Market vonzáskörét kb
30 OOO emberre tervezik. Tehát a
környező települések is számítás
ba jöttek. Ennek árukészletével,
ennek minőségével szemben a ki
sebb üzletek jó kínálatukkal to
vábbra is számolhatnak a meg
szokott minőségetkivánó vásárlók
érdeklődésére.

Átmeneti gondot okozhat a P.
M. megjelenése a helyi kereskedők
körében, azonban látni kell, hogy a
lakosság támogatja. Mi azonban
figyelembe vesszük a kereskdők

érdekeit is. Megjegyzem, hogy a
francia érdekeltségű vásárló
központ egyelőre nem jön ide.

- A Penny Market saját
szándékából nyit nálunk úzletet.
vagy pedig csalogatták? (A
körkérdésben szereplőkfelvetése.)

- Nem lehet csalogatni a Penny
Marketet, erről szó sincs. 150 mil
liót ruház be a településünkön. A
város 5 millióért adta el saját
területét nekik. A csalogatás talán
abban fedezhető fel, hogy a terület
nem 10 millióért kelt el, hanem
csak ötért. Ezért viszont kapunk
30-40 plusz parkirozót, ami a piac
miatt is nagyon jó...

A lakosság érdekét figyelembe
tartva gondoltunk és tárgyaltunk
más társasággal is, de ez volt haj
landó idejönni.

- Ígéretek hangzottak el fel
sőbb, alsóbb szinten, hogy a
közbiztonság javítása érdekében
több rendőr kerűl az utcai szol
gálatra, nő ajelenlétük. Az önkor
mányzat nem tudná támogatn i ezt
a törekvést. mondjuk két. három
kerékpár adományozásava1. .. ?

- Ha a rendőrség ebben part
ner, az önkormányzaton nem
múlik. Azonban nem csak
kerékpár kell, hanem arra rendőr

is. Ebből pedig kevés van.
Ismereteink szerint eddig meg

keresésünk rendőr ügyben minde
nütt megértésre talált, de fedezet
hiányában elmaradt. Békés megye
kapott most fejlesztési fedezetet és

így talán Gyomaendrődre is
érkezhet három fő még ez évben.

Külterületeinken esetleg már
jövőre 4 külterületi közfelügyelőt

szeretnénk beállítani. Erre talán
lesz pályázati lehetőség is. A Körös
két oldalán két-két főt kellene
alkalmazni, megfelelő technikával
ellátni.

Október 10. körül lesz az első

találkozó a vadásztársaságok elnö
keivel, a két gazdakör, a kisgazda
párt, a földtulajdonosok és a város
képviselői között a részletek meg
beszélésére.

- Legfontosabb találkozói?
- Augusztus végén a Vita Agri-

colae keretében találkoztam az or
szággyűlésiképviselőnkkel,Szöllő

si Istvánnéval, Földesi Zoltánnal,
Nagy Frigyes fm. miniszterrel,
Orosz Sándor az országgyűlés

mezgazd. biz. elnökével, Dr. Dinya
László helyettes államtitkárral, a
megye vezetőivel, jelentősebb vál
lalkozásokkal. Legutóbb egy lakos
sági fórumon Horn Gyula minisz
terelnökkel. ..

Néhány bejelentésem, kérésem.
Türelmet és elnézést kérünk a
város lakosságától a piac melletti
Penny Market építése miatti
szorult parkolási lehetőségekért.

Kérjük azokat akik tehetik, ne gép
kocsival érkezzenek a piacra, a
kevés parkolóhely okozta prob
lémák elkerülése érdekében.

Október 9-én 14 órakor
történik a Vállalkozófejlesztési
.AJapíbTány irodájának hivatalos
átadása a Hősök útján a volt föld
hivatali épületben. Ekkorra egy
találkozóra várjuk Gye. vál
lalkozóit, magánembereit, ún. adó
fizetők fórumára az átadás után a
városháza nagytermében.

Ezután a volt földhivatal
épületében lenne a gazdajegyzői

szolgálat, az APEH félfogadása,
esetleg ezt kibővítve a társadalom
biztosítási ügyfélfogadással.

Ott üzemel már aKISOSZ
képviselete is.

Nem végleges még az Ipari
Kereskedelmi Kamara itteni elhe
lyezéséről a döntés.
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Könyvtár • Gondozási Központ • Focitámogatás

Testületi ülés anyaga szeptem.ber IS-án
Szennyvízcsatorna • Barátság SE • Penny Market

J!6J Az Ügyrendi és Jogi Bizottság
betöltetlen helyét megpályázta a
helyi Munkáspárt szervezete és
szivesen delegálná Homok Lász
lót. A testület 2 tartózkodással
támogatta Homok László rész
vételét.

J!6J Dezső Zoltán megkérdezte,
hogy a fürdő beruházásánál a bur
kolási munkák pályázatai közül
miért a 3,5 millióval költségeseb
bet választották.

Dr. Szendrei Éva válaszában
elmondta, hogy az elbírálásnál
nem kizárólag az árakat szokták
figyelembe venni, hanem az ösz
szességében legkedvezőbb pályá
zatot választják... (Gyomaszolg Kft.
nyerte.)

A napirendi pontok közül;
l/' A múvelődési intézmények

kel kapcsolatos ésszerusítési vita
során megint a könyvtárakkal fog
lalkozó fejezet emelkedett ki.
Továbbra is az endrődi városrész
elsorvasztásának folyamatát véli
egy-két képviselő kiteljesedni az
endrődi könyvtár Rózsahegyi K.
Ált. Isk.-hoz való csatolásával.

Ladányi Gáborné a Rózsahegyi
K. Ált. Isk. igazgatója az iskola
álláspontját tolmácsolta.

A NAT szerint az iskolások ta
nuljanak meg információt szerez
ni mindenféle rendelkezésre álló
rendszerből. Ennek része a
könyvtár. Ehhez majd komoly
könyvtári órákat kell tartani.

Közkönyvtári jellegét is megtar
taná, így a támogatás is kettős

lesz. Bizonytalannak látja az isko
la a kettős támogatást október 1
jétől és ki fogja elvégezni a levá
lasztást. valamint mi lesz annak az
eredménye. Mindezek ellenére
szívesen felvállalják a múködte
tést. de kapja elkülönitetten az is
kola a támogatásokat.

Nagyné válaszában biztosította
az intézményt a támogatásról dec.
31-ig, utána '98-ra a költségvetés
ben megjelennek a változások.

Végeredményben a döntés sze
rint az endrődi könyvtár köz
könyvtárként is funkcionál mind
addig, amíg új helyet nem találnak

számára. Addig a múködési fel
tételeket a költségvetés tartal
mazni fogja. Október l-jétől a
Rózsahegyi K. Ált. Iskolához csa
tolják, részben önálló intézmény
ként. Ezt 3 tartózkodással, 2 ellen
szavazattal elfogadták.

l/' Mivel Gonda Edit a Gondo
zási Központ vezetőjemunkahelyet
változtatott - ezután a Szarvasi
Szociális Otthon vezetője -, meg
üresedett vezetŐi állását szeptem
ber 19-től Czikkely Imréné veszi át
átmeneWeg, a pályázat elbírálá
sáig.

Ugyanakkor a Tisztelt Testület
a racionális működés érdekében 3
fő létszámcsökkentést kér a gon
dozási központnál. A létszámkeret
az év ~égéig 60,5 főről 54,5 főre

módosul. A 3 betöltetlen álláshe
lyet azonnali hatállyal zárolja.

Vaszkó Lajos hagyatékát a G. K.
forgassa be a hiányos költségvetés
be, a szponzori pénzeket pedig
fizessék vissza. Gyógyászati
eszközök vásárlását nem engedé
lyezik a (l00 ezer Ft hagyaték és 60
ezer Ft szponzori támogatás) 2
tartózkodással, 2 ellenszavazattal
fogadták ezt el.

l/' A Polgármesteri Hivatalnál
október l-jétől 2 fővel leépítik a
dolgozói létszámot.

l/' A Gyomaendrődi Barátság
SE szeptember 2-án kelt levelében
97-ben és 98-ban 3-4 millió Ft
támogatást kér, hiszen égető az
endrődi sportpálya felújítása. Ez a
beruházás egyébként több mint 24
milliós, ami végeredményben a vá
rosé.

Az Önkormányzat 5 költségvet.
éven át müködési célú támogatást
a 6 millió kifizetése után nem nyújt
a Barátság SE-nek amíg az NB III
ban, vagy alsóbb osztályban ját
szik, kivéve, ha felkerül az NB II
be. A létesítményt a Rózsahegyi K.
Ált. Isk. is használhatja, ami 30
évig az egyesület kezelésében
marad.

1998-ra a GYFC-nekjáró támo
gatási összeg az éves inflációs
rátával növekszik (1997-es szint).

l/' A T. T. 4,232 millió Ft-ot biz
tosít a DÉGÁZ ré~zvényekeladásá
ból származó összegből a Blaha u.

és térsége V. ütem szennyvízc
satorna fejlesztéséhez.

l/' A Polgármesteri Hivatal és a
Gondozási Központ l-l Mitsubishi
haszongépjármüvet vásárol. En
nek forrása pályázati és önkor
mányzati pénz.

l/' Az 1997. évi költségvetés el
ső félévi teljesítése jónak mondha
tó. A bevételi oldal teljesítése 54%
os, a kiadásé 52,4%-os. A hiány
kb. 20 millió a kincstár müködé
sével részben kezelhető, részben a
nagyobb odafigyeléssel a kö1t
ségvet. további teljesítése közben.

l/' A pedagógusok kötelező óra
szám emelésének kőltségvet. ha
tása ll, 15-os az 1996. szeptember
elsejei alapbérek után.

l/' A Polgármesteri Hivatal
Endrődi Kirendeltségének toldalék
épülete rossz állagú. Ennek rom
lásának megakadályozására ún.
megtartási feladatokat kell elvé
gezni. Az épület felújításának és
hasznosításának kérdésére a kö
vetkező kőltségvetési évben kell
visszatérni.

l/' A Penny Market üzletház
kivitelezésének idejére a végleges
forgalmi rend kialakitásáig a
Pásztor János és a Zrinyi M. utak
forgalmát meg kell változtatni.

A Pásztor J. úton a kétirányú
forgalmi rendet visszaállították.
A Zrinyi út helyzetét is meg kell
vizsgálni.

l/' Ne adja el a város az endrő

di, ÁFÉSZ által üzemeltetett sport
pályai Sport büfé alatti területet.

~-~~---------------,

- , -: Zenei Világnap .:
- --A Zenei Világnap alkalmából:

október 6-án 18.00 órakor _

színvonalas koncerttel
várjuk a komolyzenét

kedvelöket.

A müsort békéscsabai
müvészek adják.

Városi Zene-
és MűvészetiIskola

L ~
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A Gyomai Horgász Egyesület házi
versenye II. fordulójának eredmé
nyei: 1. Kiss György 5300 gr, 2.
Szatmári József 4800 gr, 3. Roszik
Zsolt 4000 gr, 4. dr. Hunya Miklós
3600 gr, 5. ifj. Putnoki Lajos.

A Fűzfás-zugi holtágon lezajlott
verseny szeptember 14-én 7-12
óráig tartott. Részt vett 33 felnött, 4
ifi korú versenyző. Az időjárás na
gyon rossz volt, mégis sikeresnek
mondható az összecsapás.

Az elsö forduló április 27-én volt.
Ennek eredményei:

1. dr. Hunya Miklós 6400 gr, 1.
Kiss György 4800 gr, 3. Vári Péter
4200 gr, 4. ifj. Putnoki Lajos 3600 gr,
5. Weigert Zsolt 2800 gr.

Összesítésben a legjobbnak Kiss
György bizonyult 3 helyezési szám
mal és vihette el a vándorserleget,
amit egy évig örizhet.

Augusztus 31-én szintén nagyon
cudar idöben Szeghalmon, a Sebes
Körösön bonyolitották a megyei r. o.
csapatbajnokságot. A Gyomai H. E.
ezen az elökelö 3. helyet érte el.

Eredmények: 1. Békésszentand
rási H. E. 23,5 helyezési számmal, 2.
Orosházi Kinizsi H. E. 25,5 h. sz.
mal, 3. Gyomai H. E. 26 h. sZ.-mal.

A csapat 5 felnött, l ifi, és egy nöi,
valamint 1 gyennek (10-14 éves
korhatár) taggal vett részt.

A férficsapat: Kiss György, 4.,
Roszik Zsolt 1., Rideg Tibor 2.,
Szilágyi Zoltán 2., Weigert Zsolt 1.

A nöi: Jenei Katalin 2.
Ifi: Hunya István 7.
Gyerek: Szatmári Tamás 7.

A csapat vezetéfje Szatmári Józse] volt.

lemmel követi a nagyenyedi ren
dezvényeket és beszámolóit a
Duna Tv is átveszi majd.

Megéri-e támogatni a művé

szetet, a művészeket? Tudom,
hogy akiknél ez egyértelmű dolog,
azoknál nem probléma. Most
mikor a pénz határoz meg min
dent, akkor bizony elgondolkod
tató úgy a szponzorok, mint a
művészek számára is ez a füg
gőség...

Az alkotásokat látván elmond
hatjuk, hogy igenis megéri. Én
tudom, hogyan születnek: szívból,
lélekból, szeretetból...

Csuta György a Gyomaendrődi

Nemzetközi Művésztábor művé

szeti vezetője nem tudott jelen
ienll.i az ott készült művekből ren
dezett kiállítás megnyitásán, ezért
azt helyette Pataj Pál szavaival
kezdték meg.

Elmondta, hogy dicséretes a
vfu-os vezetésétől, lakóitól a Beth
len Alapít-ványtól, hogy fenn
tartja ezt a művésztábort. Még di
cséretesebb, hogy bővítik ezen
kapcsolataikat, hiszen támogat
ják a nagyenyedi képzőművésztá
':Jort is.

A kolozsvári tv például figye-

~~~~T!~
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Ná/unk az eredeti Thomas termékeket ta/á/ja meg!
Minőségétgarantálja a TEX/ME!

Farmernadrágok • farmeringek • dzsekik, mellények •
farmerruhák • pólók (hosszú- és rövidujjúak) • zoknik, övek

és cipők a farmerhoz.

PRÓBÁLD FEL ÉS
HORDD EL MAGAD

TERMÉKEII\IKET
"Thomas"

Megnyílt!
ONLINE
Számítás- és IrodatechL::ka

Üzlet

• szoftver
• alkatrész
• szerviz
• adás-vétel
• kellékanyag

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9-17.ig

szombaton: 9-12.ig

Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181/1.
Telefon: 06 60 453-311

"TEMETOl
REN

A Képviselő-testület hozott
egy rendeletet a temetőkre

vonatkozóan. Ennek megfele-I·.
lően bevezetjük a látogatási .

időt. Március 28-tól
november 5-ig 7-20 óráig.
november 6-tól március

27-ig 7-17 óráig.
Ezen időn túl a temetó'k
kapujai zárva tartandókl

A kapukra is ki van füg
gesztve a látogatási idő.

A lakosság megértését
köszöni a Gyomaszolg Kjt.

.....................................................................................................,

r~~~~~~~~~l!8ES:~~~

~ A Körös Volán Rt. és a Volánbusz ~

~ Rt. tájékoztatja Tisztelt Utasait, ~

i hogy szeptember hónaptól új ~

~ autóbuszjáratok közlekednek: m
! Budapest--5zolnok--5zeghalom-Zsa- m
ID dány-Komádi útvonalon naponta. ~

mAjáratok indulnak: i
~ Komádiból: 04.20-kor, m
~ Zsadányból 0430 és 05.45-kor, ~i Szeghalomról 05.15 és 06.30-kor, ~

. Dévaványáról 05.38 és 06.53-kor,
~ Gyomaendrőd.ről 05.53 és 0?08-kor, m
~ Budapestre érkezés 09.30 és IO.45-kor. m

: A járatok Budapeströl 14..00 vala- :
mmt 15.50-kor mdulnak VIssza. .

ID Járatainkra a felszállási helytöl füg- ~
~ göen 17-23%-os kedvezményt biz- ~
m tosítunk. m
~ ~
~~~:mm~~i$S:i$JSreS&!~~~~~~
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Kerékpárra magyar!

5

Európai útjaink során, főleg Hollandiában tünik
minduntalan a szemünkbe, hogy a kerékpárral közle
kedők számára mennyi jó kerékpárutat építettek.

Ezeket aztán be is népesítik a kétkerekün haladók.
Az ilyen utak közt található egyszeru és kerékpáros

sztráda is. Magától értetődik, hogy a kerékpárutakon
is előírások, szabályok hatályosak és ezeket be is illik
tartani ...

Gyomaendrőd máig egyetlen kerékpárútjára is
vonatkozik szabály, amit a rajta közlekedöknek
ismemiük kellene. Ilyen egyebek mellett, hogy moto
rozni tilos rajta, vagy mopeddel, segédmotoros kerék
párral csak 20 kmló sebességig vehető igénybe.
. Más problémát jelent a gyalogos közlekedés a

kerékpárúton. Ahol gyalogjárda is található (mint pl.
a Fő út nagy részén Besenyszegen, de Endrődön is),
ott a gyalogos agyalogjárdán - esetleg az útpadkán
köteles gyalogolni és nem a kerékpárúton. Ahol egyik
lehetőség sem található (útpadka, gyalogút), ott
megengedett a kerékpárút használata, de óvatosan és
egyesével! Ame1'1..nyiben a gyalogos balesetet okoz, úgy
a teljes felelősségetneki kell viselni.

A kerékpársáv problémája ettől eltérő. Ezen csak
kerékpárosok közlekedhetnek. Nagy gondot jelent a

minduntalan itt parkoló gépkocsik okozta veszély
helyzet. Legtöbben ugyanis nincsenek tisztában a
parkolás ide vonatkozó szabályaival. A felfestett sárga
csíkon, a kerékpársávon és a sáv közvetlen közelében
sem megengedett a megállás, vagy parkolás.

A kerékpársáv a Bajcsy úton tehát olyan szituációt
teremt, hogy a KRESZ tiltó tábla hiányában sem
szabad ott megállni.

Unokatestvér-találkozó az Endrődi Vadászházban
"Oh wúi szent megjózanodás,
Komoly. nagy fény. hős férfiúszerep.
Emléketek ma is milyen csodás."

Ady Endre

A Porubcsánszky család 1997.
augusztus havában immáron har
madik találkozóját tartotta az
EndrődiVadászházban. 1994. őszén
jutott eszébe egy gondolat az egyik
kedves unokatestvéremnek, Farkas
Pólikának, aki pedagógus, hogy mi
lyenjó lenne egy régi kedves szokást
felújítaní - a mai korhoz igazítva -.
ami anagyszülőknél, dédszülőknél

hagyomány volt.
A család tagjai egyébként sem

igen találkozgattak 36 éven át. Az
apai nagyapám házánál. lévén a
nagyapám András, minden év And
rás napján disznóvágásal egybekö
tött családi ünnepély volt.

Ezen a nevezetes napon a csalá
dok megjelentek az unoká.l<kal, a
gyerekek sorban felköszöntötték a
nagyapát.

Nagymamától mindezért 2 db pí
ros almát és három szem diót kap
tunk.

A nagyapa elszámoltatta, kikér
dezte a családos gyerekeit, hogy az

eltelt évben mire vitték, mennyivel
gyarapodtak, mi sikerült és mi volt
az ami nem sikerült?

A gyereksereg pedig egész nap
vidáman hancúrozott, és milyen
boldogok voltunk akkor, hiszen ez az
emlék ma is elevenen él.

Az új nemzedék már leszü.k.ítve
tart, vagy nem is tart családi ünne
peket.

A gondolatot tett követte - felhív
ta egyik pedagógust. másik pedagó
gust, és 1995. júliusában létrejött az
első találkozó.

Valami olyat adni unokáinkna.lc
túl a társadalmi jóléten, hiszen min
denük megvan - ami maradandó él
ményt. emléket az ősökről, boldogsá
got, szeretetet, amely a lelkünkből

fakad, emberi lényünkből árad, fo
galmazta meg egyik unokatestvé
rem.

Az ünnepség olyan esemény,
amelyre egész évben készülődünk,

mit főzzünk. mít süssünk, milyen
müsort tudnak majd a kicsik előad

ni az idősebbek gyönyöruségére,
rrülyen érdekességeket hallok-tudok
meg a másíkról, vagy miben tudok
én segíteni neki. Ki az, aki a csalá
dunkból a nevet tovább viszi. az

ifjúság dicsőséget szerezve a városá
nak, falujának, hazájának.

Az idei évben már csak egyetlen
nagynéni él és egyetlen ángyi. A Vik
tor néni (aki gyermektelen) a jó Isten
őt tartotta meg nagymamának, mind
a 23 unoka neki maradt.

Nemes cselekedetként ezen az
ünnepségen mind a 23 unoka ré
szére örökséget adott át.

Mi ezt gyermeki alázattal elfogad
tuk. Köszönjük.

Az ünnepségen megemlékezünk
halottainkról, a vidékiek meglátogat
ják a temetőt, a templomot.

Családunk római katolikus val
lású. a dédunokák is római kato
likusok, hitét mindenki megtartotta,
őrzi.

Ez az együVé tartozás erősít ben
nünket a mindennapi munkánkban,
hitet ad a jövŐ nemzedékének, hogy
érdemes tartalmasan élni. mert az
élet oly sok szépet, jót tartogat szá
munkra, csak dolgozni kell érte.

Már készülünk az 199B-as évi
találkozóra.

Gyomaendrőd. 1997. augusztus hava.

Lejegyezte: HORVÁTH GÁBORNÉ

született: PORUBCSÁNSZKY ILONA

GYOMAENDRÖD
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Miniszter a Bethlen-Napokon

A vásárok ideje alatt, jubileumi árukinálat mellett, nagyszabású
nyereményjáték kerül lebonyolításra.

FŐDÍJ:

3 db Ford Fiesta személygépkocsi
...és további 47 értékes ajándék.

A nyereményjáték szabályai a COOP üzletek kirakataiban megtekinthetök.
Évvégi bevásárlásait kezdje az ÁFÉSZ COOP üzleteiben!

- Az MSZP-nek. vagy bármely
más pártnak ehhez semmi köze.
Ezt bank nyújtja és így vizsgálja
meg, hogy kinek ad belőle. Meg
felelő üzleti terveket kell benyúj
tani. Átlagosan aztán 6 éves
hitelre 50%-os kamatkedvez
mény jár hozzá. 20%-ot azonban
megkövetelnek a bankok. 80%
os állami garancia van mögötte.
Ebben a megyében már 2 milli
árd Ft kiutalása folyamatban
van.

A kistermelőknek a megyei föld
művelésügyi hivatalok minden
segítséget megadnak, úgyhogy
legyen bizalmuk lépni...

Arra a kérdésünkre, hogy az
EU-t célbavevő kormányzat szá
mol-e azzal, hogy a földjét lóval.
kisekével és kézi szerszámokkal
művelő magyar földművelő vajon
versenyképes-e a jóval fejlettebb.
"agyontámogatott" Uniós agrári
ummal szemben, csak annyit
válaszolt, hogy "az EFTA orszá
gokhoz képest pozitiv szaldónk
van az agrárkereskedelemben és
csökkenni fog a fejlett országok
ban a mezőgazdasági támogatási
összeg, amihez a gazdálkodó
juthat." Magyarország nincs ked
vezőtlenebb helyzetben a többi
csatlakozni kivánó országhoz vi
szonyítva...

-Bíró-

5 ÉVES A TISZA-COOP,
AZ ÁFÉS.Z FŐ SZÁLLÍTÓJA

Ebből az alkalomból három
születésnapi vásárt rendeznek
az ÁFÉSZ-ek COOP boltjaiban

A vásárok időpontjai:

1997. szepteID.ber 20.-október 4.
1997. október 10.-noveID.ber s.

1997. noveID.ber 14.-deceID.ber 6.

A mezőgazdaságban nem terme
lődik meg az a nyereség, hogy
ebből a vidék kultúrállapotát
fenntartsa (mezőg.-ra vonatkoz
tatva).

Versenyezni nem lehet egy olyan
Nyugat-Európával. ahol a támo
gatások sokkal magasabbak.

A fórumot követő sajtótájékoz
tatón megkérdeztük Nagy Frigyes
miniszter urat, hogy az agrárok
tatásban az EU csatlakozás mi
lyen feltételeket, változásokat hoz
hat?

- A magyar agrároktatás igen
magas színvonalú, elsősorban a
felsőoktatásban. Arra kell töre
kedni, hogy a fIatal gazdák kép
zésének minőségében zárkózzunk
fel, mert erre nem volt az utolsó
30-40 évben oktatási forma.

A középiskolák - a gyomaendrő

di Bethlen iskola is - egyértelműen

olyan irányba törekszik. hogy
magas színvonalú gyakorlati okta
tást valósítsanak meg. Ezt orszá
gosan is ki kell szélesíteni. Jó
lenne, hogy erős gyakorlati háttér
rel képzett mezőgazdászok euró
paian is gondolkodjanak...

- Az 50 milliárdos támogatási
összegből inkább a nagygazdál
kodó szervek kapnak és kevésbé a
kisgazdálkodók. Mondják, hogy az
MSZP saját klientúrájátjuttatja itt
előnyhöz... ?

Megtiszteltetés, hogy meghívtak a
gyomaendrődi Bethlen-Napokra 
kezdte a földművelésügyi minisz
ter, Nagy Frigyes beszédét a szak
mai fórumon. Ezután beszélt
arról, hogy alacsony munkabérrel
és alacsony földértékkel nem lehet
eltartani tömegeket a mezőgaz

daságban. Meg kell fIzetni az ára
kon keresztül a mezőgazdaságí

termelést...
A magyar föld árának is el kell

érnie az európai átlagszínvonalat.
A cél az, hogy a mezőg.-i termelő

vagyonosodjon, legyenek eszközei
és a földjeinek legyen értéke.

A mezőg. versenyképességének
fokozására különböző intézkedé
seket hoznak.

A gazdálkodó szervezetek föld
szerzési lehetősége mellett ezúttal
is kiállt a miniszter.

Tanácsolta a gazdálkodóknak.
hogy a földeladásaikkal várjanak.
Beszélt a 110 milliárdos agrártá
mogatásról. amely ez évben ren
delkezésre állt más támogatások
kal együtt, ezek összességében
250 milliárdot tettek ki.

Ugyanakkor csökkentik az
exporttámogatást, ehelyett a pénzt
az alapanyagtermelésbe pumpál
nák vissza...

Kisebb felhördülés követte azt a
kijelentést, miszerint azt tervezik,
hogy akinek 3 hektárnál kisebb
területe van és azt bérbe kivánja
adni, ezután ne kelljen adót
fIzetnie. A közönség soraiból java
solták. hogy az aranykoronás érté
ket kellene inkább fIgyelembe
venni ...

Horváth Károly. a Békés megyei
Agrárkamara elnöke néhány perc
ben elmondta, hogy Békés megye
az agrárium szempontjából milyen
fontos. Hogy miért nem adják drá
gábban a termelők a portékáikat.
a tejipari árakat hozta fel példá
nak. A tejfogyasztás a 200 ljfő-ről

lecsökkent 130 ljfőre. ami a fej
lődő országok szintje. További ár
emelés itt csak még rosszabb
helyzethez vezetne...
Műtrágyázásra is keveset tud

költeni a gazdálkodó. emellett
nagyon öreg gépekkel dolgoznak
(már ahol van... l
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KILEPTEK
Megkérdeztük Vaszkó Andrást a
KDNP Gyomaendrődi Szervezeté
nek elnökét, hogy mára (1997.
szeptember 16-án) milyen helyzet
alakult ki a KDNP helyi szerve
zeténél.

A telefoninterjúban Vaszkó And
rás elmondta. hogy a Gyomaend
rődi Szervezet kilépett a KDNP-ből,

ugyanakkor tagja lett a Keresz
ténydemokrata Szövetségnek,
amelyet Surján László neve fém
jelez. Tevékenységüket itt folytat
ják tovább.

Szeptember l-jén gyűlésükön a
megyei elnök is részt vett és
próbálta visszafogni a tagság ezen
- kilépési - szándékát.

Végül titkos szavazáson a jelen
levők - 55-en - a kilépés mellett
voksoltak. Állítólag Békés me
gyében már több szervezet hason
ló döntést hozott. -8-,
Erdekes

A Bethlen-Napok rendezvényeso
korral kapcsolatban több ismert,
kevésbé ismert személlyel beszél
gettünk. Érdekesség a vélemé
nyekben. hogy valamennyien a
23. Országos Halfőző versenyt
emelték ki legszívesebben...

Gyomaendrőd

központjában
ötödik éve jól
működő

nagy videotéka
családi okok miatt

eladó.
Beszámítok házat

vagy üzletet.
Tel.: 06 60/305-884

Fogügyben - TÁJÉKOZTATÓ
Az 1975. évi II. törvény és annak többször módosított 89/1990. (V. 01.)
NM r. végrehajtási rendelete értelmében a fogmegtartó és protetikai
szolgáltatásokra "a biztosított 1998. január O1. napját követően csa.i{
abban az esetben jogosult. ha az előző évben szürővizsgálatonrészt vett
és az erről szóló igazolást bemutatja".
Továbbá a 103/1995. (VIll. 25.) Korm.r.-et módosító 96/1997. (VI.
11.) Korm.r. 16/A § (13) bek. kimondja, hogy: ..Az OEP által finan
szírozott fogászati alapellátási szolgálatok orvosai és körzetükhöz ta.rtozó
lakosok részére - a külön jogszabály előírásai szerint - kötelesek fogásza
ti szűrővizsgálatotvégezni a szakmai előírásoknak megfelelően és arról
igazolást adni".

Közös kiállításon Az arcok címmel mutatkozott be Toók Péter gipszalapú
és nagy Z. (Nagy Zopán) főleg képi műveivela Katona J. Műv. Központban
Cs. Nagy Lajos tanár megnyitójável.
Szeptember 8-20-ig volt megtekinthető.

Szakáll Sándor grafikai kiállítását a Déryné Közösségi Házban láthattuk
szeptember 19-24. között.
A megnyitó beszédet VaJ.jÚ József a Rózsahegyi K. Ált. Isk. igazgató
helyettese mondta.
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Oktatás és összevonás

Bíró

szabb körülmények közé, valamint
munkaerő-feleslegetne okozzon.

Úgy gondolom, hogy eru!ek'
az előkészítésemár a nyár folyamán
meglehetős nyugalmi állapotot ho
zott, nyugodt körülmények között
kezdődhetett a tanév. Véleményem
szerint a gyerekek nem kerültek
rosszabb körülmények közé, elbo
csátásokat sem okozott, csak egy
ember került átmeneti munka
nélküli állapotba...

Ahol egy pici kis ingadozás
mutatkozott, azt sikerült gyorsan
helyre is hozni.

A legfontosabb - a két évvel
ezelőtti és a mostani állapot össze
hasonlításában - egy kérdéssel mu
tatható meg: egy átszervezést miért
hajtanak végre? Azért, hogy
racionálisabb gazdálkodással pénz
eszköz szabaduljon fel.

Aztán a kérdés az, hogy ez az
összeg az oktatás véráramába
kerül-e' vissza, vagy elviszi egy
korábban felvett, átgondolatlan
hitel-kamat törlesztése...

Nyugodtan mondhatom, hogy
a két év előtti esetben a két álta
lános iskola összevonásával azért
kellett azt az - most is azt mondom,
hogy felesleges áldozatot
meghOZni, hogy ezzel pénzt nyer
jenek egy másik korábbi hiteltör
lesztési kötelezettségnek, míg most
ez a pénz bennmarad az okta
tásban.

Ez esetben nem kellett ma
gyarázkodni 'sem a polgármes
ternek, sem az iskolaigazgatónak.
Így talán nem nézünk nyugtalan
tanév elé.

A 23. Országos Ha1jözöverseny megnyitóján
Orosz Sándor és Dr. Csoma Antal

Bár máshol
sem felejtenék el
a polgárrnesterek
oktatási kapcso
lataikat. Altalá
ban az a baj,
amikor az isko
lákat sima okta
tási intézeteknek
tekintik (a Beth
len iskola nem
az). Aztán ezek az
iskolák nem a
reális munkaerő

szükségletnek
megfelelően vál
lalják fel a kép
zéseket. A Beth
len iskola igyek-
szik a térségre vonatkozóan is az
ellenkezőjénekmegfelelTli és ajelen
legi munkaerő-felesleget, az ezzel
járó helyzetet figyelembe venni. Az
is egészen biztos, hogy ebben a tek
intetben Nagy Frigyes miniszter
meghívása is helyénvaló volt, még
akkoris, ha ő nem oktatáSi szakem

ber, ugyanígy
Orosz Sándoré is,
aki a parlament
mezőgazdasági

bizottságának el
nöke ...

Számomra
szokatlan, hogy
az iskola elég
nagy elánnal he
lyezi el önma
gát, szerepét, sú
lyát, jelentőségét

országosan is, de
határokon túl
is. A határokon
kívüli gyerme-

LovaskocsivaL érkezik a Bethlen-Napok megnyitójára kek fogadásával
Nagy Frigyesfr. miniszter és Dr. Dávid Imre polgármester pedig nagyon

megalapozott és
egyáltalán nem formális kapcsola
tokra tesz szert. Például a fran
ciaországi kapcsolataival teljesen
nyilvánvaló, hogy az orránál tovább
lát ez a pedagógiai és városi vezetés.

- A közelmúlt általános iskolai
összevonásának tükrében hogyan
látja a most történt középiskolai
átszervezést Gyomaendrődön (a
Bethlen és a 617. Sz. iskolák össze
vonása)?

- Számomra akkor is az volt
az irányadó ami ma is, hogy ezzel
a városban ne keletkezzen feszültség,
a gyerekek ne kerüljenek rosz-

A Bethlen-Napokat záró program
tulajdonképpen az ünnepélyes
tanévnyitóval zárult a Bethlen isko
lában.

Ezen részt vett a neves vendégek
karéjában Szöllősi Istvánné a
Pedagógus Szakszervezet elnöke,
országgyűlési képviselőnk is. A
Hiradónak a következőket nyi
latkozta.

- Mi a véleménye az iskola nagy
eseményéről a Bethlen-Napokról?

- Nagyon szerencsésen estek
egybe a dolgok, a rendezés dicsé
rendő. Az ország minden tájáról
sereglettek össze különböző szak
mák képviselői.

Összességében nagyon kedves
és kellemes háromnapos rendez
vénysorozat volt, ami Nagy Frigyes
földművelésügyi miniszter feszes
programjaival indult. A szakmát
erősítő, annak pontos hangsúlyt
adó látogatás volt részéről, ami egy
bevág az iskola profiljával.

Egyéb rendezvényekkel, mint
például a 23. HalfőzőVerseny, vagy

a szűk iskolai tanévnyitó ünnep
séggel (plusz kiállításmegnyitó) tel
jesedett ki a sor.

Azt hiszem, hogy nagyonjó dolog
az, hogy a város fontos személyi
ségei egymást erősítve jó hírt
próbálnak országosan szerezni a
településnek. Bár így lehetne, lenne
mindenhol.

E tekintetben szerencsés a
Bethlen iskola, hiszen a volt igaz
gatóhelyettese a polgármester.
Örömmel látom, hogy nem felejtette
el néhány hónap után, hogy honnan
jött...
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DR. LATORCAlNÉ UJHÁZ! ARANKA két ikonképet festett és ajándé
kozott a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Isko
lának.

1997. október 2-án, csütörtökön, a Szent Örzőangyalok fume
pén, délelőtt II órakor szentmise keretében megáldjuk Szent Gábor
és Mihály főangyalokképét.

Kiss Pálné igazgató. az iskola tantestülete, Iványi László plébános

- Augusztus 7-én a fatelep és a vasút között egy csomó szemét égett.
- 5-én belvizszivattyúzási feladat volt a Mikes utcában.
- 6-án a Fő út 106-os sz. épületből téves riasztás érkezett.
- 12-én tarló égett Gyomaendrődés Csárdaszállás között.

19-én Görögálláson tarlóégetés során begyulladt egy halom szemét és
autógumi.

- 20-án Gyomaendrődés Szarvas között egy napraforgótábla égett.
- 22-én a Melódia presszónál csőtörés következtében összegyűlt viz elszi-

vattyúzása.
- szeptember l-jén Póhalom Nagyálláson napraforgót arató kombájn kiégett,

oltását megkisérelték, a kár jelentős.

tos, hogy aki minőségilegjobb árut
kiván, az nem a Pennyben fog
vásárolni.

- Nincsenek egyenlő feltételek,
mégha azt is mondanák, A P. M.
szerkezete más alapokon épül, mint
a szokásos. A tőkeerejénél fogva dik
tálhat az árubeszerzésben is. Talán a
bevételeit még egyéb módon is for
gatni tudja.

- Nagyon sajnálatosnak tartjuk,
hogy egy multit ide kellett csalogat
ni, hiszen egy multi ha akar, úgyis
ide jön. Sajnálatos az is, ha ez a
multi - a Penny Market - egyéb ked
vezményekkel települhet ide. Kezdve
a területvásárlástól, vagy bérléstől a
vám- és adókedvezményekig.

- A forgalom mindenképpen
megsínyli az első hónapokban.
Olyan feltételek alakulhatnak ki,
amelyekkel nem lehet versenyezni.
Erre példa, hogy a P. M. milyen
feltételekkel keresett meg esetleges
beszállitókat. akik a gyomaendrődi

üzletébe is árut adnának. Ezek tel
jesíthetetlenek, ezért a termelők,

nagykereskedők és kistermelők

külön utakat keresnek az egyútt
működés jegyében a Pennyvel
történő verseny felvételére.

.:.. Jó is, hogy a P. M. jött, a sok
egyéb közül, hiszen a legolcsóbb
áraiban, minőségben pedig nem áll
hat versenyt hosszú távon a jó szin
vonalas portékákkal.

- Van aki máris a bezárás gon-
dolatával foglalkozik. -BK-

Néhány hónap múlva várható,
hogy megnyitja kapuit Gyoma
endrődön a nemzetközi üzletlánc
áruháza a Penny Market a piac mel
lett. A lakosság várakozása egyértel
műen pozitív, vagyis sokan üdvözlik
megnyitását.

Más a helyzet a konkurenciát
sejtő kiskereskedők, egyes előállítók

között.
Meghallgattuk a leginkább - te

rületileg - érintettek egy csoportját,
és alábbiakban összegezzük ag
gályaikat, véleményeiket.

- Jó, hogy jön, de kár, hogy való
színűleg tönkreteszi a kiskeres
kedőket. A nyomott áraikkal nem
lehet majd konkurálni. Változta
táson, vagy bezáráson gondolkodom.

- Nagyon megérezzük a forgalom
v1sszaesésében. Sérelmes, hogy
megengedtek ilyet, hiszen szerintem
az egész város kereskedőire ki fog
hatni. Sajnos előzőleg - mielőtt ide
hívták - nem kérdezték meg a
kiskereskedők véleményét. A mun
kanélküliek számát fogják gyarapí
tani.

- Kezdetben valószínű kb. ·30%
os forgalomcsökkenés, azonban a
későbbiekben rendeződhet a dolog,
hiszen a P. M. árui csak részben
lehetnek konkurensek. A termelés
csökkenésében lehet érintett egyes
előállító cég, mint például a pék
ségek.

- Majd a gyakorlat megmutatja
mi lesz a verseny eredménye. Az biz-

BK

Újabb l,épés
Horatiu Mihai Josan mérnök,

Nagyenyed polgármestere egy kül
döttséggel Gyomaendrődön járt a
Bethlen-Napok vendégeként, A Hal
főző Verseny közben csíptük el egy
nyúlfarknyi beszélgetésre.

- Milyen változások érezhetők

Romániában, Nagyenyeden az eltelt
10 hónapban. mióta nálunkjárt?

- Alapvető változások történtek
az utóbbi időben. Az RMDSZ kor
mányzati szerephez jutott, mint
koalíciós párt. Nem sok kelet-euró
pai országban találh<1tó ilyen jelle
gű nemzetiségi politikai eredmény.
A XIX. századra jellemző nacionaliz
mus már a múlté. A román nép úgy
büntette Funárt, Kolozsvar polgár
mesterét, hogy kevés voksot adott le
rá. Előre kell tekinteni Európa felé
nacionalizmus nélkül.

- Milyen gondolatokkal jött kül
döttségük most Gyomaendrődre a
Bethlen-Napokra. amiben üzletem
berek is voltak?

- Nagy reményekkel érkeztünk.
Tulajdonképpen viszontlátogatás ez.

Üzletemberekből, néptánccso-
portból, a polgármesteri hivatal
dolgozóiból álló küldöttség érkezett.
Két versenyzőnk részt vett a Hal
főző Versenyen is, díjat is érdemel-

- tek...
Remélem, hogy ezek a kapcsola

tok tovább fejlődnek és mindenki
számára érezhetővéválnak.

A kulturális és egyéb résztvevők

mellett a polgármesteri hivatalunk
két dolgozója a gyomaendrődi hiva
tal számitógéprendszerét tanulmá
nyozta,

- Hogyan látja a két város továb
bi együttműködését?

- Mi ismét megtettünk egy lépést
a két város barátságának építésé
ben. Most visszatérünk a dolgos hét
köznapokba. Ezután készülünk a
nagyenyedi Bethlen Kollégium fenn
állásának 375, évfordulójára. Ezen
az ünnepségen szeretettel látjuk
majd a gyomaendrődi küldöttséget is
(október 11-12.).

- Milyen benyomásaik keletkez
tek és hogyan érezték magukat?

- Szerintem ehhez a látogatás
hoz a látszat ellenére az időjárás sem
volt rossz. (?) (Igen sok eső esett
akkoriban, sőt programokat mosott
el...(- a szerk.).

Mert, ha jó kedved van, akkor az
időjárás nem akadályozhat... Most
megyúnk haza, mert tovább kell
munkálkodni és hagyni a gyoma
endrődieket is dolgozni ...
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A Bethlen-Napok programjai, illetve a tanév
kezdés esetleges nehézségeinek apropóján kerestük
fel Gubucz Józsefet a Bethlen G. Mezőg. és Ip. Szak
képző Isk. igazgatóját. Elmondta, hogy:

,.tulajdonképpen kilencedik alkalommal ren
deztük meg a Bethlen-Napokat. Először 1989-ben,
mikor felvettük a Bethlen Gábor nevet. Ezután évente
megemlékeztünk a névadóról különböző nemzetközi
sportversermyel, hangversermyel, iskolák közötti kul
turális, szakmai vetélkedőkkelstb.

1993-ban egy ún. Bethlen-ex-pót, iskolán belüli
mezőgazdasági és ipari kiállítást rendeztünk. Már
akkor nem akartuk kihagyni a helyi ipar képviselőit

sem. Meghívtuk a külföldi partneriskoláínkat Nagy
enyedről, Lengyelországból, Szlovákiából.

Azután Vita Agricolae név alatt folytattuk 1995
től. Ekkor a Gazdakörök Országos Szövetsége segített
a megrendezésben.

Örömteli volt, hogy a B. Megyei Önkormányzat
Mezőgazdasági Bizottsága, vagy a B. Megyei
Agrárkamara, a B. Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, ha szerény mértékben is - nemcsak
erkölcsileg -, de anyagilag is támogatta ren
dezvénYÜnket.

Tehát megjelentek a régióra jellemző mezőgaz

dasági üzemek, az élelmiszeripar, a feldolgozóipar, de
a bútor-, cipő-, ruhaipar képviselői is.

1996-tól pályázhattunk az FM-hez, az idén már
az Ipari Minisztériumhoz is. Az idén belépett a támo
gatóink sorába a B. Megyei Kereskedelmi és Ipari
Kamara is.

Az is fontos, hogy a város befogadta ezt a ren
dezvényt, sőt támogatta.

Többé-kevésbé állandóan résztvevő cégek jönnek
el, de ez változó. A helyi vállalkozók is értelmét látják,
hiszen nemcsak helyi, de országos, sőt külföldi
ismeretségre is szert tehetnek.

Rangját jelzi, hogy 96-ban államtitkár, most
pedig miniszter nyitotta meg a Vita Agricolae kiál
lítást, a Bethlen-Napokat. Erre mindenki jobban felfi
gyel...

A lebonyolítást alkalmanként a Bethlen
Alapítvány vállalja magára, már csak ezért sem magas
a részvételi díj. Ugyanis ez tulajdonképpen nem pro
fittermelő tevékenység, sokkal inkább fontosabb,
hogy Gyomaendrőd és így az iskola neve ismertebbé
váljon.

Közvetve a város idegenforgalmát növelő cél is
meghúzódik a tervek mögött... "

- A francia kapcsolattal is rendelkező iskola
onnan is vedéget fogadott, a francia jOldmüvelésűgyi

minisztériumbóL ..
- Ez a kapcsolat 3 éves. Oktatási, gazdaképzési

programok közös kidolgozásával indultak, az ottani
képzés tapasztalataival kibővitve. Ezen túlmenően

biztatás érkezett tőlük, hogy közös pályázatokat
adjunk be az EU-hoz. Segítségével a meglevő tangaz
daságunkat mintafarmmá fejleszthetjük és egy ser
téstenyésztési célprogramot indíthatunk az elsődleges

feldolgozási technológia jegyében...
Egyébként a hódmezővásárhelyi főiskolával közö-

sen készülünk egy felsőfokú szakképzési programra.
Ebbe ez is beleillene.

A sertésfeldolgozás és a tenyésztés teljes ver
tikumát be tudjuk majd mutatni. Kis- és középvál
lalkozóknak lerme példa.

Ez tehát a közös PHARE-program pályázata, de
még egy oktatási programba is beadták a pályá
zatunkat, a Leonardo-programba.

- Az iskola tehát az összevonás után dúskál a
tennivalókban...

.- E tanévben folytatódik a középszintű gaz
daképzés. Most indult be az ötéves technikus
képzésünk, 98-ban pedig szeretnénk beindítani a fel
sőfokú szakképzést, amely a mérnökoktatás "alá"
dolgozna.

Az első, összevont iskolai év indítása nem köny
nyű, hiszen más jellege és sajátosságai vannak a
mezőgazdasági, más az ipari szakképzésnek.
Bonyolultabbá teszi az is, hogy a mezőgazdasági isko
lának saját tangazdasága van, ahol 65--70%-át
meg tudjuk tartani a szakmai gyakorlatnak, az ipari
képzésnél ez sokkalta szerteágazóbb. Cipő- és ruha
ipari tanműhelye van az iskolának, de emellett vál
lalati, magánszektorban gyakorlatozó tanulóink is
vannak. Hajlandók vagyunk egy idő elteltével kor
rigálni az esetleges bonyodalmakat a tanév bein
dulását követően, gyakorlat és tapasztalatok szerzése
után.

- Az összevonás milyen kiugró nehézséget
hozott?

- Egyetlen gond van, hogy a kollégium és kony
ha itt van a Fő úton... (A felújított épület 20 millióba
került, 15 millió központi címzett támogatás, 5 millió
saját erő.)

A szakközepes diákokat ki kell szállítani a volt
ipari iskolába, amit különjáratú busszal oldunk meg,
többletköltséggel.

El szeretném mondani, hogy ebben a változó tár-
o sadalmi helyzetben bátran hozzá kell nyúlni az isko

laszerkezet átalakításához. A működő gazdasághoz
alakítva kell a szakmákat kiválasztani és oktatni.

- Személyi konjliktusok voltak-e az újonnan
kibővűlt tantestületben?

- Eddig még nem, bízunk benne, hogy nem is
lesz. Azáltal, hogy az ipari iskola épületébe a szak
középiskolások, mig a mezőgazdasági iskola épü
letébe a szakmunkástanulók kerültek, így a tanulók
is, a tanárok is jobban megismerik egymást, mint
külön...

- Van-e, kialakult-e egyféle egészséges verseny
szellem a tanárok között?

- Remélem, hogy lesz, hiszen minden tanárnak a
saját munkája a fontos. A "jobb tanár címet" az
oktatás folyamán kell bizonyítani azon keresztül,
hogy mit produkálnak a gyerekek.

- Elbocsátásra került sor?
- Nem. A tervezés időszakábanmár kimondtuk,

hogy igyekeznünk kell mindenkinek továbbra is állást
biztosítani az összevonás után is, esetleg más mun
kakörbe kerülhetett egy-egy munkatársunk.

BK
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Iskolajárat:
Érvényes: 1997.

szeptember l-jétől

MÁv <illomás 7.25
Szabadság tér 7.30
Temetőbőlvissza 9. 10

Tanítási napokon:
6.25 MÁv <illomás - Szabadság

tér - Ipari Iskola
7.00 Déryné - Október 6. ltp. 

Magtárlapos - Szabadság tér
7.20 Szabadság tér - Kisréti u. 

MÁv <illomás - Egyházi Iskola 
Hídfő - Déryné
13.50 Déryné - Egyházi Iskola
MÁv <illomás - Kisréti u. 
Szabadság tér
14.15 Szabadság tér - Egyházi
Iskola - Hídfő - Déryné 
Nagylapos
15.50 Hídfő - Selyem út - Egyházi
Iskola - Déryné
16.30 Kisréti u. - Szabadság tér
Magtárlapos - Október 6. ltp. 
Déryné
Nagylaposról: 6.50
Nagylaposra: 14.30 Dérynétől

A hét e/.ső tanítási napján:
Körösi ÁG-tól 6.25 Endrődi

Diákotthonhoz
A hét uto/.só tanítási napján:
Endrődi Diákotthontól 15.00
Körösi ÁG-ba

6.05

7.05

6.05

12.55
14.10

16.30

Öreg
szólő

14.10
16.30

Öreg
szólő

6.00

7.00
8.25

lO.05
11.50
12.50
14.05
15.30
16.25

18.00
18.55
20.05
22.20

6.00
7.00
8.25

10.05
11.50
12.50
14.05
16.25
18.00
18.55
20.05

Déryné

Déryné

5.50

5.50

8.15
9.55

11.40
12.40
13.55
15.20

17.50
18.45
19.55
22.lO

8.15
9.55

11.40
12.40
13.55

17.50
18.45
19.55

Szabad
ság
tér

5.45

6.45
8.10
9.50

11.35
12.35
13.50
15.15
16.15

17.45
18.40
19.50
21.55

5.45
6.45
8.10
9.50

11.35
12.35
13.50
16.15
17.45
18.40
19.50

MÁv
állomás

5.35
6.lO
6.40
7.30
9.00

lO.20
12.05

13.45
14.45
16.lO
16.25
17.00
18.20
19.25
21.15

5.35
6.40
7.30
9.00

10.20
12.05
13.25
16.10
17.00
18.20
19.25

Szabad
ság
tér

Szabad
ság
tér

Munkanapokon
MÁv Szabad

ságállomás
tér

5.30
6.05
6.25
7.25
8.55

10.15
12.00
13.20
14.40
15.50
16.20
16.55
18.15
19.20
21.lO

5.30
6.25
7.25
8.55

lO.15
12.00
13.20
15.40
16.55
18.15
19.20

Munkaszüneti napokon

5.20
5.55
6.15
7.15
8.45

10.05
11.50
13.10
14.30
15.40
16.lO
16.45
18.05
19.10
21.00

5.20
6.15
7. i5
8.45

10.05
11.50
13.10
15.40
16.45
18.05
19.10

MÁv
Déryné állomás

MÁv
Déryné állomás

5.15

6.10
7.lO

5.15
6.10

~

Helyijárat autóbusz menetrend Ervényes: 1997. szeptember l-jétól
Temetőjárat:

vasárnaponként

13.05
14.25

Öreg
szólő

16.40

15.25
16.40

Öreg
szólő

....•........................................................................•.....................•......•........•....•.......
KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSIKÖZPONT PROGRAMAJÁNLATA

1997. október hó
Szeptember 30. 16 óra:
Hupikék Törpikék koncert gyerekeknek.
Belépő: 290.- Ft.
Október 2. 17 óra:
Agrárkamara Mezőgazdasági Bizottsági
ülése.
Október 3-l2-ig:
Balog István nagyenyedi festőművész

kiállítása.
Megnyitó: okt. 3-án 16.30-kor.
Megnyitót mond: dr. Pataj Pál
festőművész.

Október 4. 19 óra:
Szépségverseny az INTER-CHANCE BT.
szervezésében. A műsorban divatbemu
tató és szórakoztató show-műsor.

Belépő: 600,- Ft.
Október 6. 8-l2-ig
Véradás
Október 6. 18 óra
A Zenei ViJágnap alkalmából rendezendő
Hangverseny.

Közreműködnek:

a Békéscsabai Zeneművészeti Szakkö
zépiskola és Zeneiskola tanárai:
Tóth István hegedű. Csontos József Atilla
zongora, Varga Zsolt gitár, valamint a
gyomaendrődi Zenebarátok Kama
rakórusa,
vezényel: Hunya Alajosné nyug. zeneisk. ig.
zongorán kísér: Sárhegyi Nóra a
dévaványai ref. isk. tanára.
Belépö: 160,- Ft
Jegyek elővételben, valamint a ren
dezvény előtt kaphatók a helyszínen és a
Városi Zene- és Művészeti Iskolában.
Október 13. 8-l2-ig:
Véradás
Október 13. 17 óra:
A Gyomai Nőklub 25 éves jubileumi ren
dezvénye.
Október 16. 15 óra:
..A diákönkormányzatokról" - pedagógus
továbbképzés
Október 17:

A Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari
Szakképző Iskola ruhaipari tanulóinak
szülői munkaközössége által szervezett
Jótékonysági bál.

Október 22.:
Sikér Gmk.. ünnepi rendezvénye
Október 24. 14 óra:
..Zsuzsi. Tomi és a léghajó' zenés gyerek
műsor sok humorral fűszerezve.

Belépödij: 150,- Ft.
Október 24. 19 óra:
Nosztalgiaest a hódmezővásárhelyi MR
BOYZ együttessel. 60-70-S0-as évek
nagy slágerei asztal mellett. A MR BOYZ
szervezésében. Belépö: 300,- Ft.
Október 30.:
A 2. Sz. Nyugdijas Klub ünnepi műsora

November 8.:
Területi (Békés és Szolnok megyei)
Nyugdijasok Vers- és Prózamondó
Versenye.
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• MTZ és Zetor üvegek
• biztonsági üvegek
• családi házak komplett

üvegezése
• kirakat üvegezés

EZÉSÜVE

A műhely megtalálható az ENCI cipőgyármögötti
udvarban, bejárat a Selyem útfelől.

BBB-GLAS KFT. Gyomaendrőd,Fő út 81/1.
Telefon: 0620/579-340

Mcz.örur'" ~ B~k~sC$3ba

BBB-Glas
----.J

Selyem út

Hőmérők minden célra, órák széles választéka,
AGFA akciók folyamatosan,

filmelőhívás, másolás,
ékszerek gazdag kínálata

és javítása,
audió- és videokazetták,

BIONET termékek,
márkás pólók és tréningruhák

a lionne shopban Hősök útja 46. Tel.: 386-424

ÉPÍTŐiPARISZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614. 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON
KíNÁLJUK

• Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
• Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
• Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

. (nyílászárók, Interspan bútorok)
• Epítőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, interspan bútorlap szigetelőlemezek,

kartonplasztlemez....)
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru. acélzsalu. keretes állvány. útpanel. ..)
• Minta utáni burkolólap-értékesítés

THERIfIl

• 3, 4, 5, 6 mm-es síküvegek
• fehér és színes ornament

üvegek
• parsol üvegek
• hőszigetelő üvegek gyártása

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal váTjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

Gazdálkodásra alkaimas családi haz
nagy telekkel olcsón eladó. Endrőd.

Bartók B. u. 48. Tel.: 66/325-843
Vincze József.

Gyomaendrődön 1015 m"-es kert
eladó. ÉrdeklŐdni a 386-142-es.
vagy 284-704-es lelefanszámon.
Skoda 120-as eladó! Ar megegyezés
szertnt. Érd.: 283-828. 18 óra után.

alatt 5 éves Yamaha CUTE robogó
eladó. lr.inyár: 80 ezer Ft. Erd.:
hétköznap 66/284-788. vagy szemé
lyesen.

5x86. 133 MHz-es számitógép PCl
alaplappal. 8 Mb RAM. 170 Mb HDO
Mono SVGA monitor. egér. billentyü.
4 hónaposan eladó. Érd.: Köz
társaság u. l. Tel.: 66/285-889
Gyomaendrőd.Ady E. u. 34. sz. alatt
1083 m2 terüleltel 70%-ban kész
családi haz lakható állapolban súr
gősen eladó. Folyó 200 m. Ár megál
lapodás szerint. Erd.: a helyszinen.
Eladó 20 l hati permeteza. búvárszi
vallyú gumislaggal, vaslaliga. kerti
szerszámok költözes végett. Tel.:
66/285-250

Ujszeru állapotban lévő lkék-Iehér
pettyes) hárollÚunkciós babakocsi
eladó. Erd.: egész nap Gárdonyi u. 2.
Tel.: 66/285-503. 06/60/488-311
Nai magas sarkú acélbetét nélküli új
40-es Martens bakkancs eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Tompa u. 14.
Tel.: 66/386-186

-APRÓHIRDETÉSEK

Eladó 2021 m" zártkerti gyümölcsös
Endrődön a Toronyi u. végén. a
kórgát külső oldalán közmúvek mel
lett. Cim: dr. Puskas Béla. 1028 Bp.
Muhar u. 28/B. Tel.: 06/1/176
8944

Gyomaendröd. Zrinyi M. u. 26. sz.

Alaszkai maiamut kölykök eladók.
Érd.: 386-292. 17 óra után.

Csaladi haz olcsón eladó köves út
mellett. Erdeklödni: 66/283-114-es
telefonon. vagy Gyomaendröd. Vá
sártéri ltp. 27. B. 3/11.

Nagy család reszere is elegendö
tetötérbeépitéses haz eladó. Gyoma.
Katonaj. u. 2/1. lninyár: 3.5 m Ft.
Erdeklödni dr. Kulcsár Lászlónál és
a helyszinen. Békéscsabai csere.
valamint minden ajánlat érdekel.
Gyomaendröd. Belhlen G. u. 48.
szám (3574/10 Hrsz) alatti 948 m2

es beépítetlen lakótelek olcsón el
adó. Az utcán teljes közmúvesített
ség van. Érdeklödni lehet:
Gyomaendröd. Mirhóháü u. 9/1. sz.
alatt.
Hútös Piat tgk. felújított állapotban
reális áron eladó. Érd.: 30/670-018
Régi szalagos cserép 300 db. eladó.
Erd.: 06/30/385-178 Kovács Nor
bert.

Matemaükaból középiskolások fel
zárkóztatasát. korrepetálasát vál
lalom. Érd.: Kovacs Edit Gyomaend
röd. Kölcsey u. 21. Tel.: 66/285-853
Whirpool kombinaIt. beépilhetö
hútö- fagyasztószekrény. Whirpool
mosó- száritógép. ülögamitúra. Si
esta gázpaiack. elöswbafal. ven
déglátóiparban használható box
rendszer ilalpolccal eladó. Erd.:
66/285-907

Fűzlas-zugban300 O-öl kert eladó.
F:rd.: Zrinyi M. u. 22. vagy 66/284
785 tel.

cserebere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-ajánlatát. apróhirdetését.
Ezek most már ingyenesek a Híradóban.
Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el kitöltve hó végéig a Híradó
szerkeszt6ségébel Cserére fej lehet ajánlani bánnit. amit megun
tunk. vagy feleslegessé valt. azonban van. lenne esetleg más. amit
szívesen láL'1ánk helyette ...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.

r----------------------------------------------------------~
! INGYENES CSEREBEREHIDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
I I

:. Feladó neve: 4 •••• ~ :

I I

: Címe: :
I Ii Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max, 20 szó): ....... i
I 1
l ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t
I I
I I: ................................•................................................ l
I I
I Il ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••• l

I I
I Il ••.••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• I

I IL ~ J~~~~~y_~~~J_J

r----------------~--~,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-j gépjárművekhez, I
I valamint targancáhaz. I
I Továbbá vállalom: ef I
I Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny I

: s.zerelését, javítását, centírozását na< :

I Erdeklödni: Katona György gumiiavífá I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I

LTel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: B-lJ-ig, SZD.: B-/2- .J--------------------
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GYOML\SIOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

l:
-magas- és mélyépítöipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és múkövesmunkákat.

Gyógyászati segédeszközök boltja
Gyomaendrőd,Árpád u. 22/1.

ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!
Botok, mankók, szobai WC, fekvőbetegeknek matrac,
pelenkák, fűzők, medenceövek, térd- és bokarögzítők,

SCHOLL lábápolási cikkek nagy választéka,
. gyógycipők, vérnyomásmérők, vércukorszint-mérők.

Új kínálafunk: TACCO gyógy. és lúdtalpbetétek
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig Tel.: 386-189

A
~

~~Y~h:~22MP
• Új és használt szánútógépek és tartozékok

forgalmazása
• Igény szerinti konfigurációk összeállítása
• Szakkönyvek árusítása
• Szánútógépek szervizelése, javítása
• Szaktanácsadás
• Fénymásolás

Címünk: GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 230.
Telefon/fax: 06 66/386-774 E-maiI: magus-comp@nap-szam.hu

Nyitva tartás: Hétköznap: 9-17 óráig.

~
KörÖSi Week~nd Hor~ász-. ~ ~

..~~ . hOb~:.~~~~II:~~~~~~zlet \-:~
,7'! onaSl választekban. ~

Ajándéktárgyak • lakásfelszerelési cikkek, ~
műszaki áruk, festékek • Dísznövény és gyümölcsfa-

lerakat.• Széles választék a beinduló szezonra.
Endrőd, Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Építkezők figyelem!
Telepünkön vállaljuk építési törmelék ingyenes

elhelyezését előzetes értesítés alapján.
Érdeklődni: Gyomafa Kft.

FŰRÉSZÜZEM Gyomaendrőd, Katona J. 5-7.
Homok Tibor üzemvezető

Telefon: 66/386-551, 06/30/551-118

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
• alapítva 1957. május 18.·

Tisztelt Ügyfelünk!

Helyezze pénzét a Takarékszövetkezet által ajánlott
számos, kedvező kamatozású betétfajta valamelyikébe.

Ajánljuk továbbá figyelmébe:
Számlavezetési tevékenységünket forintban és devizában.

Vállalkozói számlavezetés kedvező költség és sávos
kamatozás mellett.

Lakossági folyószámla, melyre nyugdíját, munkabérét,
családi pótlékát utaltathatja és melyról fizetési

kötelezettségeit teUesítheti.
Egyre bővülő szolgáltatásaink között új, a lakossági

folyószámiához kapcsolódó
TAKARÉKKÁRTYA forgalmazás.

EUROCARDIMASTERCARD és Postabankcard
elfogadás.

VALUTAFORGALMAZÁS.

Keressefel kirendeltségeinket, ahol a mindennapi
kapcsolatban tapasztalt gyors, rugalmas ügyintézéssel,

széleskörű banki szolgáltatással VÁRJUK ÖNT!

Régi bútort, antik bútort vásárolok
"ci . ~

~e ~ ol
'ij . '. ~
t: ;j ~§ ~
~~ ~~

""-' .........E""-' Q)
oQ) E-::. g
::J)~
OCrJ ~

REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli , sublót, falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal,
kredenc) • festményt. képkeretet • fali- és

zsebórákat • fegyvereket, katonai felszereléseket o

üveg és porcelán dísztárgyakat • népi keránúát,
parasztüveget (boros, likőrös, szódás stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák. mackók. vonatok stb.)"
hangszereket, zenélő szerkezeteket (gramofont,

fonográfot stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZSOLT, GYOMAENDRÖD, ERKEL F. u. 29.

U
r Használtruha-kereskedők

'\ ,I figyelem!

@
Nagy őszi választékkal várjuk

~ Kedves vásárlóinkat9 Eredeti gyűjtésü használtruha kapható
~ továbbá folyamatosan kapható géprongy

, U~ \ a TU~~i;!t~á~l.ban
Hétfőtől péntekig: 8-18-ig
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Tisztuló árkokAz elmúlt hónapokban
sokfelé láthattunk lázasan
dolgozó csoportokat, akik
a település csapadékelvezető

árkait javítgatták, egyenget
ték, az eldugulásokat meg
szüntették...

A regisztrált munkanél
küliekből álló csoport mos
tanra 97 fős átlaglétszámúvá
alakult ki. Eddig 154 ember
fordult meg a munkát felvevők
között, azonban sokan el
mentek, mert nem nyerte el
tetszésüket. Inkább mun
kanélküli marad akkor is, ha
a jövőben nem kap "se
gélyt"!

A város minegy 160-180
km árokrendszerrel rendelkezik. Eb
ben az évben sikerül 80 km-t
megtisztítani, a többi jövőre marad.
Most azok a helyek kerültek
előtérbe, ahol az elmúlt évek csa
padékossága problémás területet

hozott létre. A veszélyhelyzet túl
nyomórészt megszűntezzel a beavat
kozással.

Mint azt Kurilla János, a hivatal
kijelölt munkálatvezetője elmondta,
ez akkor ér valamit, ha a városi

gyüjtőcsatomákat is kitiszti
tanák. A tisztított árkokból
most már legalább 5-6-szoros
vízmennyiség juthat a leve
zetőkbe. A belvízkáros házak
száma is erősen csökken a
jövőben. Viszont a holtágak
helyzete nem javul, ugyanis az
üzemi vízszint tartása több
letkiadással jár, de ami még
rosszabb, előfordulhat, hogy a
víz minősége aholtágakban
erősen le fog romlani. főleg csa
padékos időjárás alkalmával.
Ennek egyik oka az, hogy a
gazdák által a csapadékvízelve
zetőkbe kiengedett szennyvíz
most már szinte akadálytala
nul bejut a holtágak vízébe...

Egyébként a kocsibejárók alatti
átfolyó rendben tartása, tisztítása,
karbantartása a tulajdonos feladata
és kötelessége! Ezt sajnos sokan
elmulasztják, illetve nem is gondol
nak rá... Bíró

KAJAK-KENUSOK GYOMAI VIZEKEN
A feltételek itt is legalább olyan
jók, mint akár Békésszent
andrás, Szarvas vagy Békés
esetében.

Ezért bűn, hogy a kajak
kenu sportot nem űzik olyan
helyen, ahol erre ilyen remek
lehetőségvan.

Szeretnénk, ha ez a nép-
szerűsítő verseny a fiatalok
agyában megmozgatná a kellő

rugókat, hogy ezt asportágat
befogadják és csinálják is, mert
ennek nagyon sok kedvező

hatása van a testi-lelki fejlődést
elősegítendő...

Évente egy versenyt feltétlenül
rendezni kell Gyomaendrődön, bele
kell kerülni az országos versenynap
tárba és így ennek vérkeringésébe."

-b-

Azért is segitettem, mert a Békés
megyei Kajak-kenu Szövetség elnö
keként az a hitvallásom, hogy a sok
vízzel rendelkező Békés megyében
egyre több ilyen szakosztály legyen.

- .. . ,

Az Európa-napok keretében
rendezte meg a Városi Sport
csarnok, a Békés megyei Ka
jak-kenu Szövetség, Sinka Jó
zsef Békésszentandrás pol
gármestere segítségével a "Vi
zek hátán Európába" című

kajak-kenu versenyeket szep
tember 20-án. Ez az első volt
a valószinűleg hagyományos-
sá váló gyomaendrődirendez
vények közül, a Hármas-Kö-
rös szabadstrandján. Sinka
J ózsef következőképp öszsze-
gezte a Híradónak a versenyt.

"Mivel Gyomaendrőd ren-
geteg vízzel rendelkezik és felelőse lett
az EU-napok sporttémájú eseményei
nek, kézenfekvő volt, hogy a szlogen
nek megfelelő rendezvény itt legyen a
Hármas-Körös viZén és partján.

CSELGÁNCSOS HÍREK
Régió-találkozót tartottak szeptem

ber 20-án Szegeden a fiatal judosok
számára. Ezen a Gyomaendrődi Judo
Klub is képviselte magát.

Eredményeik:
l. 28 kg-ban Molnár Zoltán, l. 32

kg-ban Papp Lajos. 1. 41 kg-ban
Molnár Gábor.

.A" korcsoportban:
3. 32 kg-ban Polányi Gábor, 5. 45

kg-ban Stranszki Mihály, 2. 49 kg-ban
Dancs Tamás, 3. 53 kg-ban Balog
Tamás, 3. 63 kg-ban Szurovecz Tibor.

A gyomaendrődi csapat összesítve a
3. helyen végzett, ezért elhozhatták a
helyezésért járó kupát is.

ÁTADÁS
A Városi Szakrendelő Intézet

ünnepélyes megnyitása 1997.
október 3-án zajlik. Az ünnepség
diszvendége dr. Kökény Mihály
népjóléti miniszter tesz eleget a
kellemes feladatnak.

Ünnepi köszöntőt mond dr.
Dávid Imre Gyomaendrőd pol
gármestere is. Dr. Gedei Margit
városi főorvos veszi át az épületet
- amely már július 22-től látja el
a betegeket - a város egészség
ügyének nevében.
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nem törődve - természetesen - a
fák védő feladatával.

- A vasúti hídon előszeretettel

rongálják az ottani kapcsolószek
rényeket. (A vasszerkezet rongálá
sáról nem is beszélve.)

- A töltéseket a fokozott forga
lomtól védő sorompókat rendre
eltávolítják autózni kívánó, megint
csak kényelmes ál-, vagy "igazi"
horgászok stb.

- A Hantoskerti szivattyútelep
épületének ajtaját is rendre tönk
reteszik, nem kímélve a világitási
foglalatokat sem.

- Rendszeres az orvhorgászat,
orvvadászat is a területen (miért
éppen Gyomaendrőd lenne kivé
tel?!) Az előbbiek füttyjelekkel
figyelmeztették egymást megje
lenésünkkor. .. - B -

A Városi Családsegitő
Szolgálat

(Gyomaendrőd,Fő út 2.)
PÁLYÁZATOT HIRDET

l logopédus
álláshely

betöltésére.

r------==--------,

Feltétel:

Bárczy Gusztáv
Gyógypedagógiai
Főiskola logopédia

szakán szerzett
diploma.

Bérezés: Kjt. szerint

Jelentkezni lehet:
Pál Jánosné megbízott
vezetőnél a fenti címen,

vagy a 386-230-as
telefonszámon.L _

ADÓ-KÖNYVELŐ-TB TANÁCSADÓ IRODA
-VÁLL.A..L

Egyéni és társas vállalkozásoknak tel
jes körű ügyintézést. Magánszemé
lyeknek az alábbi témakörökben fel
világosítást, igénybejelentést, nyom
tatványok kitöltésével segitségnyújtás.

~yaságitáEnogatás

Gyermekgondozási segély
Családi pótlék
Nyugdíjügyek

Szolgálati idő elismertetése • Öregségi,
előnyugdíj • Előrehozott öregségi nyugdíj

• Csökkentett, előrehozottöregségi
nyugdíj • Résznyugdíj • Rendszeres szo
ciális járadék • Átmeneti járadék • stb.
Adótanácsadás, bevaliások készítése.
Irodánk cime: GYOMAENDRŐD, Kossuth u. 18.

(ahol a Körösi ÁG., illetve a DYWA volt) Tel: 386-479
Aki várja Önöket: adó és könyvelési ügyekben:
Mastala Istvánné. hétfőtől-csütörtökig:

8-15.30-ig pénteken: 8-13.30-ig - tár
sadalombizt., nyugdíjügyekben: Rávainé
Farkas Éva hétfő, kedd, csütörtök: 13-17-ig
szerdán: 8-l 7-ig.

okok miatt a Rév-zugi holtág az
egyik legpiszkosabb vizű. A halak
csak vegetálnak benne, már ame
lyik el nem pusztul.

(- Balesetveszélyes az olajosok
útja a Sócó-zugi kanyarban, ami
beláthatatlan és keskeny.)

- A Bónom-zugban szemét
gyűjtő konténert helyeztek ki a
külső oldalon. A belsőn nincs kon-

téner, ezért a kényelmes polgá
rok a kis fás területen szabadul
nak meg változatos hulladékaiktól.

- A jobb oldali Körös-gáton a
Sócó-zugi gátőrháztól levagdalták,
elvitték a telefonvezetéket (alu
mínium).

- A hullámtörő mocsári kőri

seket lekaszabolták tűzifának,

Az emberiség kétségtelen leg
nagyobb bűntette a háborúnak
nevezett gyilkolósdi, amire számos
okot találnak ki. A háborúsdi után
nem sokkal a környezet rom
bolása, gyilkolása következik a
sorban. Ezt (is) tulajdonképpen
anyagi, üzleti érdekek diktálják.
A tolvajkodás, az esztelen rongálás
is sajnos mindennapos, szintúgy a
"megélhetési bűnözés".

A nagypolitikával ellentétben
nekem idézőjel kívánkozik e meg
határozáshoz. A megélhetését sze
rintem mindenki megtalálhatja, ha
valóban akarja, legális munkahe
lyen is, csak dolgozni kellene. Na,
itt vannak egyeseknél aztán prob
lémák. Egy rétegnek a ..munka··
szó nem cseng olyan jól...

Braun György külterületi felü
gyelővel bejártuk Gyomaendrőd

közvetlen határát. A látottakat
szükszavúan adjuk közre ...

- A Fűzfás-zugi kertekből

rendszeresen lopják a termést.
- A Kossuth téri nyárfate

lepítést zömében tönkretették.
- A Fűzfás-zugi szivattyútelep

közelében népszerű a szemét
lerakás. (Közben a város sokat költ
kihelyezett szemétkonténerekre és
a szemétgyűjtésre. ami ingyenes a
lakosság sZámára.)

- A Fűzfás-zughoz tartozó ártér
fáit kényelmes magasságban
letarolják - sajnálatos, hogy az élő

fákat. Itt kb. 2 km-es körben óriási

pusztitásokat okoztak a fatolvajok
az elmúlt télen.

- A közeli temető bombatöl
cséreit telehordták trágyával, sze
méttel.

- Az endrődi ligeti holtágban
gyakori a halpusztulás a bekerülő

szennyvíz, trágyalé miatt. Hasonló



16 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1997. OKTÓBER

[. Rendőrségihírek • ]
fr Mostanáig a közelmúltban ötször törtek be a

Gulyás csárdába, legutóbb 20 OOO Ft értékben vittek el
különbözőárukat. A Vakegérbe pedig egyszer hatolt be
ugyanaz a tettes, akit elfogtak és előzetes letartóz
tatásba helyeztek.

... Jelenleg egyébként 12 fő tartózkodik előzetes

letartóztatásban településünkről folyamatban lévő

bűnügyeik tisztázása végett.
... 5-én éjszaka a Fő úti élelmiszer- és tápboltba

próbált egy elkövető betörni. Egy közeli szomszéd
meglátta és felhívta a rendőrséget, akik aztán tetten
érték a hívatlan vendéget.

... Nyitott személygépkocsiból rádiótelefont emeltek
ki.

... A Templom-zugban egy helyi fiatalember sze
mélygépkocsival szándékosan a szalagkorlátnak haj
tott, feltehetőleg öngyilkossági szándékkal. Sérülései
nem voltak súlyosak, de azért kórházba szállították, a
megfelelő osztályra az ittasan cselekvőt...

... 14-én virradóra és 17-én éjjel magánlakásokba
törtek be. Endrődön2-2,5 millió forintos, mig a másik,
a gyomai részen elkövetett akciónak 200 ezer forint
értékű ékszer és egyéb értékek elrablása lett az ered
ménye.

... Fatolvajokat értek tetten a Határ úton.

.. 18-án este a Makk-7-es kocsma előtt egy helyi
fiatalember fegyvernek látszó tárggyal fenyegetett
másik két helyi lakost, nézeteltérésük miatt.
Garázdaság miatt jelentették fel a fegyverest.

... A Peresi- és Bónom-zugban vikendházakba
törtek be, mozdítható értékeket tulajdonítottak el.

... A rendőrség kéri a tulajdonosokat, hogy saját
érdekükben értékeiket ne hagyják a hétvégi házakban.

... A Honvéd utcában a nyilt utcán 23-án hat fő a
westernfilmek stilusában verte egymást, igazi adok
kapok módjára. Családi nézeteltérést igyekeztek tisz
tázni, minek során 3-an könnyebb sérülést szen
vedtek. Ellenük az eljárás folyamatban van.

... A Zsófia-majornál telefonvezetéket loptak a ka
rókról és 2 sorompórudat.

fr A rendőrség kéri a lakosságot, hogy a Pásztor J.
úton a parkolásnál saját érdekükben vegyék figyelem
be a kihelyezett KRESZ-táblákat!

Őskortól a honfoglalásig
A fenti címen nyílik kiállítás október 10-én 16

órakor az endrődi kirendeltség épületében.
A nevezett korszakot felölelő tárlat állat

tenyésztéssel, földműveléssel foglalkozik a meg
maradt, ill. talált fazekasedényeken és képeken
keresztül. A település történetét is felöleli a kiál
lítás, ahová a leleteket a környéken ásták ki
zömében 88-ban a Hegedűs tanyán.

ÁLLÁSHELYEK:
l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.:

(60)307-980 - cipőfelsőrész-készitő 10 fő.

2. Kiss és Társa Bt. Gyomaendrőd Shell benzinkút. Tel.:
(66)386-608. Kiss Sándor - kútkezelő 3 fő.

3. Andor Károly vállalkozó Gyomaendrőd,Móricz Zs. u. l/l.
Tel.: (66)386-737 -lakatos-hegesztő10 fő.

4. TÖREK Szolg. és Ker. Bt. Gyula. Harruckern tér 7. Tel.:
463-119 - számítógépes graf'Ikus-tipográfus l fő.

5. Ivanics és Társa Humánszolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Békéscsaba. Szabadság tér 11-17. Tel.: (66)322-555 
bankszolgáltatási tanácsadó, biztosítási ügynök.

6. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep út 2. Tel.:
(66)386-233 Fábián Lajos - kőműves 2 fő.

7. Glórla-Swiss Life Svájci-Magyar Biztosító Rt.
Békéscsaba. Munkácsy M. u. 2. Tel.: (66)450-870.450-871
Rusz Tivadar - csoportvezető 2 fő, területi képviselő 10
fő, hálózatépítőszakreferens 2 fő.

8. Körös-Vidéki Vizügyi Igazgatóság Szeghalmi Sza
kaszmérnökség Gyomaendrőd. Munkaügyi Kirendeltség
Tel.: (66)386-212 Kéki Elek - segédmunkás 50 fő.

9. Pantonett Cipőipari Bt. Gyomaendrőd. Fő út 81/1. Wolf
Józsefné - cipőfelsőrész-készitő 5 fő.

10. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. Tel.: (66)386-122 Mucsi Lajosné - köztisz
tasági segédmunkás (parkgondozó) 5 fő, kubikus 5 fő.

ll. Gyomai Kner Nyomda Rt. Gyomaendrőd. Kossuth u.
10-12. Tel.: (66)386-211. Nagy Zsolt - kőműves l fő.

Pályakezdők részére jelajánlható állásak:
l fő ruházati eladó, l fő bolti eladó (Díszállat Kereskedésbe)
l fő kertész, virágkötő, l fő kőműves, 4 fő varrónő, l fő

vendéglátóipari eladó, l fő eladó (Videotéka Dévaványa)
Ráta Gyomaendrőd: 15.8% Megyei: 13.21% Körzet: 14.3%

Rendkivüli lehetőség
Legalább egy éve munka nélkül lévő ügyfeleink részére

teljes költségtéritéssel

támrendszeres zöldségtermesztö
tanfolyamot szervezünk Gyomaendrődön.

Időtartama:3 hónap
Tervezett kezdése: október közepe

Érdeklődniés jelentkezni szeptember hónap folyamán
a közvetitőknél és a képzési koordinátomállehet.
Cim: Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyoma
endrődi Kirendeltsége 5500 Gyomaendrőd,Mirhóháti
u. ll. Telefon: 66/386-705

r-----------------------------,
Rendkívüli lehetőség

Legalább egy éve munka nélkül lévő ügyfeleink
részére teljes költségtérítéssel

betanított cipőfelsőrész-készítő

tanfolyamot szervezünk Dévaványán.
A tanfolyam elvégzése után munkalehetőség biz
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Gera Zoltán,

Csányi

Istvánné

és

Palásthy

György

- művész

vendégek ...

6. oldal

KÖZMEGHALLGATÁS
lesz december 3-án Endrődön

a Közösségi Házban,

december 4-én Gyomán
a Katona J. Műv. Központban.

Mindkét esetben l 7 órai kezdettel.

TÉMA:
az 1998. évi helyi adókról szóló tervezet.

az ivóvizfejlesztö beruházás.
közmüfejlesztésröl (szennyviz-. útépítési

program, kábeltévé,l
kérdések. interpellációk....

A TARTALOMBÓL:
lk? 25 évesek 5. oldal

lk? Új vezetőség 5. oldal

lG' Képbe foglalt imádság 9. oldal

!Ef Sikeres állásbörze 9. oldal

lG' Kötődés 1O. oldal

lG' Régészeti kiállítás ll. oldal

~ A Rózsahegyi K. iskoláról 14. oldal

lG' Sóczó Elek hírei 15. oldal

!Gr A népszavazásról 16. oldal

A Zrinyi u. forgalmi rendje is visszaváltozik

-. KÉTIRÁNYÚVÁ
. .

A Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola
1997. október 31-én és december 12-én

8 óra 30 perctől tartja

beiskolázási nyílt napját,
melyre tisztelettel várjuk az érdeklődő diákokat és szülőket

Helye: BÉKÉSCSABA, Gábor köz 1. sz.
Telefon: 66/325-636

Mindenkit tisztelettel elvár a város
képviselő-testülete!

Népszavazás lesz
1997. november 16-án'

Gyomaendrödön is.
Közelebbi tájékoztatót

a falragaszokon olvashatunk.

Mosta

népjóléti

miniszter dr.

Kökény

Mihály

volt a

vendégünk.

Egész

ségügyi

gyarapodás

4. oldal
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- A város költségvetésénekje1en

tős részét az oktatás viszi el. A ké
szülő közoktatáspolitikai koncepció
mennyire szabályozza a pénzfel·
használást?

- Ez nem a pénzügyi helyzetet
rendezi. inkább szakmailag közelíti
meg. hasonlóan mint a pedagógiai
programok. bár itt megjelennek azok
a differenciált feladatok. mint pl. az
informatika. nyelvoktatás. Ezek
alapján érzékelhető.hogy mit fogunk
szánni a közoktatásra. A támogatás
normatíván alapszik. Tény. hogy a
városnak nem kis gondot jelent a
közoktatás. hiszen ebben a tanévben
is az átlag alatti szinten dotálják.
12-13%-os az országos koncepció
szerinti emelkedés. A 16%-os közal
kalmazotti bérnövekedés közterhei
pedig elViszik a pénz nagy részét.
Tehát a jövőben is támogatni kell a
közoktatást.

- A halászati jogot 11 holtágra
szeretné az Önkormányzat megkap
ni. Mit jelentene ez a településnek?

- Először is tisztázásra kerül egy
eddig bizonytalan tulajdonViszony.
A tulajdonjog mellé végre megkap
hatnánk 1999. januártól a halászati
jogot is. Nem arról van szó. hogy
nagy hasznot akarunk húzni ebbő!.

inkább hosszú távon a holtágak re
habilitációja. vizminőség javítása és
a hasznosítása kerülne a város ke
zébe.

A halászati jog értékesítése bizo-
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nyos bevételt jelentene. Itt a Körösi
HTSZ jöhet szóba. vagy bizonyos
egyesület. szövetség. ha a terület
vizkezelését. a környezet védelmét
vállalják. Természetesen kölcsönö
sen kell együttműködni.

- Mi várható a TounnJorm
(Turisztikai) Iroda sorsában?

- Ez non-profit szervezetként
alakult meg ötéves támogatással. E
jellegét fenntartva vállalkozásként.
ill. bizonyos városi érdekeket szem
előtt tartva kell működtetni. a vál
lalkozókat bevonva. Másik variáció
szerint tartsuk meg. Ezt közvetlenül
nem lehet Visszatermelni. a ..OOO-szal
dós üzemeltetés is jó volna. (1.5-2
millió Ft éves költségvetés van.)

Úgy értékelem. hogy jó benyo
mást keltett eddigi működése és
mindenki elfogadta.

- Gyoma újratelepülésénelc 280.
éúfordulóján voltak-e valamilyen
inegemlékezések?

- Próbáltam ezt ünnepélyes ke
retek közé helyezni. de nem sikerült
biztos. idevágó forrásokra szert
tenni. Úgy gondolom. hogy erre a
jövőben jobban fel kell készülni.

- Utóbbi jelentősebb találkozói?
- Egy parlamenti küldöttséggel

Burgerlandon Anduban és Frauen
kirchenben jártam. Lényeges volt.
hogy a 30 magyar polgármester
találkozott és fontos tapasztalatokat
cserélhetett. ami így egy jó tanul
mányút jelleg,et kapott. Ráadásul
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tanulmányozhattuk a burgerlandi
városok működését. körülményeit.
megfigyelhettük az infrastrukturális
és egyéb feltételeket. Képet kaptunk.
hogyan szervezik ott ezeket a prob
lémákat. Mindenesetre több pénzze!.
egyszerűbb megoldásokkal.

Nagyenyeden jártam az ottani
Bethlen Kollégium 375. évesjubileu
mi ünepségén.

Az EU-nap eseményei is fontosak
voltak számunkra. fejlődésünkegyik
iránya lehet a jövőben.

A 2. Sz. Óvodában tettem láto
gatást. Megnyugtató volt. hogy elfo
gadható körülményeket találtam.
Rendezett udvart. tisztaságo t. Lelki
ismeretes óvónőkke!. gondozókkal
találkoztam. Szeretném mindany
nyiuk munkáját megköszönni.

A Vállalkozók Háza megnyitásán
találkoztam a város legjobb adófi
zetőivel. Egyeztettük a lehetősége

ket. a közös elképzeléseket.
A Penny Marketró1 még egyszer:

Nem csalogattuk ide. azonban a
megállapodás egy hosszú folyamat
volt. Szerepet játszott ebben az is.
hogy nem voltak hajlandók a két vá
ros közé - ENer. ipari iskola környé
ke - települni. kötődtek a piac közel
ségéhez. A területet 5 millióért vették
meg. Viszont pluszként legalább 40
parkolóhellyel többet építenek.

Szeretnénk. ha a Pásztor J. utca
a jövőben bevásárló utca jelleggel
fejlődne.

Április 20-a óta. Gyomaendrődön 34 bejelentett fer
tőző májgyulladásos megbetegedés történt. Október 10
óta Viszont nem jegyeztek újabb esetet.

A fertőzöttek fele a cigány etnikumhoz tartozott. 15
éves kor alatti személyek közül 8-at érintett.

A legfertőzöttebb terület a Táncsics. Halász. Kárász.
Bányász. Körös utca környéke. de Óregszőlőből 7 főt

betegített meg.
Felbukkant még az Ifjúsági Itp.-n. Körösi ÁG

területén. a Bocskai. Bajcsy. Fegyvernek utcákban is.
A város iskoláiban 8 osztály tanulói kaptak védőoltást.

de pedagógusaik is.
A hepatitiszes fertőzés okát a nem megfelelőhigiéniás

körülmények adják. A széklet terjeszti. Ezért a lakosság
is sokat segíthet úgy. hogy nem engedik ki szennyvizüket
az utcai árkokba. ahol esetleg gyerekek játszanak.
A családi higiéniás előírásokat jobban be kell tartani.

A tünetmentes esetek száma sokkal magasabb. mint
abejelentetteké.

Október 6-án a Zeneiskola és a Művelődési

Központ szervezésében színvonalas komolyzenei
műsort láthatott az érdeklődő közönség.

A megemlékezésen a békéscsabai Zeneművészeti

Szakközépiskola és Zeneiskola tanárai. valamint a
gyomaendrődi Zenebarátok Kamara Kórusa szerepelt.

A közepes érdeklődés mellett megtartott ünnepi
megemlékezés színvonalában jól illusztrálta a Zenei
Világnap jelentőségét.

PAPPNÉ NÉMETH HEDVIG
zeneiskolai igazgató

JUDO-hírek
Tóth Tamara 41 kg-ban Ajkán október 5-én

Magyar bajnoki 5. helyet ért el. Ez 2 olimpiai pon
tot hozott a szakosztálynak.
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ülés anyaga
és hogyan? • és mennyit?

Útépítés. Földügy •

Testületi
l\!Iit adózunk 1998-ban? •

Gondozásról • Pereskedés ről

Október 22-én közel 50
napirendi pont várt megtárgyalás
ra. Néhány ezekből.

v Módosult a személyes gon
doskodást nyújtó szoc. ellátásról
szóló rendelet. Pl.: a Városi
Gondozási Központ intézményi
Téritési díja 1998. jan. l-jétől:

étkezés 198 Ft + áfa. IdősekKlubja
ebéd 208 Ft/fő/nap. reggeli-ebéd
290 Ft/fő/nap. Idősek Otthona
19800 Ft/fő/hó...

v Rendszeres gyermeh-védelmi
támogatást kap az a gyermek
november l-jétől. akinek család
jában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a min
denkori nyugdíjminimumot... Ez
nem lehet kevesebb ennek 20%
ánál. azaz 2300 Ft-nál.

v Vitára bocsátották az 1998.
évi adótételeket. Ezeket a lakosság
is véleményezheti végső formája.
az elfogadás előtt.

Az adókból befolyó összeg töb
bé-kevésbé nem fog változni. vi
szont feszültségek voltak egyes
tételeknél. ezt módosítani kell. Az
adók 98-as szintje az inflációemel
kedést nem éri el. .. A valós élethez.
a helyi feltételekhez kell ezeket
igazítani.

Adófajok: ÉpítTnényadónál vál
tozás az üdülőterületek ,.sávozá
sa". az infrastruktúra változásá
nak követése. A lakosság anyagi
ereje. igazságos megitélése kife
jezésre jusson. Sávok: A = Kiss
Lajos üd. tel.. Körös sor. Hantos
kerti út. Dobó út. Pocos-kert holtá
gi telkei. Fűzfás-zug hoItági része.
Német-zugi sor. B = Bónom-,
Sóczó-, Templom-. Harcsás-. Rév-.
Kis-zug. Zsófia major. Kecsegés.
C = Harcsás-zug. Kocsorhegy. Bá
nomkert. Peres. Pap-zug külső.

Kecsegés-. Simai-zug. Sirató kül
ső. D = Fűzfás ártér. Újkert külső.

Csepűs, Fattyas. Pocos-kert külső.
Pap-zug belső. Sirató-zug belső,

Bogárzó-. GÖrbefok-. Susány-zug.
Torzsás. Pl.: 30 m 2-ig A=280.
B=240. C=200. D=160 Ft/m2 45
m 2-ig A=340. B=290. C=240.
D=190 Ft/m2

Magánszemélyek kommunális
adója. Bővül a mentesség. Bővül az

elszámolások köre. A kábeltelevi
zió új mentességet jelent. Ez ösz
tönzően hat a KTV belépésre - re
mélik. Így konkrét támogatást
biztosít az Önkormányzat is. A ki
nem használt ingatlanok forgalma
induljon be... Mértéke: pl.: 60 m 2 

ig évi 3600 Ft (belterület). 3000 Ft
(Öregszőlő). stb.) 1500 Ft (külterü
let).

60 m 2-120 m 2 4000. 3300,
1700 Ft.

180 m 2 -ig 4500. 3600. 1900 Ft.
180 m 2 felett 5500. 4000. 2100

Ft.
Helyi ipaíŰZési adó: Bővül és

változik. a munkahelyteremtést
célozza meg. Alapja a csökkentett
árbevétel... Az adóalapot az anyag
költség 330/o-ával lehet majd c3ök
kenteni. Mértéke még nem konkrét
a törvénymódosításig.

Gépjárműadó: Nem indokolt
változtatása.

Idegenforgalmi adó. Külöldi
állampolgár esetén 150 Ft/vend.
éjszaka. belföldi 70 Ft/vend. éjsza
ka. II. változat 150 Ft és 100
Ft/vend. éjszaka. A lakosság, ill.
érdekképviseleti szervek vélemé
nyezése után lesznek az adótételek
véglegesek!

v Papp Tamás (Fáy u. ll. sz.)
szívműtétjéhez 100 ezer Ft-al járul
hozzá a testület (Bostonban - USA
- téritésmentesen elvállalta az
operációt az egyetemi sebészet.
..csak" az utazási költségeket kell
előteremteni.

v A város útépítési tervet dol
gozott ki. A lakosság részvállalása
is szükséges, Az utcáknak össze
kell fogni és takarékoskodni kell.
Ehhez segítséget nyújt a FUNDA
MENTA lakás-előtakarékossági

pénztár. ennek bankja a Taka
rékszövetkezet. Végül az Önkor
mányzat az önerős lakossági köz
műépítés támogatás keretében a
megtakaritási összeg fizetésében
részt vállal. Első lépcsőben ott cél
szerű megvalósítaní az útépítést.
ahol kiépítésre került a szenny
vizcsatorna és az útalap. Ez a téma
is szerepel a közmeghallgatáson!
Pl.: új út építése esetén: egy ingat
lanra vetített költség 220 OOO Ft.

A lakástakarékossági terv szerint:
l havi megtakaritás 3200 Ft. 51
havi 163 OOO Ft. Állami támogatás
30% 49 OOO Ft. Kamat 3% 8000 Ft.
Betétösszeg 220 OOO Ft. Hitelfelvé
tel 6% 180 OOO Ft. Szerződéses

összeg 400 OOO Ft. 20% max. 40%
önkormányzatí támogatás. 30%
esetén 1280 Ft/hó önkorm.. 1920
Ft/hó magánszemély.

V Hosszas vita után 3 ellen. 2
tart. elfogadták. hogy az 1700 ha
földterület tulajdonjogí pereskedé
sét továbbra is folytassa az Önkor
mányzat.

------~-----------,

Olvasói levél :
I

Közeleg nov. 16 .. a választás I
napja. amikor a NATO-ról sza- I
vazunk - már aki elmegy... :

Sajnálom. hogy eddig csak 1/
rózsaszinű ködbe misztifikált. t'
egy felkent NATO-ról hallottunk.:
olvastunk a médiumokban. Csak I
előnyökről és csak jó oldaláról. I
Viszont semmi konkrétumot, :
elemzést stb. a költségekről. hát- I
rányokról. Nem volt érdeke az
ország vezetőinek ezt velünk.
akikről szó van. közölni? Nem
találtak erre megfelelő előadót?

Nincs senki aki ehhez értene?
Akkor meg miért erőltetik'='! Ezért
sajnos nem tudok IGEN-nel vok
solni egy ilyen bizonytalan ...elsu
mákolt" témában. mert ezzel az
ország jövőjéről döntenék. talán
roszszul. ismeretek nélkül.

I NAGY GYULAL ~

Tetötér-beépitéses családi ház (két család
részére is elegenoö) eladó Gyoma. Katona J.
u. 2/J.. Irányár 3.5 millió Ft. Minden ajan
Jat. illetve békéscsabai cseremegoldás
ismét érdekel. ErdekJödni dr. Kulcsár
László ügyvédnél és a helyszínen hétvégén.

ORVOSI ÜGYELET
Fö út 3.

Tel.: 66/386-520
Ügyeleti idő:

hétköznap: 17-o8-ig
hétvégén és

munkaszüneti napokon:
08-08-ig
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Miniszteri megnyitó az egészségünkért •
•

>

. : - l

"• •

Új szakrendelések indulnak
(Városi SzakrendelőIntézet

Gyomaendrőd.Hősök útja 57.)

REUMATOLÓGIA:
1997. október D7-tól

(beutaló nem szükséges)
Rendelési idő:

Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-16.00

UROLÓGIA:
1997. november D3-tól
(beutaZó nem szükséges)

Rendelési idő:

Hélfő: 14.00-16.00
Szerda: 14.00-16.00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
1997. október D9-tól

(beutaZó nem szükséges)
Rendelési idő:

Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-16.00

IDEGGYÓGYÁSZAT:
1997. október 16-tól

(beutaZó szükséges)
Rendelési idő:

Csütörtö/c: 9.00-13.00

biztosította a beruházás
hoz a 10 millió. a mü
szervásárláshoz a 7 millió
Ft-ot. Így aztán már tulaj
donképpen össze is jött a
pénz. már csak a mi taka
rékoskodásunk kellett. az
egészségügyi intézmény
részéről. hogy ezt kiegészít
sük. Köszönöm továbbá a
polgármesteri hivatalnak.
polgármester úrnak, a
jegyző úrnak. a pénzügyi
és müszaki csoportnak. a
volt intézményirányító cso
port vezetőjének... ! Novo
donszki Pál tervezőmér

nöknek. az UNMÜSSZIG
Kft. -nek. aki a kivitelezést végezte
és a SZACI-ÉpKerSzolg Kft.-nek!
A megyei szakfelügyelő főorvosok

nak. az ÁNTSZ-nek. a megyei EÜ
Bizt. Pénztárnak. a békéscsabai kór
ház igazgatójának... ! Köszönöm saját
dolgOZÓinknak. orvosainlrnak. de az
alapellátási kollégák bi.zalmát is ... !"

-8-

ellátás óraszáma több. mint 10%-kal
emelkedett az országban. közel 300
zal bővült a háziorvosi prakszisok
száma. Eközben kórházi ellátásra
szoruló beteg sem maradt ellátatlan.
hanem a meglévő kapacitások
kihasználtsága javult.

Örülök annak. hogy Gyoma
endrődön korán felismerték az idők

szavát, amikor világossá vált. hogy a
szülőotthon biztonsággal már nem
müködtethető tovább. Akkor gyor
san. példamutató összefogással dön
töttek a járóbeteg-ellátás fejlesz
téséről. A szakorvosi ellátás nem
csupán kulturáltabb körülmények
közé került. hanem sor kerülhetett
bővítésre. fejlesztésre. Kívánom a
város lakóinak. hogy a lehe
tőségekhez képest ne kelljen túl
gyakran ezt az intézményt felkeres
niük. de ha szükség van rá. akkor
valóban érzékeljék. hogy itt ezen a
területen egy lépéssel közelebb
kerültünk ahhoz a betegellátó szín
vonalhoz. amit elvárnak tőlünk.

Váljon egészségükre az új rendelőin

tézet."
Dr. Gedei Margit városi föorvos:

"Örömünket az érti igazán. aki
ismerte eddigi munkakörülménye
inket és másfél év előtti ka
tasztrofális anyagi helyzetünket.
Ennek ellenére mégis megvalósult ez
a beruházás. Hálás köszönetemet
szeretném kifejezni mindenkinek.
aki hozzájárult rendelőintézetünk

megvalósításához. Dr. Kökény
Mihálynak. hogy lehetövé tette az új
rendelőnk beindítását. A Népjóléti
Minisztériumnak a pályázaton adott
15 millió Ft-ot és a müszervásárlás
hoz a 4 millió Ft-ot. A képviselő

testületnek. hogy a költségvetésben

"NAGY ESEMÉNY.

A Városi Szakrendelő

Intézet ünnepélyes átadá
sára városunkba érkezett
dr. Kökény Mihály népjóléti
miniszter. Az október 3-án
lezajlott eseményen jelen
volt dr. Dávid Imre pol
gármester. dr. Gedei Margit
városi főorvos. Szöllősi Ist
vánné országgyülési képvi
selőnk. valamint a város
egészségügyének dolgozói.
meghivott vendégek.

A beszédekből:

Dr. Dávid Imre: Meg
köszönte Szöllősi Ist
vánnénak is a megvaló
sításban végzett segítségét.
az egészségügyi dolgozóknak eddigi
türeImét. ..Számunkra nagy esemény
ez a mai nap. Különleges. mert
amikor mindenfelől megszüntetés
rő!. felszámolásróI. csökkentésről

hallunk, akkor nálunk pont fordítva
történik. Több mint 51 millió Ft-ot
áldozott a város. természetesen a
támogatásokkaI. pályázatokkal
együtt az egészségügy szolgáltatá
sainak javítására. Jelen pillanatban
15 szakfeladatot lát el az intézmény
annak reményében. hogy a kö
vetkezőkben e szám még bővülhet.

Ha az EU felé tartunk. akkor a
sok egyéb rendszer mellett az
egészségügyet is javítani kelL"

Dr. Kökény Mihály: ..Köszönöm a
meghívást. Jóleső érzéssel jöttem
Gyomaendrődre. A tárcának és a
kormánynak is szándéka az. hogy az
egészségügy területén az erőket. az
erőforrásokat koncentrálja azolrnak
a térségeknek a segítésére és
felzárkóztatására. ahol a meg
betegedési. halandósági viszonyok
rosszabbak. ahol az életkörülmé
nyek területén az ország más ré
szeihez képest van pótolni való. Az
esélyegyenlőség javítását is szolgálja
az. hogy itt ma Gyomaendrödön egy
kis lépést tettünk az Önök erőfeszité

sével. az Önkormányzat és a kor
mány összefogásával az itt élö
emberek ellátásának javítása
érdekében ... Nem igaz az. hogy az
egészségügyben a reform az csak
megszoritásokat, kapkodást. ágy
számcsökkentést jelent. Persze
jelentheti azt is. de csak ritkán és
kevesen teszik hozzá. hogy akkor.
amikor az elmúlt 2 évben 17 ezerrel
csökkentettük a kórházi ágyak
számát. egyidejüleg a járóbeteg-
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25 évesek Tisztelt
Olvasónk!

AZ ÚJ ÁR APROPÓJÁN

1997. novemberétől a Híradó
ára megváltozik. Az elmúlt másfél
évben nem kellett az árhoz nyúl
nunk. A nyomdánk azonban csak
emelt áron tud ezentúl a szá
mUTL1{ra oly fontos papírhoz jutni.
így ez az emelkedés minket is érint.
Ezért szükséges a mérsékelt ár
korrekció. A teIjesztők szerény
díjazásának emelésére is lehetőség

nyílik ez alkalommal.
Reméljük a 7 fortntos emelés

senkit sem terhel meg jelentős

mértékben és továbbra is megve
szik a Hiradót. hiszen a követ
kezőkben is közérdekű hírekkel,
tudnivalókkallátjuk el olvasóinkat
- a Híradó megszokott stílusában.
Meglehet, kevésbé szenzációhaj
hász módon. mint azt a bulvár
lapok teszik. de erre nem is törek
szünk.

Szeretnénk, ha még többen
olvasnák a Híradót. ezért azt is sze
retnénk, ha kedves olvasóink ak
tívabban jeleznék véleményüket.
adnának ötleteket. írnának vita
inditó cikkeket stb. a lapunkban.
Mint ahogy az Önkormányzat a
városért. a lakosság érdekében
munkálkodik. úgy annak lapja a
Híradó is nyitott a városlakók
közlendője. véleménye. ötlete szá
mára. és jó lenne. ha ezzel a lehe
tőséggel fokozottabban is élnének
a gyomaendrődi polgárok.

Szívesen fenntartunk egy "nyílt
oldalt". ahol a gyomaendrődiek

beszámolnána..1< gondjaikról. baja
ikról. bánataikról. ügyes-bajos
eseteikről. hátha ez mégiscsak
közügy lehet. .. !

A segítséget is megadjuk abban
az esetben. ha valaki ezt igényli.
lett légyen ez jogi. orvosi, vagy
egyéb probléma. Mindössze azt
kéIjük. hogy bizalommal fordulja
nak a Híradó szerkesztőségéhez.

adják postára. vagy juttassák el
hozzánk leveleiket, híreiket. Gyo
maendrődi Híradó Szerkesztősége

Gyomaendrőd. Szabadság tér l.
sz. Tel.: 386-122/123 mellék.

Tisztelettel BIRó KÁROLY felelős

szerkesztő.

viszik tovább a klub életét a gyoma
endrődi nőklubban.

Jelenleg 36-an vannak. az alapító
tagok száma mara már 7-re csökkent.
Aktívan Szarka Elemérné Irénke vezeti a
női csapatot. de besegít Vargáné Varga
Erzsébet is.

Támogatja a klubot a Polgármesteri
Hivatal. a Művelődési Központ. a Gyomai
Kner Nyomda Rt. is.

Üdvözölte a Gyomai Nőklubot dr.
Dávid Imre polgármester is. -b-

BK

A tőkepótló hitelre (50 milliárd
Ft országosan) a megyéből 4.2 mil
lió Ft összegig érkezett pályázat. (Ez
220 pályázatot jelent. amiből 90 a
kistermelő.) A következő 50 milliár
dos hitelre decemberig lehet jelent
kezni.

Egyébként 6 millió Ft-ot szán
nak amegye 9 körzetében kialaki
tandó információs szolgálatra.

Az új agrártörvénnyel kapcso
latos rendelkezések pedig az
értékesítésre. beszerzésre vonat
koznak. E szerint például nem lehet
értékesíteni terményt. egyebet.
amíg a Mezg. Biz. jóvá nem hagyja.

Az idén lejáró első. 3 éves kama
rai mandátumokat most meg kellett
újitani. vagy más személyeket vá
lasztani.

A beszámolót követő voksoláson
5 évre a Gyomaendrődi Mezg. Biz.
elnökévé dr. Galambos Bélát. veze
tőségi tagnak Hunya Eleket és
GubuczJÓzsefet. míg a kamara me
gyei küldötteinek Kertes Imrét. Gu
bucz Józsefet és dr. Galambos Bélát
választották meg.

A Gyomai Nőklub a minap ünnepelte
megalakulásának 25. évfordulóját. A Ka
tona J. Művelődési Központban tartott
meghitt hangulatú összejövetelen részt
vett Putnoki Elemér. a klub első

kultúrházigazgatója is. aki nagy segit
séget nyújtott a megalakulásban is.
Később Kovács Károlytól. a következő

intézményigazgatótól is hasonló jó
támogatást kaptak a klubéletük során.

Eljutottak a klubtagok többek között
TörökorsZágba . Szlovákiába. Németor
szágba. négyszer Olasz
országba. a francia Rivi
érára. kétszer Görögor
sZágba. Spanyol-o len
gyelországba. Párizsba.
Monte Carlóba. Er
délybe. Korfura. de ko
rántsem teljes a sor.
A rengeteg élményt
aztán itthon elevenitet
ték fel. vagy felidézésilk
teszi kellemessé cl min
dennapokat a közös
órákban...

Békéscsabára járnak
színházba. de a kéthe
tenkénti összejövetelek

,#

Uj vezetoség és küldöttek
A Békés Megyei Agrárkamara

Gyomaendrődi Mezőgazdasági

Bizottsága október 2-án össze
jövetelt tartott a Katona J. Műv.

Központban. Dr. Tatanai János a
BM Agrárkamara képviselője

beszámolót tartott az eddigi
munkáról. Beszélt az 1994-ben
létrehozott Agrárkamara szerepé
ről, arról, hogy jelenleg II 200
egyéni- és 550 társas vállalkozó
tagja van a szervezetnek a
megyében. Megemlítette. hogy az
őstermelői igazolványokat január
l-től bevezették. Ennek gondja.
valamint a gazdajegyzői hálózat is
az AK-hoz került.

Megtudtuk továbbá, hogy ed
dig kb. 60 ezer őstermelői iga
zolványt adtak ki a gazdajegyzők

a megyében. Eleinte nagy ellenál
lásba ütköztek ennek bevezetésé
vel. Birtokában pedig 1,5 millió Ft
forgalorrug adómentes a gazdál
kodó. azonban ha mégis vesz
teséget termel. akkor érdemes adó
bevallást készíteni. Az igazolvá
nyokat jövő év március 20-ig
kell érvényesíteni.
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Se akció, TÁMOGATNI AZÉRT

KELL A FILMET se
,

ver...
Az Apolló mozi októberben ismét

díszelőadással várta nézőit. Ez alka
lommal a Retúr c. magyar mm
megtekintésére. majd ezt követően a
készítők közül a film rendezőjével

Palásthy Györggyel. egyik szereplőjé

vel Gera Zoltánnal. valamint a for
galmazójával Prukner Pállal való
találkozóra. Több szereplő sajnos nem
tudott eljönni. mert színházi
munkájuk ezt megakadályozta.

A közönségtalálkozón rendkivül
közvetlen és jó hangulat alakult ki
perceken belül...

Bukott a vezér...
Palásthy György től megtLidtuk.

hogy a film tulajdonképpen 1991-ben
készült volna el. de az áilami film
gyártás összeomlása hátráltatta. A fel
lépő pénztelenséget szponzori segít
séggel kivánták megoldani. A MÁv
vezérigazgatója kész lett volna a költ
ségek 50%-os támogatására. de
hamarosan új vezért neveztek ki. aki
viszont nem tudott adni. ..

Gera Zoltán elmondta. hogy vég
re egy felkérés - a Retúr c. film ké
szítése -. ahol nem az akció. az autós
kergetőzés. a sikoly. az ökölharc. vagy
a vér látványa a fontos. hanem az
érzelmek. a lelki tényezők és ezen
hatások megteremtése a vásznon.

Palásthy György egy rövid inter
júban pedig beszámolt. hogyan
született a film ötlete. Amikor a kor
mányrendelet szerint - 6-7 éve - a
hetven éven felüliek ingyen utazhat
nak a közlekedési eszközökön. akkor
jutott eszébe ez a történet.

..Az öregebb emberek egyik prob
lémája. hogy nem tudnak rendesen
aludni. Ilyenkor jönnek a gondolatok.
hogy hol rontottam el az életemet.
miért vagyok az aki vagyok. pedig hát
mi-mindenre készültem én annak ide
jén...

A filmben tehát ezeket a gondola
tokat «elvinni« szállnak fel a vonatra
hőseim. Nem azért, mert nincs laká
suk. hanem a társaság miatt. a
beszédért. a dumáért.... hogy valaki
meghallgatja őket. Végig lehet mon
dani egy mondatot anélkül. hogy
elfordulnának. vagy közbevagnának.
Azon kivül ezek az emberek félszavak
ból is megértik egymást. Közösek az
emlékek. a problémák...

Ezt segítette az is. hogy én is akko
riban lettem nyugdíjas. Azóta ez a
második filmem ...

A múlt és a terv
A pályámon vigjátékokkal indul

tam. aztán gyerekfilmeket kezdtem
csinálni. Ugyanis mindig nagy hiány

van a legifjabb és legöregebb korosz
tályhoz szóló filmekből. Ezzel - úgy
tartják - nem lehet eredményt elérni.
díjakat nyerni stb.

Jelenleg is vannak filmterveim.
Egyik gyerekekkel. másik megint
csak öregekkel foglalkozna. Pá
lyáztam ezek elkészítésére és bízom
benne. hogy valamelyiket elfogadják.
Esetleg egyik. vagy másik. a filmet
támogató alapítvány kegyeibe kell
kerülnünk.

- Hogyan választ? Szerepet a
színészhez, vagy színészt a sze
rephez?

- Ebben az esetben már tudtam
előre, hogy kik fogják játszani a
szerepet. Így aztán a mondatokat is
eleve a színészhez igazítottam.
Ugyanis mindenkinek van egy sajátos
stílusa. beszédmódja... Ezért most.
utólag nem nagyon kellett átdolgozni
a szöveget.

- Van-e kedvenc elfoglaltsága,
hobbija. amit most, mínt nyugdijas
szívesen végez?

- A filmgyártás.
-?
- Most már ugyan nem főállásban.

Az ember agya azért működik.

Mindent. amit észrevesz. abból .. téma"
alakul ki... Biró

Pályaválasztási tájékoztató

ÚJ KÖZÉPISKOLA INDUL DÉVAVÁNVÁN
Kedves Szülőkl - Kedves 8. -os továbbtanuló diákokI

Örömmel értesítjük a kedves érdeklödöket. hogy a Déva
ványa Nagyközség Önkonnányzatának Képviselö-testülete
1997. szeptember 18-án döntött a helyi önálló középfokú isko
la létesítéséröl:

Az új középiskola: ..Eötvös József' Gimnázium és Szakképzö
Iskola. 5510 Dévaványa. Széchenyi u. 8. Telefon: 66/484-243

Az 1998. szeptember l-jén induló középiskolánkba szeretet
tel várjuk a továbbtanuló 8.-os diákokat.
al Gimnáziumunk: 4 éves általános tantefVŰ - emelt óraszám

ban angol ill. német idegen nyelvvel.
Tervezett falcultáció/c: (a ll. osztálytól) számitástechnikai.
idegennyelvi. drámapedagógiai. környezetvédelmi. gyors- és
gépirói. közigazgatási. kedvezményes térítés mellett sze
mélygépkocsi-vezetöi.
Twwlmányi igény: 3.5 feletti átlageredmény.
Felvételi nincs. Az általános felvételi eljárás keretében
elbeszélgetés lesz. Tervezett létszám: 30 fö.
I. osztályos gimnazista tanu1óink részére ingyenesen biz
tositjuk a tankönyveket és a munkafüzeteket.

b) Szakképzés teruletén: a NAT-ra építve a 4 éves (2 + 2 éves)
szakképzésre térünk át.
Itt előszöra 9-10. osztályban a közismereti tantárgyakon túl
tanulóink heti 4 órában szakmaoríentációs gyakorlatokon
vesznek részt. A 10. osztály sikeres elvégzését követően

automatikusan kerülnek be a szakképzésre.
Ez a második 2 éves szakasz - a tényleges szakképzés.

Iskolánk az 1998/99-es tanévre - a 9. osztályaiba - az alábbi
szakmákat hirdeti meg:

Lányok részére: nöiruha-készitő 10-18 fö
élelmiszer- és vegyiáru

kereskedö 10-12 fö
gép- és gyorsíró 10-15 fö

Fiúlc részére: asztalos 10-15 fő

villanyszerelö 10-15 fő

szobafestö-mázoló-tapétázó 10-15 fő

Tanulmányi igény: a gép- és gyorsíró. valamint az élelmiszer- és
vegyiáru kereskedő szakmában a közepes vagy ennél jobb
tanulmányi eredmény.
A többi szakmánál- a választott tanulmányok a 8. osztályered
ményes elvégzésével elkezdhetök.
Felvételi vizsgát nem tartunk.
- választható idegen nyelv (9.-10. osztályban) angol. német
- szakmai gyakorlat: iskolánk tanmühelyeiben. oktató helyi-
ségeiben. a Sütöipari Kft. boltjaiban.
Kollégiumi elhelyezést biztositani nem tudunk.
Dévaványa jól megközelíthetö: Vésztöröl (és térségéböl).
Szeghalomról. Körösladányból. Mezöberényböl. Köröstaresáról.
Gyomaendrödröl. Ecsegfalváról autóbuszon. illetve vasúton.
Nyílt napo/c: 1997. november 21. (pénteIc) 8-12.00

1997. november 28. (péntek) 8-12.00
5510 Dévaványa. Széchenyi u. 8. sz.
Telefon: 66/484-243

Felvételi: a gimnáziumba jelentkezők esetében elbeszélgetés 
az általános felvételi eljárás keretében.
1998. március 02. (hétjö) 8.00
Minden érdeklödöt szeretettel várunk iskolánkba.
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A Magyar Vöröskereszt területi szervezetének és a Drogellenes Munkacsoport
irodalmi pályázatának győztes műveiből. .

Holtversenyben lett első a következő mű II. rész
SZENVEDÉLYEK Istenem! Oly S a legelső után Ha tudnád.
Én mondtam Szörnyű te nem Jött a másik. Hogy hiányzol.
Neked ne tedd Is érted. Függővé váltál. De megyek utánnad.
Ezt. mert a vége Keservessé tetted S nem számít Hisz az életem
Keserves. Élted! Már semmi. Csak pár nap.

Csak a szert
S nem hittél Miért jó ez? Meg tudd venni! Tüt használtál
Nekem. kipróbáltad Én nem értem. Mit nem kellett
S szemed szine Sbelátom Én nem szóltam Volna. hisz a tü
Elváltozott. Féltem. Senkinek. Az aids hordozója.
Ó légy örökre Hisz én akkor
Kárhozott. S félelmem Megértettelek. Kézről kézre

Beigazolódott. Járt. Nem gondoltál
Hányszor kértelek Elvesztetted fejed. Anyád ivott Bele. Csak az járt
Ennyi nem volt elég? S már nem Nem is keveset! Eszedben. egye
Te csak legyintettél. ls szeretsz. A vesztébe rohant. Meg a fene.
Hogy ez is kevés. S ki is szenvedett.

Törsz. zúzol. Tudd meg.
És mond. Rabolsz. csak Egyedül maradtál. Aids-es vagyok
Mijó ebben? Pénzed legyen! Hisz apád is halott. S nemsokára
Talán lebegsz Mond miért Őt a rák Vitte el Meghalok.
A fellegekben? Tetted ezt velem?! Mert folyton dohányzott.

S ha bele
Vagy úgy érzed Talán... ha... S te sem menekültél Gondolok.
U.üá születtél Életed jóra fordulna. A szenvedélyektől. Két ember
S örökké Nem állnál Már régóta Élete lett a tét.
Halhatatlan lettél? A rossz oldalra. Tartottam ettől. Egy percnyi boldogságodért.

Mire gondoltál De miket is fecsegek. Mi be is következett.
1997. március 13. Gyomaendröd

Mikor beadtad azt. Életed eldobtad Nem vagy többé! KÖRMÖNDI KATALIN

Arra. hogy ez Akkor... Elvitt a drog 617. Sz. Szakmunkásképzö Intézet
Örökké hat? Mikor beadtad. Mindörökké! és Cipöipari Szakközépiskola

A fehér folt eltűnik
A Válla~~cozók Háza megnyitója

Jelentős eseményre gyültek össze október 9-én a
városházán a település meghívott. legjobb adófIzető vál
lalkozói. valamint a város vezetői. Csík András a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető

igazgatója. Szabó Endre az Egészségbiztosítási pénztár
igazgatóhelyettese. Molnárné Vajó Katalin a megnyitott
gyomaendrődiiroda vezetője.

Dr. Dávid Imre elmondta. hogy milyen fontos a vál
lalkozókkal a jó kapcsolat kialakítása. Ennek bizonyíté
ka. hogy mintegy 2 millió Ft-ot fordítottak a Vállalkozók
Háza kialakítására. Közös legyen a harc munkahelyek
gyarapításáért. Jó kapcsolat alakuljon ki a kamarák és a
település lakói. vállalkozói között is, hiszen az épület
helyt ad az adóhivatal taná~adásának. a KISOSZ. az
Agrárkamara. a gazdajegyző. az EÜ-pénztár. Ipari- és
Kereskedelmi Kamara képViseletének is.

A költségvetésben csak mintegy 5%-ot jelent a
befizetett helyí adók összege. Pillanatnyílag fontosabb
ennél a város számára a vállalkozók erkölcsi támogatása.
az ügyek önzetlen felkarolása. A következő választás
sikere érdekében nem közömbös. hogy kit támogat a vál
lalkozói szféra. vagy a lakosság. Mindenképp a település
jövőjének érdekét kell szem előtt tartani.

Ha a vállalkozóknak jól megy. akkor a városnak is 
summázta beszédének lényegét a polgármester úr.

Ezután Csík András beszélt az Alapítvány tevé
kenységéről. szolgáltatásaíróI. Felhívta a figyelmet a
szaktanácsadásaik. informatikai szolgáltatásaik. pénz
ügyi programjaik jelentőségére. amely ezentúl közvet
lenül elérhető a Vállalkozók Háza segítségével.

Szabó Endre elmondta. hogy az EÜ-pénztár Gyoma
endrődön nem nyújt teljes köm ügyintézést. Elsősorban

felvilágosítást és a biztosítottak segítését. hogy adott
esetben ne kelljen Békéscsabára utazni kérvényért.
igénybejelentések leadásáért például. Segítenek majd a
vállalkozóknak az egyenlegértesítő áttekintésében ...
A nyugdíjjal kapcsolatos intézni valók nem tartoznak
feladatkörükbe.

Az aliroda címe: 5500 Gyomaendrőd. Hősök útja 56.
Tel./fax: 66/283-436

GYOML\SIOLG KFT ..
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1997. NOVEMBER

• EURÓPA-NAPOK ESEMÉNYEIRŐL
Az Európa-napok - október 3-i - gyomaendrődi rendezvényeiből:

~

•
A Bethlen Gábor iskolában megtekinthettük a

nagyenyedi és gyomaendrődiművésztáborokbankészült
művek válogatott kiállítását. E rendezvény díszvendégei
voltak: Hermine Poppeller asszony Ausztria magyar
országi nagykövetségének tanácsosa. Ukrajnából Ko
rodenkov Szergey a nagykövetség tanácsosa és fele
sége. Nagyenyed város delegációja. élükön polgár
mesterük Horatiu Mihail Josan. Dr. Dávid Imre pol-gár
mester üdvözölte az egybegyűlteket.majd Gubucz József

iskolaigazgató
bemutatója
után Pataj Pál
nyitotta meg a
kiállítást. Meg
jelent a rövid
ünnepségen a
kárpátaljai ma
gyar nyelvű

diákok cso
portja is. akik
a gyomaen
drődi iskolá
ban tanulnak.

A gyomaendrődi Nagyné Veres Róza festőművész

alkotásaiból. valamint a csorvási dr. Kerekes László
fotóiból nyilt közös kiállítás október 18-án Csorváson.- -

NY'l'm~ liewén 3 Íi.lOJnwa )!l\(Q);Z:

Tisztelt toluaj(ok)! Aki(k) a PÓhalmi üt mellől. földünkről

egyik éjszaka. október köz~pén kb. 100 bála szalmát
eltulajdonított(ak). kérjük. hogy legalább a bálázó
spárgát juttassák vissza! (A szerkesztőségen keresztül.)

Köszöni a .• volt" tulajdonos.- - -
1997. szeptember 25-én Gyomaendrődön, a

Városháza tanácstermében az 1998-as állami költ
ségvetés önkormányzatokat érintő feladatairól
Szöllősi Istvánné megbeszélést tartott a választó
körzet polgármestereivel és jegyzőivel.- -
A Gyomaendrődi Galamb- és KisállattenyésztőkEgye
sülete 1997. december 20-21-én kiállítást rendez. Főleg

számyasállatok. baromfik lesznek megtekinthetők a
Blaha L. u. 21. sz. alatt. a Déryné Közösségi Házban.- - -

A tűzoltóság kivonu1ásai
(Tel.: 386-130)
Október 5-én a Vörösmarty u. 31. sz. alatt tüzet fogott
és égett egy nyári szín. amiben az 5x5 m-es területen
tűzifát tároltak. Az anyagi kár kb, 30-40 ezer Ft.
7-én Endrőd és Öregszőlő között egy szalmakazal égett
le, kb. 3000 bálát tartalmazott. Az anyagi kár kb. 300
ezer Ft.
10-én nagy kiterjedésű avartűz volt a Táncsics M. utca
végénél, az öregtemető közelében.- - -

FOGADÓÓRA
Értesítjük a tisztelt lakosságot. hogy 1997. október
16-án megnyitottuk ügyfélszolgálati irodánkat Gyoma
endrődön a Vállalkozók Házában.

E napon még
más esemény
is gazdagítot
ta az EU-nap
helyi esemé
nyeit.

Balog Ist
ván nagye
nyedi festő

művész önál
ló kiállítása
a Katona J.
Művelődési

Központban.
Corini Margit születésének 100.. és halálának 15.

évfordulója alkalmából tartott rendezvény. Először a
művésznő újtemetöbeli sírját koszorüzták meg. majd
mintegy újranyitották a Vidovszky Béla helytörténeti
Gyűjtemény - Városi Képtár épületében az elhunyt mű
vésznő alkotásaiból kiállított tárla- tot. Nagyon szép
megemlékezést prezentált dr. Frankó Károly. a megnyitót
Banner Zoltán művészettörténészejtette meg a viszony
lag nagy számü érdeklődőnek.

Cim: 5500 Gyomaendrőd,Hősök útja 56.
Telefon: 06/66/283-435

Ügyfélfogadási idő: csütörtök 9.00-11.00 óráig
Munkatársainkhoz - családi pótlék. terhességi- gyer
mekágyi segély. táppénz. utazási költségtérítés. méltá
nyossági. TAJ-számmal kapcsolatos ügyekben fordul
hatnak.
Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét. hogy irodánk a Nyugdíj
biztosítási Igazgatósághoz tartozó ügyekben nem intéz
kedik! - - -
Köszönetet mondunk mindazoknak. akik eljöttek Gecsei
László temetésére. Megjelenésükkel enyhiteni kívánták fáj
dalmunkat október 16-án.

A gyászoló család
Anyakönyvi hírek
Házasságkötések: Kiss András és Bói Katalin
Halálesetek: Csóti Józsefné Vakarcs Julianna 64. Rác Imre 92.
Babecz János 64. Tóth Péterné Juhász Margit 73. Szücs Ferenc
Istvánné Kálmán Irén Anna 59. Gyebnár Endre 61. Szakálos
Jánosné Lapatinszki Etelka 84. Icsa Endre 91 éves korában.

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZÁNAK
Endrődiu. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663
áruajánlata:

Étolaj kimért 182 Ftlliter • 1 literes 207 Ft· Liszt 57 Ftlkg
• Alma 50-60-70 Ftlkg • Hagyma 70 Ftlkg •

I. oszt. gumicsizma árengedményes,
Hypo (edényt hozni kell) 20 Ftlliter

r-----------------------------,
I 7 -ízű hunyai főzésű kisüsti I

: vegyes pálinka kapható 650 Ft/liter :
I Endrödi u. 1. sz. (HáZtartásí bolt) I
I Tel.: 386-637. 06/20/254-663 I
L ~
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Szilágyi Ferenc prof október 23-i ünnepi beszéde Gyomán

KIRÁNDULTAK
Október ll-én reggel a közvilágítás hiánya miatti

sötétben való botorkálással kezdődött a napja a
Cukorbetegek klubja kirándulni vágyó tagjainak. Erős

széllel és hideggel fogadta őket Ópusztaszer is.
Mindezeket a kellemetlenségeket gyorsan elfelejtették.
amikor Feszty Árpád honfoglalást ábrázoló gyönyöru 120
méter hosszú. 15 méter magas kört formáló festményét
csodálhatták. A természeti környezettel egybeépített,
hangeffektusokkal életszerubbé varázsolt körkép vala
mennyiúket lenyűgözte. Tiszteletüket tették a magyar
királyok szobrai előtt, majd szikrázó napsütésben vé
gigsétáltak a szabadtéri Néprajzi Múzeum múltat idéző

házai között. Fáradtan. de egy kellemes nap emlékével
tértek haza. amely egy kicsit .. megédesítette" életüket.

A Cukorbetegek klubja legközelebbi joglalkozása
november 12-én 16 órától lesz az endrődi Közösségi
Házban. Dr. Gyimesi András a gyulai Pándy Kálmán
kórház diabetológus jőorvosa tart előadást.

Minden érdeklődőtszeretettel várunk!

"Képbe foglalt imádság"
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolának

dr. Latorcainé Újházi Aranka két ikonképet festett.
A Szent Gábort és Mihályt ábrázoló ikonokat szent
mise keretében áldotta meg Szurovecz Vince szarvasi
egyházkerületi esperes. békésszentandrási plébános .

. Iványi László plébános és Bauer Csaba endrődi

káplán.
Az iskola nevében Kiss Pálné igazgató vette át az

ajándékot.
"Remélem. hogy minden belépő érzi az angyalok

jelenlétét ebben az iskolában. hiszen az angyalok azok
a hírnökök. a kézfogóink. akik elvezetnek Isten útján.
amely számunkra ki van jelölve" - kezdte rövid ünnepi
átadóbeszédét az egyházi szentképek alkotója dr.
Latorcainé Újházi Aranka.

"Gábriel-Gábor és Michael-Mihály főangyalokat

választottam. mert ők azok a főangyalok. akik jelen van
nak az egész üdvtörténetben. átfogják azt" - folytatta.

"Az angyalokat legjobban ábrázolni és megje
leníteni az ikonfestésen keresztül lehet. Az ikon képbe
foglalt imádság és ablakot nyit a láthatatlan világra... "

ÁLLÁSAJÁNLATOK GYOMAENDRŐD:
l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.: [60)307-980 - cipőfel

sőrész-készitő 10 fő.

2. Andor Károly vállalkozó Gyomaendrőd.Móricz Zs. u. 1/ I. Tel.: [66)386-737
-lakatos-hegesztő 10 fő.

3. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep út 2. Tel.: [661386-233 Fábián
Lajos - kőműves 2 fó, segédmunkás 2 fő.

4. Glória-Swiss Life Svájci-Magyar Biztositó Rt. Békéscsaba. Munkácsy M.
u. 2. Tel.: (66)450-870.450-871 RuszTivadar - csoportvezető 2 fő, területi
képviselő 10 fő, hálózatépitő szakreferens 2 fő.

5. Körös-Vidéki VlZŰgyi Igazgatóság Szeghalmi Szakaszmémökség
Gyomaendrőd.Munkaügyi Kirendeltség Tel.: (66)386-212 Kéki Elek - segéd
munkás 20 fó.

6. Ledfak Gyártó és Szereléstechnikai Kft. Mezőtúr. Tulipán út 2-4. Tel.:
(56)351-055 Fazekas László - német nyelvtudással rendelkezőeletromos
szerelő l fő.

7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd.Szabadság tér I. Tel.:
(66)386-122 Mucsi Lajosné - gyámügyi igazgatási ügyintéző (felt.: felső

fokú pedagógiai, vagy államigazgatási végzettség) 3 fő.

8. Városi Családsegitő Szolgálat Gyomaendrőd. Fő út 2. (66)386-230 Pál
. Jánosné - logopédus l fő.

Sikeres állásbörze
Állásbörzét tartottak a B. m. Munkaügyi

Központ GyomaendrődiKirendeltségén szeptember
30-án...

Timárné Búza Ilona a következőket nyilatkozta
az eseményekről:

..Mindenképp jó eredménynek tartjuk, hogy 37
fiatalnak sikerült zömében helyben álláshoz jutnia
ezen a napon. I

A mostani azért különlegesebb az eddigiekhez
képest, hogy nem csak állás-o de képzési börze is
volt egyben.

Ennek eredménye a különböző tanfolyamokra
történt jelentkezések. 27-en találtak ilyen
lehetőséget. aminek elvégzése nagyobb esélyt ad
azután az elhelyezkedéshez.

Így a megmaradt regisztrált pályakezdők fele
tulajdonképpen valamilyen formában megoldást
talált a komoly problémára. amit a pályakezdés
jelent. - B-

Kiss Pálné, dr. Latorcainé Cijházi Aranka és Iványi László
az egyik ikon előtt

A jelképek. amelyek ezt a műfajt jellemzik. kis
magyarázatra szorultak. amit készségesen tárt a
közönség elé a festő.

Végül isteni áldást és angyalkiséretet kivánt a tan
testületnek és a gyerekeknek dr. Latorcainé Újhází
Aranka. BIR6
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ES
Ez csak egyik a hasonló lehe

tőségek közül. amit a Sárosi Rt. kiépí
thet saját kezdeményezései. ötletei
mellett. (A bérmunka általában nem
tartozik a legjobban fizetett üzlethez.
a saját tennelés. saját piac kialakitása tartalmazza a több
lehetőséget. azonban mindenképpen biztonságot teremt egy
hosszabb távú esetleg több bedolgozói szerződés... l .

Az Önkonnányzattal kötött szerződésben vállalt tiz fő

alkalmazásba állítását Sárosiék elérhetének és meg
valósíthatónak tartják az elkövetkező7 hónap alatt. sőt akár
többet is. A nehéz indulási időszakot úgy próbálták kön
nyiteni. hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál pályáz
tak. de sajnos nem sikerült pénztámogatást kapni. Viszont
a pályázati lehetőségeketezután sem lehet kihagyni. ..

Fontosnak tartották elmondani. hogy ha valamilyen
problémával fordultak akár az Önkormányzathoz. akár a
Munkaügyi Központhoz. mindenhol készségesen. segitő

készen fogadták őket. Biró

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ
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Az áprilisi ülésen határozott úgy a
T. testület. hogy használatba adják a
Kisréti u. 36. sz. alatti ingatlant a
Sárosi Textil Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.-nek munkahely

teremtő vállalkozásukhoz. Az ingatlan vételárát csak egy év
múlva kell elkezdeniük törleszteni 18 havi részletben.

Mennyire jutott azóta a vállalkozás. hogyan alakultak
dolgaik?

Mi várható az egy évből hátralevő idő alatt és után?
Ezekre vártunk választ Sárosi Józseftől.

Beszámolt egyebek mellett arról. hogy az óvodából áta
lakitott épület belső munkái már szinte teUesen befe
jeződtek. ami jelentős saját erőt igényelt.

Látogatásunk idején már a berendezések zöme a
helyükre került. sőt a betanítás is folyik rajtuk. A terem.
szobák. helyiségek megkapták funkciójukat. vagy éppen
kialakitás alatt állnak. Megtudtuk. hogy a gépek egy része a
Hódik.öt Rt.-vel való kapcsolat folytán érkezett. Ez a cég
együttmúködést ajánlott fel a jövőben is. Szüksége van
ugyanis speciális gépeken végzett. ún. sikhurkolt ter
mékekre. amihez biztosítja ezeket. Egyelőre a folyamatosság
szempontjait figyelembe véve négy gépen indult a betanulás.
Ez a periódus két hónapig tart egyénenként. Persze nem
megy minden simán. mert ez a négy fő - akik betanítása
szeptember közepén elindulhatott - ...beszervezése" bizony
türelmes. időigényes feladatnak bizonyult.

A Hódiköt Rt. a gyakorlat megszerzéséhez 770 garnitúra
pulóveralapot biztosított. ami a munka szempontjából min
den variációt tartalmaz. Segítettek abban is. hogy küldtek
egy oktatót. aki a mesterfogásokat megmutatta.

Sárosi József vállalkozása bénnunkában dolgozna a
Hódiköt Rt.-nek a jövőben is. aki pedig folyamatos bővíté

seiben számol a gyomaendrődi vállalkozással.

Közösségi Ház november havi programja
03. 18 órától: Gyógyda.
03. 18 órától: A Kereszténydemokrata Szövetség gyülése.
08. 18 órától: A Selyem úti Óvoda vacsorája.
12. 16 órától: Cukorbetegek klubja. dr. Gyimesi András dia-

betológus főorvos előadása a cukorbetegségről.

12. 18 órától: A Magányosok klubja zenés estje.
15. 17 órától: A Nyugdijasklub vacsorája.
17. 18 órától: Gyógyda.
22. 18 órától: A Gazdakör vacsorája.
29. 18 órától: Batyus-bál a Magányosok klubjában.
Decemberi előzetes:

01. 18 órától: Gyógyda.
06. 9-I óráig: Szemvizsgálat.
13. 17 órától: A Kereszténydemokrata Szövetség karácsonyi

ünnepsége.
20-21. 9 órától: Galambkiállitás.

Katona József Városi Művelődési Központ
programajánlata

November 4. 18 óra:
..Öfelsége a magyar Szent Korona" címmel vetitéses előadás

Előadó: Csomor Lajos múvészeti író. aranymúves
Belépő: 150.- Ft/hó
November 7-17::
Juhász Sándor szobrászmúvész kiállítása
Megnyitó: 1997. november 7-én 16.30-kor
Megnyitó beszédet mond: Cs. Nagy Lajos tanár
A kiállítás megtekinthető: hétköznap 8-17-ig. szombaton

9-12-ig
November 8. 9 óra:
Területi Nyugdíjasok (Békés és Szolnok megyel Vers- és

Prózamondó Versenye
A belépés díjtalan! Minden érdeklődötszeretettel várunk!

November 17. 10 óra:·
..A vén halász és a zsémbes felesége- német népmese feldol

gozása - zenés mesejáték gyerekeknek - a Bibuczi együttes fel
dolgozásában

Belépő: 180.- Ft.
November 20.:
A Nyugdíjas klub Erzsébet-napi rendezvénye
November 22.:
A RUMBA TSK 25 éves jubileumi rendezvénye
Kiállitásmegnyitó a Múvelődési Központban 17.30-kor
Akiállitás megtekinthető:november 25-ig
Jubileumi estély aSportcsarnokban 19 órától
Jubileumi músor a táncklub valamennyi tagja közremú

ködésével. A zenét a Bibuczi zenekar szolgáltatja. Belépő és va
csorajegy ára: 1700.- Ft

Belépő: vacsora nélkül 21 órától csak a bemutatóra:
500.- Ft

November 28-29.:
A Körösmenti Néptáncegyüttes 30 éves jubileumi ren

dezvényei:
28-án 17 órakor: kiállitásmegnyitó. ezt követően a Balkán

táncegyüttes músora. majd TÁNCHÁZ. A kiállítás december 2
ig tekinthető meg. A belépés ingyenes .

29-én 16 órakor: Jubileumi műsor a Múvelődési Központ
ban

Belépő: 250.- Ft
20 órátó[: Vacsorával egybekötött bál a Városi Sport

csarnokban
Belépő- és vacsorajegyek a Városi Müvelődési Központban

igényelhetőek elővételben. (Gyomaendrőd. Kossuth u. 9. Tel.:
386-777)

Szilveszterezzen a Művelődési Központban a Dreher
Sörőző vendégeként! Bővebb felvilágosítás a 386-777-es
telefonon.
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Bepillantás Endrőd régmúltjába
TÁMOGATÓK

• út, leállósáv, vfz, szennyvfzbekötés tervezése, kivitelezése
• épft6mesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, k6zúzalék, cement szál1ftása
• főldmunkavégzés autogréderrel, úthengerrel
• kis felületek aszfaltozása

Homok Laszló
Hunya István
Iványi László

Karl Keller
Karl Kellerné

Kiss Pál
Komóczi Attiláné

Kónyáné Jakab Ida
Kovásznainé Mikó Klára

Kukla Ágnes
Kulik Imréné

Kulik Istvánné
Kunkovács László
Ladányi Gáborné
Laszló Gabriella

Lehóczkiné Timár Irén
Lucz Tibor

Lucz Tiborné
Mahovics Erika

Marsiné Giricz Erzsébet
Marton Gábor

Mikó Magdolna
Molnarné Majoros Katalin

Molnamé Pésó Irma
Mravik Márta
Nagy Erzsébet

Nikolin Edit
Oláh Piroska
Pap Józsefné
Papp Lajos

Paróczai Zoltan
Pfeifer Ádam

Porubcsanszki Sandorné
Rituper Lajosné

Róza Vendel
Somogyi József

Szabó Bela
Szabó Zoltánné

Szentpéteri Boldizsar
Szmola Sándorné

Szonda István
Szosznyák Imréné

Szujó Györgyné
Takacsné Rojik Gizella

Talán Mátyás
Tankó Andrasné

Timár Imre
Tímár Judit

Timar Sandor
Tímar Sándorné

TímarVince
Tímár Vincéné

Tóth Mih~>ly

Tóthné Hanyecz Erzsébet
Tóthné Rojik Edit

Uhrinné Danras Erzsébet
Ujlaki Szabolcs

Ungvölgyi János
Váradi Zoltán
Varfi András
Varga Béla

Varga Lászlóné
Varjú Edit

Varju József
Vaszkó András
Vaszk6 András

Vaszkó Imre
Vaszkó Imréné

Vaszkó Irén
Vaszkóné Dinya Erzsébet

Vincze Tamás
Vodova Janos

Gyomaendröd város
Önkormányzata

Almási Gergelyné
Alt Jánosné
Árkus Péter
Balázs Imre
Barta László

Bartolák József
Bela Attila
Bela Imre

Bela Imréné
Bella János

Benedekné Pázmány Magdolna
Blaskó János
Bula Károlyné
Bula Katalin

Butiné Timár Teréz
Czibulka György

CZikkely Anna
Császár Ferenc

Császárné Gyuricza Éva
Csuvár Dezsöné

Csúvárné Gyebnár Gabriella
Csüllögné Fekécs Gabriella
Dajkó Lászlóné Bélteki Éva

Dávid István
David Istvánné

David Matyasné
Dér Istvánné
Dinya Laszló
Dinya Maténé
Dinya Zol tan

Vinya Zoltanné
Domokosné Paróczai Jusztina

Dr. David Imre
Dr. Frankó Károly

Dr. Gellai Attila
Dr. Giricz Katalin

Dr. Hanyecz Károly
Dr. Kolbusz Judit

Dr. Koleszár József
Dr. Koleszár Józsefné

Dr. Kovács Béla
Dr. Raczné Rauhoffer Erika

Dr. Valach Béla
Dr. Valach Béláné

Fábián Lajos
Fagyas Mátyásné
Farkas Zoltánné

Farkasinszki László
Farkasinszki Sándor
Farkasinszki Zsuzsa

Farkasné Barabas Katalin
Fülöp Imréné
Fülöp István

Fülöp Istvánné
Fülöpné Takács Ágnes

Gellai Gergelyné
Gellai István
Gellai József
Gellai Tibor

Gellainé Tuboly Zsuzsanna
Gresó Lénárd

Grin Igor
Hanyecz Ildikó
Hanyecz Illésné
Hanyecz László

Hanyez Lászlóné
Hegedüs József

Hegedüsné Szelei BeatriX
Hornok Béláné
Homok Lajosné

A fenti címen nyílt meg a kirendeltség épületében
a régészeti kiállitás október 10-én.

.A régészeti leletek bebizonyították. hogy Endrőd

határában a Simai-halom azonos az Árpád-kori Sima
falu helyével. ahol templom is volt és amelyről már
1323-ban említést tesznek a krónikák. A Décs
Páskomi ún. Kápolna-halomból 1975-ben rábukkan
tak egy félkörives szentély záródású. egyhajós
kisméretű Árpád-kori templom döngölt agyagból
készült alapjaira. A Telek-parton végzett ásatások
szintén Árpád-kori település nyomaira lelt.

Fontos. hogy azok az emberek. akik környezetében
kiásták ezeket a leleteket. megtekinthessék. hiszen
őrájuk van legnagyobb hatással. Egyfajta kötődést is
jelent felnőttnek. gyermeknek egyaránt.

Az 1994-ben alakult Múzeumbarátok Kör célja
éppen az. hogy a szülőföldünkre vonatkozó régészeti
anyag itt állandó kiállítás formájában legyen elérhető.

Ebben támogatást nyújtott a megyei múzeum. az
Önkormányzat is. de a lakosság segítsége is páratlan.
Az első. 1994. áprilisában nyított bemutatót eddig
több mint 2000-en látták.

A jelen kiállítás a Békés megyei régészek. Nikolin
Edit segítségével. az Önkormányzat 130 ezer Ft-os
támogatásával jött létre" - mondta beszédében Gellai
József.

Dr. Szatmári Imre múzeumigazgató-helyettes
megnyítójában megemlítette. hogy tervek szerint öt
évig áll fenn a kiállítás ebben a formában. 1974-től

Végzik a tervszerű feltárásokat a környéken. Gyoma
közigazgatási területén kb. 300. míg Endrőd esetében
kb. 200 régészeti lelőhelyvált ismertté. Nem elképzel
hetetlen. hogy ennél több is van.

Árkus Péter ásatásaikor egy i. sz. e. 6000-ből szár
mazó Körös-kultúra gödrei bukkantak elő

Öregszőlőben. az Alföld első telepeseié. A Hegedűs

tanya mellett szintén Árkus Péter ásott. Innen egy
kora-rézkori település maradványai kerültek napvi
lágra.

Dr. Dávid Imre elmondta. hogy remélhetőleg5 éven
belül új helyet kaphat a már szoros kiállítás. A két
pólusú település nem jelent gondot. ettől értékeinket
még nagyon is meg tudjuk becsülni. nem szabad a
múltunkat megtagadni. avagy attól egy percre is
elszakadni. A múlt ismeretében tudjuk ajövőnketjob

ban elképzelni...
Nikolin Edit régész kifejtette. hogy szeretnék az

idén feltárt értékeket a restaurálás után az endrődi

múzeumban bemutatni a következő évben. Ha foly
tatódik az ásatás jövőre. akkor annak eredményeit az
azt követő évben láthatná a közönség. Anyag van egy
esetleges gyomaendrődi kiállítást megszervezni a
környező múzeumokban is ... A folyamatosan restau
rálás alatt álló leletek is ide kerülhetnének. amint
megteremtődik egy megfelelően kialakított. őrzött

múzeum Gyomaendrődön - Nikolin Edit véleménye
szerint.

Szeretné jövő évben folytatni. esetleg lezárni az
idén kezdett ásatásokat. Egyelőre nem ismert. hogy
lesz-e rá pénz.

- Endrőd határában érhetik még az embert
meglepetések és én nagyon szivesen jönnék ide foly
tatni a munkát - tette hozzá a régésznő. - B. K. -
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APRÓHIRDETÉSEK

ADÓ-KÖNYVELŐ-TBTANÁCSADÓ IRODA
-VÁLL.A.L

Egyéni és társas vállalkozásoknak teljes körű ügy
intézést. Magánszemélyeknek az alábbi téma
körökben felvilágosítást. igénybejelentést. nyom
tatványok kitöltésével segitségnyújtás.

PUlyaságitáInogatás
Gyermekgondozási segély

Családi pótlék • Nyugdijügyek
Szolgálati idö elismertetése • Öregségi, elönyugdij •
Elörehozott öregségi nyugdíj • Csökkentett. elöreho

zott öregségi nyugdíj • Résznyugdij • Rendszeres
szociális járadék • Átmeneti járadék • stb.

Adótanácsadás. bevaliások készítése.
Irodánk címe: GYOMAENDRŐD. Kossuth u. 18.

(ahol a Körösi ÁG .. illetve a DYWA volt) Tel.: 386-479
Aki váJja Önöket: adó és könyvelési ügyekben: Mastala
Istvánné, hétfőtől-csütörtökig: 8-15.3ü-ig pénteken:
8-13.3ü-ig - társadalombizt.. nyugdíjügyekben: Rávainé
Farkas Éva hétfő. kedd. csütörtök: 13-17-ig szerdán: 8-17-ig.

x

* alapítva 1957. május 18. *

Tisztelt Ügyfelünk!

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

EPiTÖIPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENORÖO. IPARTELEP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614. 386-226

További három üzletben készpénz nélkül,
közvetlenül a kártyájával vásárolhat:

GYOMAENDRŐD,HŐSÖK ÚTJA 48. 31. SZ. ABC

GYOMAENDRŐD, VÁSÁRTÉRI LTP. 45. SZ.
DISZKONT ÁRUHÁZ

GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 15. 51. SZ. ABC
Az elfogadóhelyek száma mind helyi,

mind országos szinten napról napra növekszik.

Vegye igénybe a Takarékszövetkezet ezen legújabb
szolgáltatását, mert így gyorsabban, kényelmesebben,

biztonságosabban bonyolíthaija pénzügyeit.

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON
KíNÁLJUK

• Magas és mélyépítés! munkák generál kivitelezése - tervezése
• Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
• Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyílászárók, Interspan bútorok)
• Épitóipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, interspan bútorlap szigetelőlemezek.

kartonplasztlemez.... )
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu. keretes állvány. útpanel...)
• Minta utáni burkolólap-értékesités

Váltson nálunk Takarékkártyát!
A Takarékszövetkezetünk által forgalmazott, lakossági
folyószámlához kapcsolódó, betét alapú takarékkártya

segítségével az ország 900 elfogadó helyén vásárolhat, vehet
igénybe szolgáltatást, vagy juthat készpénzhez.

A 900 elfogadóhelybó1 300 folyamatosan mú1cödő pénzkiadó
automata áll az Önök rendelkezésére.

Gyomaendrődön üzembe helyeztük pénzkiadó automatánkat
(Kossuth u. 30. Takarékszövetkezet kirendeltsége), melynek
segítségével éjjel-nappal, hétköznap és hétvégén is készpénzt

vehet fel lakossági folyószámlájáról.

THERIfIl

06/60/488-311
Lassu' jármúvei' cs-erélek szír1eS~

tévere. Babetta eladó es villanymo
torok. kil!yhák. Megyeri Ferenc
Gyomaendrőd.B. Molnár u. 23.
Eladó 2 db:-hangfal cenierhez. eseT
leg hifíhez 20 Wattos. Ára 6000 Ft
Cserebere esetén Mk-29-es magnót
kérek. Érd.: Szabó Lajos Gyomaend
rőd. Sugár u. 57.
Keresem fehér palotapincsi kJsku:
tyámat. elveszett január 28-án. A
nyomravezető 1000 Ft jutalomban
r"szesül. Kiss István 5500 Gyoma
endrőd. Munkácsi u. 5. sz.
Terra kistraktor p-ótköcSivai Ts'tar:
tozékaival eladó. Cim: Fridrich
Rudolf Gyomaendrőd. Jókai u. 5.
36l'i1.I.50 m magas kentésclrOt
eladó. 140 Fl/m. Bela Imre 5500
Gyomaendrőd.Rácz L. 33.
Erzsébet-napra. Katal1n-napraij-.rn:
dékozzon Ön is exkluziv Corini-nap
tártl 480 Ft/db áron kapható a
Városi Képtárban. Kossuth u. 9.

Sóezó-zugi kb. 1000 D-ól vízparti
föld múvelésre kiadó a szomszédos
kert gondozásával. Érd.: dr. Kaposi
Mária. tel: 68/381-228. 66/321-507
páTmaelado:El'd':'-este 06/66/284
785
Fúzf"'ás=--=zu'C:g;Lb':Can:::-;>3"'00"""O"-b'"l"kC:-er=t--::"ieladó.
Érd.: este 06/66/284-785
Gyomaendrődön 1015 m-es
gyümölcsöskert eladó. Érdeklődni:

386-142-es vagy a 284-704-es tele
fonszámon.
GYomanaFő-útöö--l'iZlethelyiseg

eladó vagy kiadó. Érdeklődni:

06/30/580-347
Régi parasifhaz300- D-öl -portávai
eladó. Irányár 800 OOO Ft. Érd.:
Dobó u. 10.
Uj állapotú Suzuki Eko segédmotor
eladó. Érd.: 66/386-747 Putnoki
Lajos.
D]szeru állapotban lévő három
funkciós babakocsi. valamint újsze
ru állapotban lévő lila gyermekágy
baldahinnal eladó. Érd.: egész nap.
Gárdonyi u. 2. Tel.: 285-503.

GyomaendrődiHíradó szerkesztősége.Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
r----------------------------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIDErÉS (APRÓHIRDETÉS) :
I I
I I

: Feladó neve: l
I I

: Címe: :
I Ii Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ....... i
, I
I .••••..•••••..••••••..••••...•••••...••••••..•••.•...••••••..•••••••....••••••..• I
I I
I I
~ ... . ..... . ...... . ..................................................... . . . ....... . :
, I
I ,
I •••••.•••.•..••••..•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l

I I
I Il •••••••••.••••..•.••••.•••.•.•.•.••••••..•••••.••••••••••••••...•.•••.....•••••.. I

I I
I (olvasható iró..ssal!) lL J

~
Körösi Weekend Hor~ász-, ~ ~
hobbY-, kempin~szaküzlet ~~

.~ of' ~org~szfelszerelések ?Iiási választ~k~an: ~~
Ajandektargyak • lakasfelszerelesl cIkkek. ~

műszaki áruk. festékek •
• Dísznövény és gyümölcsfa-lerakat.•
• Széles választék a beinduló szezonra. •

Endrőd, Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Hőmérők minden célra, órák széles választéka,
AGFA akciók folvamatosan,

filmelőhívás, másolás,
ékszerek gazdag kínálata

és javítása,
audió- és videokazetták,

BlüNET termékek,
márkás pólók és tréningruhák

a lionne shopban Hősök útja 46. Tel.: 386-424
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Óriási téli választékkal

• MTZ és Zetor üvegek
• biztonsági üvegek
• családi házak komplett

üvegezése
• kirakat üvegezés

BBB-Glas
----.J

Sdyc.::m út

A műhely megtalálható az ENcr cipőgyármögötti
udvarban, bejárat a Selyem útjelőL

BBB-GLAS KFT. Gyomaendrőd.Fő út 81/l.
Telefon: 0620/579-340

Mc.::ZŰlÚr .. OéklJsc:s~b:J.

• 3, 4, 5, 6 mm-es siküvegek
• fehér és szines ornament

üvegek
• parsol üvegek
• hőszigetelő üvegek gyártása

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszánássaL
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőínket.

• szoftver
• alkatrész
• szerviz
• adás - vétel
• kellékanyag

Megnyílt!

N INE

DSzám.ítás-
'és
Iroda
technika
Üzlet

várjuk Kedves Vásárlóinkat

@
HasználtrUha.kereSkedők

, .. figyelem!
9- Eredeti gyüjtésü használt ruha, .
~ és folyamatosan géprongy kaphato

, UR\ a TU--:~i~!t~á~l.ban
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9-17.ig, szombaton: 9-12·ig

Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181/1.
Telefon: 06 60/453-311

r-----------------------------,
Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!

Vállalkozásom kere'én belül:
gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához.
Továbbá vállalom: ei
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny
szerelését, javítását, centírozását TECl<

Érdeklődni: Katona György gumiiaviló
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107.
Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-Il-ig, SZD.: 8-12·ig. .J

L _

Régi bútort, antik bútort vásárolok
t'-..:gO-) c'l

',- l!') '. ~
'"d . c: l!')c: ;j <.cO co
Q)...... ~C'lcs cs ................
E ~ ~ ~o CJ
~O ~

üCO a
REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.
ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort

(szekrény. asztal. kaszli. sublót. falitéka.
konyhaszekrény. láda. szék. tükör és tükörasztal.

kredenc) • festményt. képkeretet • fali- és
zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket •

üveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámi~t.

parasztüveget (boros. likőrös. szódás stb.) • regi
gyennekjátékokat (babák. mackók. vonatok stb.)·

hangszereket. zenélő szerkezeteket (gramofont.
fonográfot stb.)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BARKAI ZSOLT, GYOMAENDRÖO. BOCSKAI u. 59.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKözaK BOLTJA
Gyomaendröd, Árpád u. 22/1. Telefon 66/386-189

ORVOSI VÉNVEK BEVÁLTÁSA!
Boltunk új szolgáltatásai:

Megrendelésfelvétel méretvételre!
Vényre kiírt: ~ gyógycipökre ~ sérv- és haskötökre ~ müvégtagokra

>- járógépekre >- lúdtalpbetétekre >- rokkantkocsik javítására
Bővebb felvilágosítás az üzletben!

Megérkeztek avény nélküli TAeeO gyógytalp- és téli cipötalpbetétek
KEDVEZ Ö ÁRON!

Nyitva: hétfötöl péntekig 9-17 óráig
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány

az állampolgári jövedelemadó l %-ának felajánlásával
összesen 205 OOO Ft-al gyarapodott. Az ösztöndíjból
részesülő díákok és a kuratórium nevében ezúton
tisztelettel megköszönöm mindazok támogatását. akik
személyi jövedelemadójuk l %-át iskolánk alapítványának
ajánlották fel.

Iskolánk önfejlesztő tanárcsapata programkészítő

tréninget szervezett a környék iskolái részére. A tréningen
8 iskola vezető pedagógusai kaptak segitséget a pedagó
giai program elkészítéséhez. A felkészítő tanfolyamot a

Az 5. osztály Cörögországról szóló bemutatója.

térium szervezi. a Békés Megyei Pedagógiai Intézet köz
reműködésével.

A rendezvényen részt vevő vendégek közelebbről. és a
gyakorlati megvalósítás szemszögéből ismerkedhetnek
meg az 1998. szeptember l-jétól bevezetésre kerülő

Nemzeti Alaptantervvel. Bemutatjuk iskolánk pedagógiai
programját. helyi tanterveit.

Részletes program:
9-12 Óra: l. A NAT és a pedagógiai program
Előadó: Gaál Ferenc. az MKM osztályvezetŐje

2. A pedagógiai intézetek szerepe a pedagógiai prog
ramok legitimálásában

Előadó: Kincses László. az intézet igazgatója
3. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pedagógiai

programja. és helyí tantervei
Előadó: Ladányi Gáborné iskolaigazgató
4. Fórum
14-16 óra: Sajtótájékoztató
17-19 óra: Szülői értekezlet
A fenti előadók mellett mentálhigiénés szakember ér

tékeli a NAT-ot a lelki egészség megőrzése szempontjából.
A rendezvényt egész napos tankönyv- és internetbe

mutató egészíti ki.
A NAT-nap programjaira szeretettel hívunk és várunk

minden érdekelt kollégát. önkormányzati képviselőt. az
iskolaszékek tagjait. a kedves szülőket. és minden kedves
érdeklődőt.

Gyomaendrőd. 1997. október 15.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tantestülete

nevében: LADÁ1WI GÁBORNÉ IGAZGATÓ

A speciális tagozat Írországot mutatta be az iskola
tanuló inak. nagy sikerrel

Idősek köszöntése
Az Idősek Világnapján ősZinte tisztelettel és

szeretettel köszöntjük a választókörzetben élő minden
idős embert.

A fáradsággalledolgozott aktív évek után kívánunk
családjuk, szeretteik körében derűs. boldog. szeretet
teljes életet. és ehhez nagyon jó egészséget.
Üdvözlettel:

SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ
Békés m.egye 5. sz.

vúlasztókörzet
országgyülési képviselQje

FÖLDESI ZOLTÁN
országgyülési képviserő

az MSZP Szaroasi
Szervezetének elnöke

Soros Alapítvány támogatta. a Békés Megyei Pedagógiai
Intézet munkatársai, országos programszakértő és az
iskola belső folyamatos fejlesztését irányító pedagógusok
vezették.

Iskolánk tantestülete 8 tantárgyból készített átmeneti
tantervet, melyek a NAT szerinti követelmények tel
jesítését biztositják a 8. évfolyam végére azok számára.
akik az l-6. évfolyamon még a 78-as tanterv alapján ta
nulnak. A tantervek eredményesen szerepeltek a Közok
tatási Modernizációs Alap pályázatán. s az MKM könyv
formájában még az ősz folyamán megjelenteti. Tanterv
alkotó kolIégáim munkáját ezúton is megköszönöm!

Az endrődi könyvtár az önkormányzat határozata
értelmében 1997. október l-jétől iskolánk szervezeti
egységeként működik. mint Rózsahegyi Kálmán iskolai és
KözművelődésiKönyvtár. Az intézmény korábbi funkcióit
változatlanul megőrizve. iskolai könyvtári funkcióval
kibővitve működik tovább.

Kiszelyné Kis Kovács Viktória endrődi születésű fes
töművész az iskolának és a könyvtárnak egy-egy fest
ményt adományozott. A festmények témái: ..Pihen a komp
kikötötték" . Rákóczi fája.

Mindkét képet ezúton is megköszönöm. jó egészséget
és további zavartalan alkotómunkát kívánva a
művésznőnek.

Az Európa-nap tiszteletére iskolánk tanulói az Európa
Unió tagállamairól. azok nevezetességeiről tartottak
bemutatót. majd osztályonként mérték össze az unióról
szerzett tudásukat. A hangulatos rendezvény eredménye
sen segitette a tanulók ismereteinek gyarapodását. az
Európai Unióhoz való tartozás jelentőségének átélését.

1997. november 24-én 9-19 óráig iskolánkban kerül
sor az egyik békés megyei regionális NAT-nap megren
dezésére.

A rendezvényt a Művelődési és Közoktatási Minisz-
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Sóczó Elek hírei
Ajövő évi bognármúzeum megnyitására készül már SÓ

czó Elek és fia Attila. (Mostanában egyébként egymás után
keresik fel őket a Motormúzeum bemutatását készítő tévés
stábok is. A külföldi szaksajtó is egyre foglalkozik vele.··l

A Fő úti házuk felújítása is ennek jegyében történt már.
Az udvarban sorakoznak a restaurálásra váró - még a tél és
tavasz folyamán elkészülő - bognártermékek. Ilyen egy
sörszállitó kocsi. amit 5 ló húzott, 10 tonna teherbírású. 2
tonna önsúlYÚ. 1948-ban épült és Budapesten használták.
aztán egy hintó. ami már teljes roncs. és egy gyászkocsi.

De sorra kerül egy endrődi tulipános igáskocsi és egy
zöld deszkás szekér. egy fogatos szán. egy igás járom is.
valamint bomárszerszámok. amelyek a múlt században
készültek.

KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

ÁLLANDÓ CSOPORTJAINK
Aerobic csoport: minden kedden és csütörtökön 18-19

óráig.
Bélyeggyűjtők klubja: a hónap minden 2. keddjén

18-19 óráig.
Csini-Fitt tanfolyam: minden csütörtökön 17.30

20.30-íg.
Galaktilca Baráti Kör: a hónap első szerdáján 18-19

óráig.
Siketek- és Nagyotthallók GyomaendrődiSzervezete: a

hónap 2. és 4. szerdáján 17-19 óráig.
Jehova tanúi gyülekezet: minden hétfön és pénteken

18-20 óráig.
Kertbarátkör: a hónap utolsó hétfŐjén 18 órától.
Komédiás Kör: változó időpontban.

Körösmenti Táncegyüttes csoportjai:
- Gyomika I. és II.: kedden és csütörtökön 15-18.30-ig.
- VadVírág: hétfön 15.30-19 óráig és szerdán

15.30-18.30-ig.
- Körösmenti: szombaton 9-12 óráig.
Mozgáskorlátozottak Békés MegyeiEgyesületének Gyo

maendrődiSzervezete: minden kedden 17-19 óráig.
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Szervezete: páratlan szerdán 18-20 óráig.
Nőklub: páros hétfőn 18-20 óráig.
2. Sz. Nyugdíjas Klub: minden csütörtökön 18-20

óráig.
Ökonet: minden kedden 18-19 óráig.
Rumba Társastáncklub csoportjai.:
Előképző: hétfő. szerda 16.30-17.30-ig.
l. csoport: hétfő. szerda 17.30-18.3ü-ig
2. csoport: csütörtök 17-18-ig. péntek 16.30-17.30-ig.
3. csoport: péntek 17.30-18.30-ig. szombat 9-10.30-ig
4. csoport: péntek 18.30-20.30-ig. szombat 10.30-12-ig.

Augusztus 20 - Európa-nap nyitórendezvénye
A Katona Józse! Városi Mű.velődésiKözpont szervezésében

az augusztus 20-i városi ünnepség nemJöhetett volna létre. ha
nincsenek önzetlen segitői. támogatói a kulturális ren
dezvényeknek. Segitségüket. támogatásukat ezúton köszönjük'

TÁMOGATÓINK:
Ezen rendezvény lebonyolításához hozzájárult a Terségi

Európa-napra kapott támogatás is.• Petőfi Tsz - Csárdaszállás
• Kelet-Magyarországi Sört Értékesitő Kft. - Békéscsaba •
Corvo Bianco Schuh Bt. - Gyomaendrőd • Hőtechnikai és
Gépipari Kft. - Gyomaendrőd • Sikér Gmk. - Gyomaendrőd •
Dambatter Kft. - Gyomaendrőd· Agrofém Kft. - Gyomaendrőd

• Keselyősi Kft. - Gyomaendrőd • Gyomai Kner Nyomda Rt. 
Gyomaendrőd • Pepsi-Cola fáürt - Békéscsaba • Thermix
ÉpitőipartSzövetkezet - Gyomaendrőd· Csapó Gyula vállalkozó
- Gyomaendrőd • Diamond-Hell Szerencsejáték Kft. 
Gyomaendrőd· TITÁSZ Rt. - Gyomaendrőd· Gyomaszolg Kft. 
Gyomaendrőd· fundy-Waffer Kft. - Budapest - Gyomaendrőd

• Körös Bútor Kft. - Gyomaendrőd • Marzol - Dinya Zoltán 
Gyomaendrőd· Turul Cipő - Gyomaendrőd • Stafirung Kft. 
Gyomaendrőd· Sznyida János vállalkozó - Kondoros· Apolló
Mozi - Gyomaendrőd· Sublót Kft. - Gyomaendrőd· Gombkötö
frigyesné vállalkozó - Gyomaendrőd· Hunya Zoltán vállalkozó
- Gyomaendrőd· Diószegi Gyula vállalkozó - Gyomaendrőd •
Timár Menyhért vállalkozó - Gyomaendrőd • Sebők & Sebők

Kft. - Gyomaendrőd • Zsort Áruház Kft. - Gyomaendrőd •
Viktória Üzletház - Gyomaendrőd • Laki Istvánné vállalkozó 
Gyomaendrőd • Gyomafa Kft. - Gyomaendrőd • fülöp István
vállalkozó - Gyomaendrőd • MSZP Városi Szervezete • KDNP
Városi Szervezete • GYEfA Kft. - Gyomaendrőd • Vaszkó
Katalin vállalkozó Gyomaendrőd • Klein István
Gyomaendrőd • Tandi Sándor vállalkozó - Gyomaendrőd •
Watt Gmk. - Gyomaendrőd • OTP Ban.k Rt. gyomaendrődi fiók
ja • Zöld Cukrászda - Gyomaendrőd • Szabóipart Szövetkezet
- Gyomaendrőd • Bottlik Judit vállalkozó - Gyomaendrőd •
Polányi Zoltán vállalkozó - Gyomaendrőd • Vadász Imréné vál-
lalkozó Gyomaendrőd • Paróczai Péter vállalkozó
Gyomaendrőd • Dosszié Kft. Gyomaendrőd • Katona
György vállalkozó Gyomaendrőd • Héiia Sándor
Gyomaendrőd • Timár Emő - Gyomaendrőd • Vad Imre vál
lalkozó - Gyomaendrőd • PAPI-bolt - Gyomaendrőd • Bethlen
Gábor Mezőgazdaságiés Ipart Szakképző Iskola - Gyomaendrőd

• Poharelec László - Gyomaendrőd

oák.: országos állat- és kirakodóvásár, mely a Szarvasi
út, Kondorosi út, a külterület és a Polányi Máté u. által
határolt vásártéren kerül megrendezésre.
oamg.: országos autó- és mezőgazdaságigép-vásár,

amely a Pásztor J. utcai piactéren kerül megrendezésre.

VÁSÁRNAPTÁR
November elsá vasárnapja

November második vasárnapja

December második vasárnapja

November 02.

November 09.

December 14.

oamg.
oák.

oák.

AVÁROSI CSAlÁDSEGíTŐ SZOLGÁLAT (GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 2.1

pályázatot hirdet
l logopédus álláshely betöltésére

Feltétel: Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
logopédia szakán szerzett diploma.

Bérezés: Kjt. szerint. Egyébjuttatás: szolgálati lakás.
Az állás azonnal elfoglalható.

Beadási határidő: a Művelődési Közlönyben
való megjelenéstőlszámított 30 nap.

Érdeklődni lehet: PAL JÁNOSNE intézményvezetőnél

a fenti címen vagy a 386-230-as telefonszámon
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MSzP. Gyomaendröd

[. Rendőrségihírek • ]
o Október 4-én jelentették. hogy 1lletéktelen személyek

letört€'k kb. 200 ezer Ft értékben hibrid kukoricát Nagylapos
térségében és eltulajdorútották.

o Nagyon sok hétvégl házba törtek be a hónap folyamán. Van
ahonnan horgászfelszereléseket. gáZpalaekot. hegesztőtraJót.

gáZtüzhelyt. ágynemüt vlttek el. De a legtöbb helyszínre csak
betörtek és élelmiszert loptak. fogyasztottak el a helyszínen.
Ezek: Torzsás-. Slrató-. Templom-. Peresi-. Rév-. Kecsegés
zug...

o A Gyomaszolg Kft. telephelyén. a KPM telephelyén. a Győ

zelem Tsz tárolójában parkoló teher és munkagépekbőlüzem
anyagot szívtak Je. A kár jelentős.

o Szegedi 1lletöségü áruháztolvajokat fogtak el munka közben
14-én a Hősök útj ABC-ben. Útközben Szarvason ts követtek el
hasonló ingyenes.vásárlásokat-.

o Közlekedési balesetek: 7-én a Pásztor J. és a Fő út sarkán
egy kiskolÚ akart átszaladnl a fő úton. ahol egy szgk. elütötte.
és könnyebb sérúléseket szeO\'edett. 25-én Ittas segéd mo
torossal ütközött egy szgk.. Itt sem történt komolyabb sélÚlés.
25-én a Körösladány felé vezető úton az árokba fordult egy szgk.
A vezetőt kórházba szállították. 25·én egy gyalogost ütött el egy
szg!<. a Shell-kúttól kifelé jövet.

• 20-án egy hektáron learatták kombájnnal a kukorica t.
A baj az volt. hogy nem saját tulajdonú gabonáról volt szó. Ezt
aztán értékesitenI akarta N. L.. de közben horogra akadt.
A pénzt a tulaj vehette már át...

o Piacrol hazatérőben egy helyi lakos a házában kutatgató
e.asszonyokat talált. A megzavart tolvajok elmenekültek...

o Egy szgk. égett 24-én és ahhoz vonultak ki a tüzoltók az
Olajosok útjára. A vezető elmondása szerint lecsúszott Jár
müvével a töltésről. Amikor vissza akart hajtani. eközben lángra
kapott a sZáraz aljnövényzet. és az autó is lángra lobbant. ..

o A rendőrség több ügyet átadott vádemelési javaslattal az
ügyészségnek október folyamán.

GYOMAENDRŐDvÁRos KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Pályázatot hirdet
a Városi Gondozási Központ

5502 Gyomaendrőd.Fő út 66. szám
intézményvezetöi állására

Pályázatijeltételek:
• szakirányú felsőfokúvégzettség (a módosított 2/1994. (I.
30.) NM rend. 2. számú mellékIete szerint).
• szociális ellátás. irányítás területén szerzett legalább 5
éves szakmaí gyakorlat.
• csatolandó: a legfontosabb személyi adatokat tartalmazó
szakmai önéletrajz.
• vezetői program.
• a pályázat elbirálásáhoi szükséges okiratok másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi7..onyitvány.
Juttatások. egyéb iJlfolmációk:
• bérezés: Kjt.. valamint a vonatkozó rendeletek alapján.
• a kinevezés határozatlan időre szól.
• a munkakört a pályázat elbírálását követöen lehet betli l
teni.
• a pályázat benyújtásának határideje: a Ncpjóléti
Közlönyben való megjelenést követő 30 napon belül.
• a pályázat benyújtása: Gyomaendrőd Város Polgár
mestere. 5500 Gyomaendrőd. Szabadság tér l.
Gyomaendrőd. 1997. október 01.

DR. DÁVID IMRE. polgármester

NÉPSZAVAZÁS 1997. NOVEMBER 16.

Tények és érvek
A népszavazás intézménye olyan fontos eleme a demokráciának.
melyet kü!önösen lényeges. a nemzet egészét érintő kérdések
ben alkalmaznak. Magyarország történelmi esélye a NATO-hoz
való csatlak07-ásra alapvetően és hosszü távon határoz7..a meg
Magyarország JÖVŐJét. ezért minden magyar állampolgár
véleménye számit. A népszavazás akkor eredményes. ha minél
többen réo:zt vesznek rajta. hogy valóban a t.öbbség akarata
érvényesüljön.
A választópolgárok legalább egynegyedének kell egyformát akar
nia ahhoz. hogy a népszavazás érvényes legyen.
Amennyiben alacsony részvét",1 miatt a népszavazas ",red
ménytelen. akkor az Országgyülés visszakapja a döntés jogát.
Kérdés: _Egyetért-e azzal. hogy a Magyar Köztársaság a NATO
hoz csatlakozva biztosít.sa az ors7.ág védettségétT
- Magya.rország NATO-tagsága mtndenekelöU stabU. békés.
biztonságos környezetet. Jó külsö feltételeket teremt az ország
fejlődéséhez. tartós növekedési palyara állításahoz.
- A rendszerváltás óta valamennyI magyar kormány és az
Országgyülésben jelen lévő mínden párt programjában közép
ponti cél az euro-atlanti integráció. Ezen belül a NATO-hoz és az
Európai Unióhoz való csatlak07.ás együttesen alkotják az orszag
blztonságának. gazdaság! és társadalmi fejlődésének leg
fontosabb nemzetközi kereteit.
- NATO-tagságunk kiemelkedőállomása annak a folyamatnak.
amelynek során saját erőfeszítéseink eredményeként
beilleszkedhetünk a világ szabad. demokratikus és tartós
fejlődésre képes nemzcleinek a közösségébe. Teljes jog1l tagsá
gunk lehetőséget ad nemzeti érdekeink messzemenő

én'ényesitésére és arra. hogy beleszólhassunk a kontinens
jövőjét befolyásoló kérdések eldöntésébe: olyan döntésekbe.
amelyek eddig jórészt nélh."Ülünk szüleitek meg.
- Ugyanakkor a NATO tagjaként nem kell feladnunk az ország
szuveren1lását. hiszen a szövetségben valamennyi döntést kon
szenzussal' tehát a tagországok mindegyikének egyetértésével
hoznak meg. Ez azt ls jelenti. hogy a NATO-nak rúnesenek
nemzetek feletti intézményei. amelyek a tagok akaratával nem
egyező határozatokat hozhatnának.
- A NATO politikai szerepe bővül. de változatlanul tagjainak
közös védeImét tekJnti alapvető feladatának. Erre a védőernyör",

Magyarországnak ls szüksége van. Nem valamiféle közvetlen
katonai fenyegetés miatt. hiszen a hidegháboru elmúltával ez ;il

veszély is megszünt. hanem a térségb",n meglévő kiszámíthatat
lan kockázati tényezők miatt. Önmagában az a tény. hogy egy
állam a világ legerősebb védelmi szövetségének a tagja. elrettenti
az esetleges támadót. hiszen nem lehet véletlen. hogy az elmült
csaknem fél évszázad során egyetlen NATO-tagországot sem ért
külső támadás.
- Az ors7.ág védelmét minden időben. minden kormánynak biz
tositania kell. Ntncs olcsóbb és hatékonyabb megoldás annál.
hogy ezt a NATO keretei között tegyük. A NATO-tagság közvetlen
költségei egyébként nem jelentősek. A magyar haderő át
alakitása. korszerusítése valóban pénzbe kerül. de ezeh.'Te a
kiadásokra mtndenképpen. a csatlakozás nélkül is szűkség

lenne. hiszen a korabban elmaradt beruházások ezt
halaszthatatlanna teszik.
- A semlegesség nemcsak az önerőre támaszkodás hatalmas
terhei mialtjárhataUan üt Magyarország számára. hanem maga
a státus is történelmileg tülhaladottá vált. A semlegességet a
nagyhatalmak kölcsönös garaneiáJ blztosithatnák. napJainkban
azonban Uyen garanciát senkitől sem várhatunk.
- Csatlakozásunk gazdasági előnyőket is hoz az országnak.
Megbízhatóbb partnert jelentünk majd a nyugati befeh.""tetőknek.

új lendületet kaphatnak az !nJrastrukturálls beruházások és új
megrendelésekhC'.ljuthat a katonai. llletve polgári célü temle/és
egyaránt.
- A közép-kelet-európaJ országok csatlakozása a NATO-hoz a
biztonság és a stabilitás wnájának a kit.erjesztését Jelenti
térségünkbe. A NATO tovább fog bővülni. b:rdekünk. hogy a
szomszédos ors7-ágok is mielőbb teljesítsék a tagsághoz szük
séges követelményeket. Felkészülésüket segí~lük. Ez egyben azt
is jelenti. hogy az új tagok csatlakozásával a .vasfüggöny"lcbon
tásának történelmi folyamata teljesedik ki. s nem kell tartani új
választóvonalak kialakulásától. hacsak némelyik ország maga
nem von Uyet a határai köré. visszautasítva a demokracla. a
szabad piacgazdaság és az emberi. benne a kisebbségi jogok
érvényesülésének európai normáit.
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r - - - - - ONiiNE- - -- -
I Számítás- és Irodatechnika téli I
I meglepetései: I
I
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L Az árak az áfát nem tartalmazzák! .J-------------

"Közöttük lakom
és közöttük járok,
Istenük leszek, ök
meg az én népem."

(Iz 52, ll)

A nagy napok hangos öröme mellett vannak
olyan bensőséges örömök, amelyek lenyűgözőekaz
emberi tennészet számára. Egy gyennek, különösen
egy fiúnak a születése az örvendetes események
közé tartozik. Isten azzal mutatta meg atyai jóságát,
hogy elküldte egyszülött Fiát, aki

"isteni mívoltában nem tartotta Istennel való
egyenlöségét olyan dolognak, amihez föltétlenül
ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve
kiüresitette önmagát és hasonló lett az
emberekhez." (Fíl2, 6-7)

Az Üdvözítő megszületése az öröm légkörét
teremti meg. Beteljesedett az évezredek óta tett
ígéret: a betlehemi istálló egyszerűségébenmegszü
letett az, aki azért jött, hogy megmentsen minket
ellenségeink és gyűlölőínk kezéből; hogy lépteinket
a béke útjára igazítsa, elhozván a szeretet szikráját.

Ezen gondolatok jegyében kívánunk kegyelmek
ben gazdag karácsonyt és örömteljes, békés új esz
tendőt!

Gyomaendrődpapsága:
MAG LAJos PLÉBÁNOS, IVÁNYI LÁSZLÓ PLÉBÁNOS,

BAUER CSABA KÁPLÁN

A TARTALOMBÓL:
"... Keresztrejtvény 19. oldal
"... Bombariadó _ 20. oldal
... Bajnoki szünetben 18. oldal
... Sikeres ágazat (Judo) l!. oldal
"... Lépni kéne 6. oldal
"... Békebíró Endrödröl 7. oldal
... Városi sportkoncepció 10. oldal
... Iskolai oldalak· 14-17. oldal

KÖTELEZŐ TÜnŐSZŰRÉS

A gyomai városrészben november 19-tól
1997. december 9-ig.

Délelőtt 8 órától 13 óráig, pénteken
és az utolsó napon 8-12-ig.
Helye: Szabadság tér 7. sz.

A volt belgyógyászati rendelőben
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- Milyen eredménnyel kecsegtet
a város középtávújeJlesztési pályá
zata?

- Erről még nincs eredmény,
december 10-én lesz az eredmény
hirdetés. Öten pályáztak, de a fel
tételeknek négyen feleltek meg. Én
az előkészítőbizottságból kiléptem,
mert az egyik pályázó íntézménnyel
kapcsolatban állok. Az érdeklődés

ből úgy tűnik, hogy minden jelent
kező komolyan vette ...

- A kábeltévé ügye elég bátorta
lanul halad. Még a hétszázat sem
érte el a jelentkezők száma. Mit
lehet ennek érdekében tenni... ?

- Végeredményben az embe
reket nem lehet kötelezni rá. Vi
szont az M1V2-es helyett belépett
1V2-es műsora jobb mint a régi.
Nagyon sokan áttértek a para
bolára is, vagy átalakították azt az
új követelményeknek megfelelően.

A város ennyit tud felajánlani 
adókedvezményt. Aktívan szeret
nénk például a közmeghallgatáson
erre fellúvni a figyelmet. Újabb
szervezések indultak, de erőltetni

nem szabad.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

- Folytatódik-e a továbbiakban
a közhasznú munkások alkalma
zása?

- Remélhetőleg folytatódik.
Parképítőknél, egyéb intézmények
nél egy-két fős brigádok folya
matosan dolgoznak. Minap a
hunyai kistérségi, társulási ta
nácskozáson arról is döntöttünk,
hogy 140 fővel indítjuk a köz
munkatanácsnál a jövő évi pá
lyázatot, amelyből 131 fő fizikai 7
hónapra, 9 irányító 8 hónapra ke
rüljön foglalkoztatásba. Fő profil a
belvízi csatornák javítása marad
na. Szeretnénk az ivóvíz- beru
házáshoz is egy állandó csapatot
állitani.

- Országos probléma a gyer
mekek élelmezése. iskolai ellátása,
egyszóval az éhes gyennekek ügye.
Gyomaendrődön mi a tapasztalat
erró1?

- Itt is vannak gondok, bár az
országos átlagnál kedvezőbb a
helyzet. Az óvodákban kevésbé, az
általános iskolákbanjobbanjelent
kezik. Amit lehet, azt mi is
megtesszük, pl. étkezési hozzá-
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j árulásban, egyéb módon tudunk
segíteni a családok egy részén.
Azért vannak olyanok is, akík szé
gyellik ezt, vagy az étkezési stb.
támogatást nem arra fordítják,
amire kapják... Kétoldalúan látom
a problémát: talán egy része az,
amelyik tényleges, objektív, más
része a családok életviteléhez is
kötődik.

- Utóbbi jontosabb találkozói,
tárgyalásai?

- Fontos volt:
• a hunyai kihelyezett kistérségi

ülés, ahol a megyei közgyűlés alel
nöke is részt vett,

• a Békés Megyei Hírlap-napja,
ahol találkoztunk az újság szer
kesztőségénekvezetőivel,

• a nagyenyedi Bethlen Kol
légium 375 éves jubileumi Üll

nepségein való részvétel,
• az ivóvíz-beruházással kap

csolatos folyamatos megbeszé
lések, tanácskozások. Találkoz
tunk a beruházókkal, a pályá
zókkal, a tervezőkkel , a kivite
lezőkkel... December 14-én indul 
tervek szerint - a beruházás.

r----------------------------------,
!Kukaürítés az ünnepek alat~L ~

A GyomaszoIg Kft. felhívja a lakosság figyeI
mét a december havi. az ünnepi idöszakra
vonatkozó szemétürítésre.

December 25-én lesz elszállítás. E napon Végzik
a pénteki nap (dec. 26-a) üritési útvonalába tartozó
területeken is.

1998. január l-jén nem lesz elszállítás, viszont
Január 2-án elvégzik a csütörtöki napra kiírt útvo
nal üritését is.

A Bokros-csomag intézkedései következtében az
1996. április 15. előtt született gyerekek után kevesebb
gyesben részesültek a szülők. A tévedés korrigálására
most ezt visszamenőleghat hónapra meg lehet kérni.
Érdeklődni a Hősök úti Vállalkozók Házában csütör
tökönként lehet, tudtuk meg a békéscsabai tb-irodától.

F<»cigála.
Buzánszky Jenő és Puskás Ferenc lesz a dísz

vendége a Gyomaendrődi Városi Sportcsamokban el
következő labdarúgó gálának. A 100 éves a magyar
labdarúgás c. Iszer Károly nevével fémjelzett emlék
tornán, december l3-án a Békéscsabai Előre, a
Debreceni VSC, a Kispest Honvéd SC, Szeged SC volt
válogatottakkal teletüzdelt csapatai vesznek részt.

E napon 10 órakor kezdődnek a körmérkőzések.

Jegyek elővételben kaphatók a 2. Sz. Ált. Isk. test
nevelőínél.

A NATO-szavazás: eredménye
Az 1997. november 16-i. NATO-csatlakozási kérdésben

kiírt népszavazás gyomaendrődieredményei: A szavazás
ra jogosultak száma - 12 741 fő. igazolás alapján felvett
voksolókkal összesen - 12747 fő. Ervényes szavazatot lead
ott - 4861 fő. Ervénytelen szavazatot - 70. A NATO-csat
lakozás igenjére - 3916-an, a nemre voksoltak 945-en
voltak.

GyomaendrődiHiradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja. Felelős szerkesztő: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete·5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l. • Tel.: 66/386-122/123· Fax: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: FETT PRJNT BT. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 06 66/386-503/ l

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: IIJ/PHF/108/BE ISSN 1417-7390
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NAT-ról•

anyaga
Számvevőszékivizsgálat•

• Barátság SE

ülés
Könyvtárigazgató 5 évre Hajdú László

Pályázatok • Jó faanyag

Test.ület.i

11'- November 27-én napirend
előtt beszámolt a polgármester arról,
hogy a 2 napos november 24-25-i
polgárvédelmi gyakorlat milyen
tapasztalatokat jelentett.

11'- A közelmúltban Gyoma
endrődön tartott Békés megyei
Agrárkamara ülésén dr. Dávid Imre
polgármestert elnökségi tagnak vá
lasztották.

11'- A város gazdálkodását Állami
Számvevőszék Vizsgálta. Erről

közelebbit a következő testületi
ülésen terjesztenek elő.

11'- A gyöngyösi főiskolával

megbeszélések kezdődtek a Bethlen
Gábor középiskolánk részéről új
szakoktatási területeinek bőVitésére.

11'- Elfogadta a T. testület a
város közoktatáspolitikai koncep
cióját 1998-2004-ig. A közoktatás
reformja. a NAT bevezetése 98-tól 
tették ezt szükségessé.

A koncepció figyelembevételével
készítsék el programjaikat a város
iskolái.

v' Pályázati kiírásra kerülnek az
alábbiak a T. testület döntése
alapján: (A profilkötött működtetés

valamennyinél feltétel. Az Önkor
mányzat elö- és Visszavásárlási jogot
tart fenn magának.)

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata az alábbi ingatlanokat hirdeti
meg értékesítésre:

1. Gyomaendrőd. Fő út 2. szám
alatti Polgármesteri Hivatal Kiren
deltség nyugati épületszámya
2. Gyomaendrőd. Szabadság téri
orvosi rendelők
Továbbá bérbe adja az Apolló
Mozit 1998. január 1. napjától
kezdődően 5 éves időtartamra.

Pályázatok benyújtásának helye.
határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5
példányban Gyomaendrőd Város
Polgármesterének címezve
a) Apolló Mozi esetében ..kult;.l
rális tevékenység".
b) Fő út 2. Kirendeltség "kiren
deltség".
c) Szabadság téri orvosi rendelők
"orvosi rendelők"
pályázata jeligével ellátva 1997.
december 12-én 12.00 óráig kell
benyújtani személyesen. vagy
előző napon kell postai úton felad
ni 5500 Gyomaendrőd.Szabadság
tér l. címre. A fenti határidő el
mulasztása jogvesztő!

A részletes pályázati leírás a Pol
gármesteri Hivatalban a Pénz
ügyi- és Vagyongazdálkodási cso
portnál átvehetők.

v' A Magtárlaposi út köZVilágí
tásának (350 fm) kiépítését - köz
lekedésbiztonsági szempontból - a
következő év költségvetési koncep
ciÓjában figyelembe kell venni.

v' A Katona József Művelődési

Központ idei költségvetését 989 ezer
Ft-al megemelik. Többletigény ese
tén túlfmanszírozásként kell azt ke
zelni. El kell készíteni a város köz
művelődésikoncepcióját is.

v' Dr. Csizmadia Tamás fogorvos
közalkalmazotti jogviszonyát július
l-jétől megszüntetik és ezután. mint
vállalkozói fogorvos működik területi
ellátásí kötelezettséggel.

V A Gyomaendrődi Barátság SE
által vásárolt bontott építőanyag fel
használásáról és az ezt kivizsgáló
képviselői interpelláció kapcsán-foly
tán indított Vizsgálat lezárult. Az építő

faanyagot és a belőle épülő épületet
alkalmasnak találták. A költségfel
használás kincstári rendszerben tör
ténik. Az interpelláció benyújtója a
faház megépítését továbbra sem fo
gadja el - Dávid István.

A zárt ülésen tárgya1ták:
11'- A Városi Könyvtár igazgatÓi

feladatainak ellátására kiírt pályáza
tot elbírálták. A három pályázó közül
5 évre Hajdú László. a Bethlen isko
la tanára nyerte el a megbízást 1997.
december l-jétől.

11'- A Városi Gondozási Központ
vezetői állására kiírt pályázatra 2 je
lentkezö érkezett. A feltételeknek egyik
sem felelt meg. így a szakmai. gaz
dasági értékelés után új pályázat ki
írása szükséges. Addig Gellai József
nét bízzák meg a teendők elvégzésével.

KÖZMEGHALLGATÁS
december 3-án Endrődön

a Közösségi Házban,

december 4-én Gyomán
a Katona J. Műv. Központban.

Mindkét esetben l 7 órai kezdettel.

TÉMA:

az 1998. évi helyi adókról szóló tervezet,
az ivóvizfejlesztö beruházás,

közműfejlesztésröl(szennyvíz-, útépítési
program, kábeltévé) ,

kérdések, interpellációk....

~BÉKÉSMEáx:E.I HÍRLAP
AMEGYI LEGNÉPSZERŰBB NAPILAPJA

ELŐFIZETVE OLCSÓBB!

Ha Ön 1998. januárban előfizetője a Hírlapnak,

karácsonyi ajándékként egy

ffiBÉKÉS MEGYEJ HíRap
KALENDÁRIUMDT KÜLDÜNK ÖNNEK!

nnssriio IS OLVASSA At~B~P·OT!

Mindenkit tisztelettel vár a város
képviselő-testülete!

Cím: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.
Tele/on: kiadó és szerkesztőség (66) 450-450,

terjesztés (66) 453-710, hirdetés (66) 446-552.
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AKner Imre Gimnázium és Szakközépiskola felvételi tájékoztatója

1997. DECEMBER

ABethlen Gábor Mezögazdaságiés Ipari

Egy település csak addig él, anúg
van fiatalsága. Agyennekek nevel
tetéséért a legtöbbet a család tehet.
Iskolánk azt a lehetőséget kinálja
Onöknek, hogy gyenneküket a
család biztonságos melegében tartva
részesüljenek olyan oktatásban,
amely megteremti a sokirányú to
vábbtanulás lehetőségét.

Már lassan fél évszázada az itt
végzett diákok mindig a megyei és az
országos átlag felett jutottak be
fŐiskolákra, egyetemekre. Erre most
is garancia hagyománytiszteletünk,
az itt tanító nevelők felkészültsége.
Az ismeretszerzés nem elhanyagol
ható hátterét adják a jól felszerelt
szertárak, szaktantennek, számító
gépterem, tornaterem stb.

KérjüJc. hogy tanulmányozza át
ajánlatunkat és válasszon minket!

KÉPZÉSI FORMÁINK:
l. Hatosztályos gimnázium
Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik

már megtanultak tanulni és min
denképpen tovább akarnak tanulni.

Előnyei: Ha egy diák igen fogé
kony korban kerül be középiskolába,
akkor ismeretei mélyebbek lesznek.
Már 7. osztálytól magasabb óraszám
ban tanulhatja a nyelvet, igy nagyobb
az esélye a sikeres nyelvvizsgára.

2. Négyosztályos gimnázium
Kiknek qjánljuk? Azoknak, akik

8. osztály után szeretnének dönteni.
Előnyei: Későbbi pályaválasztás,

hiszen a gyerekek eg;y részének
hosszabb időre van szüksége a dön
téshez.

Gimnáziumi osztályainkban a
g;yerekeknek két nyelvet kell tanul
niuk.

Az első nyelvet csoportbontásban
tanulják. Itt is igyekszünk figyelembe
venni az igényeket.

A második nyelv választható és a
választott nyelveket kis csoportban
oktatják.

Választható nyelveink: angol,
német, francia, orosz.

A számítástechnika a mai világ
másik kulcsszava. Iskolánk géppark
ja lehetővé teszi, hogy itt is meg
valósítsuk a kiscsoportos oktatást.

Iskolánk tanárai jól képzettek,
magas szintű tudás átadására képe
sek, ezt bizonyítják diákjaink felvételi
eredményei és az, hogy az országban
ötödikek vagyunk a nyelvvizsgát tett
diákok számát tekintve.

3. Négyosztályos gimnázium,
közbiztonsági rendészeti osztály

Kiknek ajánljuk? Azoknak a fia
taloknak, akik a tanulás mellett sze
retnének sportolni is. Tennészetesen
itt felvételi követelmény az egész
ségügyi alkalmassági vizsga.

Előnyei, iHetve plusz, amit ez az
osztály nyújt:

A fiatalok megszerezhetik a
személygépkocsivezetői jogosítványt
(önkéntes alapon).

Az érettségi mellett személy- és
vagyonőrképzettséget szerezhetnek.

A heti 5 testnevelés óra, amelyből

kettő judo, olyan fizikai felkészítést
ad, amely bizonyos főiskolákonalap
követelmény.

4. Kereskedelmi Szakközépis
kola

Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik
családjában már vannak vállalkozók,
illetve akik szeretnének komolyan
bekapcsolódni a piacgazdaságba.

Előnyei: A diákok olyan fontos
tantárgyakat tanulhatnak, amik a
mai világban nélkülözhetetlenek: vál
lalkozói ismeretek, közgazdasági
ismeretek, könyvvitel. A kereskedel
mi szakközépiskolában a diákok egy
általuk választott nyelvet tanulhat
nak kiscsoportban.

Iskolánkban azon fáradozunk,
hogy a diákok érettségi után meg
találják helyüket a világban. Milyen
utakat kinálunk?

l. Továbbtanulás eg;yetemen vagy
főiskolán. Ez az út minden oktatási
fonnál::?an járható.

2. Erettségi után iskolarendszeru
nappali képzések, amelyek komoly
szakmát adnak.

A) Kétéves kereskedelmi tech
nikus képzés:

Azoknak a diákoknak, akik érett
ségi után szeretnének szakmát sze
rezni.

B) Kétéves idegenforgalmi tech
nikus képzés:

Bármelyik középiskola elvégzése
után választható.

C) Egyéves kereskedelmi tech
nikus képzés, ahol azok a diákok
tanulhatnak tovább, akik elvégezték
a kereskedelmi szakközépiskolát.

D) Másfél éves számitástechnikai
programozó képzés.

Felvételi tantárg;yak: magyar, ma
tematika (irásbeli) mindegyik képzés
ben.

A felvételi eredmény 50% hozott
pontból áll, 5-6-7. osztály év végi és
8. félévi eredmény, 6. osztályosoknak
5. év végi és 6. féléves eredmény
számít.

Felvételi elbeszélgetés az általá
nos műveltség felmérésére.

Kérjük, hogy látogassanak el hoz
zánk, nézzenek körül a nyílt napon.

A nyilt nap időpontja: 1997.
december 13. 9 óra.

ÚJDONSÁG:
A nyílt napon próbafelvételi vizs

gán élhetik át az önként jelentkezők
életük első ilyen irányú megméret
tetését, ahol az eredményhirdetés
tájékoztat gyereket és szülőt arról,
hogy milyenek az itteni követel
mények, kell-e félni a valódi fel
vételitől.

.. ... nincs ajövő életre hasznosabb,
egészségesebb, erősebb és magasz
tosabb. mint valami jó emlék, kivált
az, amely már a gyermekkorból, a
szülői házból származik. Ha az ember
sok ilyen emléket visz magával, meg
van mentve az egész életre."

(DOSzrOJEVSZKlJ)

Kedves pályaválasztás előtt álló
nyolcadikos tanulók! Kedves szülők!

Az alábbiakban szeretnénk tá
jékoztatást adni iskolánkról és az
1998/99-es tanévre általunk kínált
továbbtanulási lehetőségekről:

Iskolánk megnevezése:
BETHLEN GÁBOR MEZÖGAZDASÁGI ts

IpAR! SZAliliEpzö ISKOLA

Cimünk: 5500 GYOMAENDRÖD,

HÖSÖK U. 40.
Telefon: 66/386-028, 66/386-

616
Fax: 66/386-028
Igazgató: GUBUCZ JÓZSEF

Pályaválasztási felelős: KovAcs
KÁROLY, Roósz ÁDÁM, JÁNOvSZKY

GYÖRGY

Indítandó oktatások:
1. Szakközépiskolai képzés 60

fő

Képzési idő 4 év - általános
műveltségetadó

A ll., 12. évfolyamon szakmai
alapismeretek oktatására is sor
kerül, melyek közül a tanulók
választhatnak:

- államháztartási közgazdász,
- vámígazgatási,
- mezőgazdasági,

- élelmiszeripari,
- könnyüipari.
A 4 éves képzés érettségivel

zárul.

Ezt követő további lehetőségek:

- technikus képesítés megszer-
zése helyben, ..

- továbbtanultls felsőfokú intéz
ményben,

- felsőfokú szakképzés helyben.
A jelentkezőknek felvételi elbe-

szélgetést tartunk!
2. Szakképzés 90 fő

Képzési idő 4 év (2+2)
- 9-10. évfolyamon pályaorientá

ciós alapképzés folyik,
11-12. évfolyamon szakmai

irányultságú oktatás valósul meg a
tanulók képessége és alkalmassága
szerint.

Felvételi követelmény: az általá
nos iskola sikeres befejezése.

Lehetőségek az alábbi szakterü-
letek szerint:

a) Mezőgazdasági

- baromfi- és kisállattenyésztő,

- halász,
- állattenyésztő,

- gazda - mezőgazdasági szak-
munkás.
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A rendőr szakközépiskolák felvételi
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b) Élelmiszeripari
- barornfúeldolgozó ipari szak-

munkás,
- pék - cukrász.
c) Ipari
- nlhakészítő,

- cipökészítő,

- bőrdíszműves,

- könyvkötő,

- gépmester,
- asztalos,
- kőműves,

- géplakatos,
- szerkezetlakatos,
- mechanikai műszerész,
- számítógép-kezelő.

d) Szolgáltatás, vendéglátás
- falusi vendéglátó,
- vendéglátó, eladó,
- szakács,
- élelmiszer- és vegyiánl keres-

kedő.

PÁLYAORlENTÁCIÓS TÁRGYAK:
a) A mezőgazdasági szakmák

előkészítéséhez:

l. Számítástechnikai alapisme
retek

2. Biológia
b) Az ipari szakmák előkészítésé

hez:
l. Számitástechnikai alapismere

tek
2. A műszaki rajz alapjai
c) Élelmiszeripar, szolgáltatás,

vendéglátás szakmáit előkészítő tár
gyak:

l. Kémia
2. Idegen nyelv (angol, német)
3. Szakmunkások szakközépis-

kolája 30 fő

- Intenzív nappali tagozat
Képzési idő: 2 év
Felvételi követelmény: szakirányú

érettségi

Intézmény által kínált egyéb
lehetőségek:

Idegen nyelvek oktatása: német,
angol, francia, orosz.

Kollégiumi elhelyezés lányoknak,
fiúknak egyaránt, továbbá menzai
ellátást biztosítunk.

A képzés során mezőgazdasági

vontatóvezetői jogosítvány megszer
zésére, valamint számítógépkezelői

alapismeretek elsajátitására nyílik
lehetősége a jelentkező tanulóknak.

Nyílt napok:
1997. november 07. de. 9 óra
1998. január 09. de. 9 óra

A Budapesti, a Csopaki, a Mis
kolci és a Szegedi Rendőr Szak
középiskola az érettségire épülő,

kétéves nappali tagozatos képzése
során rendőr szakképesítést ad,
mely a rendőrségen belül tiszthe
lyettesi munkakör betöltésére - első

sorban közterületi szolgálat ellá
tására - jogosítja fel a végzett
tanulókat.

A jelentkezés feltéte1ei és módja
• A rendőr szakközépiskolák

annak a pályázónak a jelentkezési
kéreimét fogadják el, aki a következő

feltételekkel rendelkezik:
• betöltötte a 18. életévét, de 22

évesnél nem idősebb (az életkor
megállapításának alapja 1998. szep
tember l-je, a tanév kezdete),

• érettségizett, vagy 1998. június
30-ig érettségizik,

- katonai szolgálatra alkalmas
(férfiak esetében),

- magyar állampolgár, és állandó
belföldi lakóhellyel rendelkezik,

- büntetlen előéletű,

- vállalja a fegyveres szolgálatot,
- hozzájánll személyes adatai-

nak kezeléséhez, továbbá lakó- és
családi körülményeinek, illetve
korábbi büntetéseire vonatkozó
adatainak az előzetes vizsgálatá
hoz,

- csatolja közeli hozzátartozóinak
és a vele egy háztartásban élőknek az
irásbeli hozzájánllását személyes
adataik kezeléséhez,

- befizeti az 1700 Ft adminisztrá
ciós költséget.

* A rendőr szakközépiskolákra az
Országos Rendőr-főkapitányságáltal
kiadott, a rendőr szakközépiskolá
kon és a Budapesti Rendőr-főka

pitányság, a megyei rendőrfőkapi

tányságok, a Készenléti Rendőrség,

valamint a Köztársasági Őrezred

személyzeti osztályain 1997. decem
ber 08-tól személyesen vagy postai
üton beszerezhető jelentkezési egy
ségcsomagban található jelentkezési
lappal és az előírt dokumentumok
becsatolásával lehet pályázni.
Amennyiben a jelentkező postai úton
kéri a jelentkezési egységcsomag
megküldését, köteles a kéreiméhez a
mindenkori postai díjszabásnak
megfelelőenfelbélyegzett A/4 (géppa
pír) méretű válaszborítékot is mel
lékelni.

• A jelentkezési lapot és mel
lékleteit a rendőr szakközépisko
lákba 1998. január 31-ig kell eljut
tatni.

Felvételi vizsgák, vizsgálatok
és el1enőrzések

• Az alapellenőrzéseksorán kerül
megállapításra, hogy a jelentkező

rendelkezik-e a hivatásos szolgálati
viszony létesítéséhez szükséges bün
tetlen előélet, jó hírnév és cse
lekvőképességfelvételével.

• Fizikai (erőnléti) alkalmassági
vizsga, pszichológiai (irásbeli és szó
beli) valamint egészségi alkalmassági
vizsgálatok

• Az általános (írásbeli) műveltsé
gi teszt megoldásával az a műveltségi

és tájékozottsági szint mérése
történik, melyet a jelentkező életta
pasztalata (szociális érése) során, és
a tanulás folyamán szerzett.

• A bizottság előtti egyéni beszél
getés célzott, irányitott beszélgetés
illetve kikérdezés, amely során a
bizottság a jelentkező megjelenésé
ről, kommunikációs készségéről,

életviteléről, életútjáról, valamint a
rendőri pályáról való elképzeléséről

nyer ÍllÍormációkat.
Egyéb tudnivalók
• A felvételik 1998. febnlár Ol. 

június 15. között zajlanak.
• A felvételi követelményekről,az

értékelésről, a többletpontokról és az
eljárás rendjéről szóló részletes
tájékoztatót a jelentkezési egységcso
mag tartalmazza.

• Az érdeklődők számára a rend
őr szakközépiskolák tanulmányi fele
lősei adnak bővebb információt.

• A rendőr szakközépiskolák fel
vételi keretlétszáma tájékoztató jel
legű, melynek változtatási jogát
az Országos Rendőr-fökapitányság

fenntartja.
A rendőr szakközépiskolák cime,

telefonszáma és felvételi keretlétszá
ma:

Budapesti Rendőr Szakközépis
kola cime: 110 l Budapest, Kerepesi
út 47-49.

telefonszáma: 06/1-260 l-l 00
felvételi keretlétszáma: 425 fő

Csopaki Rendőr Szakközép-
iskola cime: 8229 Csopak, Nosztori
major

telefonszáma: 06/87-446-344
felvételi keretlétszáma: 175 fő

Miskolci Rendőr Szakközép-
iskola címe: 3501 Miskolc, Szent
péteri kapu 78.

telefonszáma: 06/46-412-060
felvételi keretlétszáma: 715 fő

Szegedi Rendőr Szakközépis-
kola cime: 6701 Szeged, Bajai út 14.

telefonszáma: 06/62-466-868
felvételi keretlétszáma: 185 fő



6

Lépni
k

~ ,ene....
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör

ügyvezető elnöke. Fekete László,
október hónapban lemondott. Az
új tisztségviselőmegválasztásáig a
titkár látja el a feladatokat. ..

Fekete László egyik utolsó
teendője az volt. hogy a település
civil szervezeteinek, sportklub
jainak stb. egyfajta közös szék
házat, kiindulási bázist. össze
jöveteleknek. tárgyalásoknak ál
land6, megfelelő helyet teremtsen.
Ehhez adott lenne a Szabadság
téren álló, felszabaduló gyermek
orvosi rendelő, nővérirodaépülete.
Ezt a törekvést minden bizonnyal a
város képviselő-testülete is támo
gatná...

Azonban a megvalósitás mind
járt az elején az érdektelenség,
közömbösség "patópáli" falaiba
ütközött, mint azt Fekete úr
elpanaszolta.

A kezdő lépés után a több mint
tiz szervezetből mindössze három
képviseltette magát az induló
megbeszélésen. igy a "rámozdulás"
egyelőrevárat magára.

El lehet gondolkodni ezen, lehet
elemezgetni az itteni viszonyo
kat. a hozzáállást. az érdeklődést...
A városiasodás folyamatához az is
elengedhetetlen, hogy a létező,

megalakult, vagy a jövőben össze
jövő kisebb-nagyobb tömörülések
az "életük" folyamán aktívak
legyenek. Ez természetesen a
tagoktól is függ, de a vezetőtől is.
Nem elfogadható egy olyan klub
vagy szervezetvezetőség, amelyik
passzív és tehetetlen. Olyan
személyek, klubok stb. kellenek,
akik húzóerőtképviselnek, a város
fejlődését saját területükön is
képesek előre mozdítani. Az
állóvizet meg kell mozgatni, a
lakosságot minél nagyobb mérték
ben a városiasodási folyamat
tudatosítására kell ösztökélni.

El lehet gondolkodni azonban
azon is, hogy érdemes lenne talán
a meglévő, bevonható "erőkkel"

mégiscsak elfoglalni e kinálkozó
épületet. a lehetőséget és útjára
indítani a székházat. Menet
közben azután csatlakozhat - a jó
példa nyomán - a többi, jelenleg
alvó, s ez iránt passzív szervezet.
egyesület is.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Vers és próza
EREDMÉ YEK

A nyugdíjasok területi (Békés és
Szolnok megye) vers- és prózamondó
versenyének eredményei:

Próza:
l. SÁFrÁN GYÖRGYNE, Szeghalom
2. PETROVSZKI PÁLNE. Békéscsaba
3. DINYA LAJOS. Gyomaendrőd
4. SZENDREI LAJOSNE. Mezőtúr

Vers:
1. TuRI ISTVÁN. Békés
2. DENES PÁL. Szolnok
3. CSlKÁNY BELANE. Szolnok
4. PELYVA SÁNDOR. Gyomaendrőd
5. KovÁcs ANDRÁSNE. Csabacsúd
6. SZÜCS GYULANE. Mezőtúr

Különdij:
TÓTH SÁNDORNE. Mezőtúr
MIKLYA PÁL. Békéscsaba
Mészáros Gábor
Hunya Jolán
Susányi Istvánné - zsürizése mellett
Az esemény november 8-án a gyoma
endrődi Katona József Múvelődési

Központban zajlott. 38 résztvevővel.

Békebíró dr. Hamos Imre Endrődröl

~
Gondoljon a közelgő ünnepi

ajándékozásra!

DiYa~os női, férfi- és
syermekpulóyer,

kardisánok Yására'
NaSlyon kedyező árak'

Időpontja: 1997. december 6-án
szombaton 8-tól 16 óráig

Gyomaendrődön aKisréti u. 36. sz. alatt
(a volt óvoda épületében).

Szeretettel vórjuk vósórlóinkot.
(() 282-068

1997. DECEMBER

~

Ovodai
köszöne't

A Selyem úti óvoda dolgozói és a
Szülői Munkaközösség köszönetét
fejezi ki az alábbi vállalkozóknak,
üzleteknek és mindenkinek, aki a
november 8-án megtartott "ovi" va
csorát támogatta.

A vacsora bevételéből télapóra.
karácsonyra szeretnénk a gyer
mekeknek játékot vásárolni a cso
portszobákba. valamint udvari
fajátékoka.t készíteni.

Keresztes Tibor - vállalkozó.
Dávid István - virágbolt. Fülöp
Zoltán - vállalkozó. Kner Nyomda.
Bódis horgászbolt. Andódi
könyvkötészet, Fekete Róbert, Lövei
Tibor - vállalkozó. Fekécs Róbert,
Szarka Csilla - látszerész. Ugor
Trada. Tandi Sándor. Baráth Elekné.
Knapcsek Bálint. MarZol, Dísz
növény-lerakat. Pantonett. Stafírung
Kft.. Vaszkó Lajos. Szmola József.
Szujó Kft.. Kord Kft., Fekécsné Dinya
Mariann. Csaláné Maczó Rozália.
Edit - órás. Apolló mozi, Piktor-bolt.
Gyomafa Kft.. Szabó Ktsz.. Botlik
csemege. Berény-Color. Véha Béla.
Barna-csemege. Farkas Máté. Timár
Gyuláné. City-Mode. Bótos Zsolt.
Keselyős Kft., Timár Imre - vál
lalkozó. Hunya Péter. Bula Lajosné,
Iványi Ervin - vegyesbolt. Paróczai
Józsefné. Mándi Imréné, Ágoston
Józsefné. KERT-KlVI. Fülöp István,
Rojik Imre. Gonda Zoltán, Gellai
Tiborné - virágüzlet. Timár Vince 
vállalkozó. CUTI BT., Szakálos Ernő,

Gellai László. Fülöp Zoltán.
ARGOSZ. PURINA. Körös-Kurca Bt..
TOTAL Vegyes Üzletház, Gellai Béla
- vállalkozó, Katona Antalné. TER
MIX, Körös Bútoripari Kft.,
Fekécs-Dinya Kft.. Németh Dezső.

Birkacsárda, Gyuricza Sándor.
Dosszié Kft .. Bútoripari Szövetkezet.
Parrag és Szatmári Kft.. Carvo
Bianco. Lading János. Vilma - cipő.

Takarékszövetkezet. Marina-vegyes
bolt. Gyomaszolg. Polgármesteri
Hivatal. Stop-Shop. Dréher söröző.

Timár Menyhért, Z50rt - élelmiszer,
Csökéné Homok Ilona, Zöld
Cukrászda, Gazdi-bolt. Tandi
Ferencné. Rácz Imre és Társa Kft..
Tamás Tiborné, HÖTERM. Hami,
Sikér, Rideg Zoltán. Varga Jánosné 
lakásfelszerelés, Palercsik Vincéné.
Farkasinszki Zsuzsanna, TURUL.
Csapó Gyuláné. Paróczai László.
Balázs Árpád.
Köszönettel:

Gyomaendröd. 1997. november 19.
A Selyem úti óvoda dolgozói és az

SZMK nevében
SZABÓ ISTVÁNNE óvodavezető
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Idősek világnapja
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JubileuDl és v~lágnap

HÍRLAP-NAP

Rendkívüli egyéniség tett láto
gatást október végén a Kner J.
Gimnáziumban dr. Harnos Imre
Ausztráliában élő endrődi szüle
tésű hansi karate nagymester,
többszörös. Világbajnok személyé
ben. A békebírónak is előléptetett

egyetemi oktató, tanácsadó a Világ
több országában ismert harci és
küzdősportokat, pozitív, kreatív
gondolkodásmódot is tanit.

A 9. dant a japán császártól
vehette át, a 10.-et az USA-ban.
Megbecsülésük jeIéül az amerikai
nawaho indiánok főnöke egy ezüst,
féldrágakövekkel díszített karpere
cet és egy óriási fejdíszt adomá
nyozott neki.

15 éven kersztül veretlen volt,
és 74-szer védte meg a világbajno
ki címet.

Szokatlan témákban, kissé tört
magyarsággal előadott élményeit,
életfelfogásáról szóló rövid, érde
kes magyarázatát szinte síri
csendben követte a sajnos kis szá
mú közönség.

Talán többen emlékeznek, hogy
Vitrai Tamás Ausztráliát bemutató
tévéműsorában is szerepelt dr.
Harnos Imre.

A novemberi tatabányai Karate
Világbajnokság fő szervezője volt,
ezért is utazott haza.

A 29 diplomás nagymester sze
rint sok még a tennivaló Ma
gyarországon, hogy a külföldiek
megítélése jobb legyen rólunk. Pél
dának említette a testi hibás em
berek magyarországi sanyarú
helyzetét, amiben jócskán elma
radunk a kívánt szinttől. A rossz
közlekedési lehetőségeik fokozott
feljavítását és emberségesebb élet
feltételeiket minél gyorsabban meg
kell teremteni Magyarországon.

Vállalkozók Kupája
Kispályás labdarúgó torna

indul Gyomaendrődön
1997. december 21-én
Jelentkezési határidő:
december 10-ig írt.sban

Felvilágosítás:
VÁROSI SPORTCSARNOK

Telefon: 66/386-938
BABOS LÁSZLÓNÉ

Az október 30-án tartott össze
jövetel tulajdonképpen egybecsen
gett az IdősekVilágnapjával a 2. sz
Gyomaendrődi Nyugdíjas Klub
számára. Szokásos műsoros est
jüket a Wolf Tünde-vezette Gyomi
ka tánccsoport fellépése színesí
tette.

1983-ban alakult 145 taggal a
nyugdíjasok klubja, most 180-an
vannak. Saját erőforrásból, tagcli-

5 éves fennállását ünnepelte
november 12-i összejöveteién
a gyomaendrődi Cukorbetegek
Klubja. Homokné Németh Eszter
klubvezető bemutatta a megjelen
teknek dr. Gyimesi Andrást, a gyu
lai Pándy Kálmán Kórház dia
betológus főorvosát, aki előadást

tartott a betegségről, a kezelésének
jelenlegi helyzetéről, és ennek vár
ható fejlődéséről a közeljövőben.

Említette, hogy 1920 óta, az
inzulin felfedezése óta lehetséges a
cukorbetegséget kezelni. (Gyógyí
tani egyelőre nem tudják.) Az
inzulin felfedezőjének,Bentingnek
születésnapján, november 14-én
van mindig adiabetesz vílágnapja.

Magyarországon a regisztrált be-

III
A Békés megyei Hirlap szer

kesztőségének képviselői novem
ber 18-án Gyomaendrődönvendé
geskedtek. A város és intézményei
nevében DR. DÁVID IMRE polgár
mester üdvözölte őket.

A beszélgetésen hallhattak a
vendégek településünk helyzeté
ről, a városvezetés gondjairól-ba
jairól, megismerkedhettek néhány
intézmény képvíselőjével és mun
kájával.

A Hirlapot dr. Áspári Zoltán fő

szerkesztő, Niedzielsky Katalin fe
lelős szerkesztő, Csath Róza terü
leti tudósító és mások képvíselték.

A vendégek célja a látogatással
az volt, hogy körülnézzenek. és
megismerjék Gyomaendrődöt, va
lamint ismertebbé tegyék a Hír
lapot...

jakból, pályázatokból élnek, és a
Katona József MűvelődésiKözpont
ad nekik otthont. A megyei
egyesületük és az országos szövet
ség is elismeri mur1kájukat.

Gellai András, a klub vezetője

kedves megemlékezésként Virággal
üdvözölte az alapító tagokat, vala
mint a legkorosabbakat, köztük
Jenei Bálintot, aki 89 éves.

-bk-

tegek száma kb. 500 OOO. Ez a szám
sajnos fokozatosan növekszik.

A gyógyszeres kezelés mellett
rámutatott a diéta, a fogyás és a
rendszeres mozgás fontosságára
és szükségességére. Említette,
hogy a cukorbetegek ellátásában
Magyarország az ún. pen-fecs
kendők és a vércukormérő kis
műszer ellátottságban a vílágszín
vonal élén található... Viszont
Gyomaendrőd térségében szük
ségesnek látja egy szaktanácsadó
intézet, iroda megnyitását.

A jelenlévők és a meghívottak
között dr. Darvas Tamás is ott volt.

Támogatók voltak: a Kner
Nyomda RT.. a Sikér GMK és
Timár Károly. -Bíró-

III
Megtudtuk, hogy a Békés

megyei Hírlap olvasottsága és
eladási adatai körzetünkben a leg
gyengébbek. Az Axel Springer tu
lajdonlású még hét megyében
megjelenő napilapok közül a Hír
lap közel 35 ezer példányszámú.
Az utóbbi időben több különkiad
vánnyal is a piacra lépnek, mint
például a plusz hirdetési, vagy a
vasárnapi lap. Az idén először

adják ki kalendáriumukat is az
1998-as évre.

Felkerestek több vállalkozást
is, pl. a Sikér GMK-t, a Bútor
ipari Szövetkezetet, Raichle sport
cipő üzemet, de a Liget fürdőt

is. A nap folyamán Endrődön és
Gyomán műsoros programokkal
kedveskedtek a város fiatalj ai
nak.



Dr. Weigert József

Világnézetünk harca

Hagyományainkhoz híven beszámolunk
most az 1997-98-as tanévre vonatkozóan

a város oktatási intézményeinek
beiskolázási adatairól
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ÚJ SZAKRENDELÉSEK
INDULNAK

(Városi SzakrendelőIntézet
Gyomaendrőd,

Hősök útja 57.l

REUMATOLÓGIA:
(beutaló nem szükséges)

Rendelési idő:

Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-16.00

UROLÓGIA:
(beutaló nem szükséges)

Rendelési idő:

Hétfő: 14.00-16.00
Szerda: 14.00-16.00

BŐRGYÓGYÁSZAT:
(beutaló nem szükséges)

Rendelési idő:

Csütörtök: 14.00-18.00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
(beutaló nem szükséges)

Rendelési idő:

Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-16.00

IDEGGYÓGYÁSZAT:
(beutaló szükséges)

Rendelési idő:

Csütörtök: 9.00-13.00

Új korszak köszönt be. Minden lélek
harctér és mindenkinek el kell döntenie
kihez csatlakozik. és kinek fogad
hűséget. Szint kell vallania. Mindenkinek
magának kell eldöntenie. mit fogad el
igaznak. melyik oldalra áll. mert minden
ki maga f<,;lel a döntéséért. Figyeln:-e~t~tő

szavak: ..Ovakodjatok a hamis profeták
tól. Báránybőrben jönnek hozzátok. belül
azonban ragadozó farkasok. Gyü
mölcseiről ismeritek fel őket." (Máté ev.)
Nekünk a kereszt mellé kell állnunk. a
kereszt a mi jelünk.

Aki a kereszténydemokráciát pusztitja.
a liberalizmust szolgálja. Nem változtatja
meg a tényeket az sem. ha ismerősünkés
a család más tagjai ezzel ellentétesen
cselekednek vagy meghurcolás érte a
szülőt múltja miatt. Természetes. hogy
a keresztények kiközösítik. nincs ott
keresnivalója. Az egész ország jó úton jár
a politikai cselekedetek megítélésében.
A múltjara és munkája gyümölcseire
figyeljetek. az igazít el.

Óriási erkölcsi mélységbe süllyedtek.
akik a KDNP-ből kiléptek és nem követik
az ő igaz utat mutató püspöküket. hanem
a sátánt követik. és a liberaliZmust szol
gálják. Bűnösségúk nyilvánvaló. amikor
az őket igaz úton vezető püspökükkel
szembeszegülnek. inkább hisznek a sá
tánnak. és követik azokat a liberálisokat.
akik a keresztény erőket rombolják.
pusztítják...Ne tévelyegjetek! Isten nem
csúfoltatik meg. mert amit vet az ember.
azt is aratja!" (Pál apostol)

Sok ember fordult el a materialiZ
mustól. Az emberek keresik a valóság
mögötti mozgatót. az értelmet. A szemé
lyes élet értelmének kérdésére a materia
liZmus nem tud magyará7..atot adni. sok
fiatal keresi napjainkban és sokan a

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola

Összes tanuló 510. ebből első

évfolyamos 68 fő. Speciális tagozaton
63 gyermek tanul.

2. Sz. Általános Iskola
Összesen 807 tanulója van. ebből

107 első osztályos. 4 első, + egy kis
létszámú osztály.

Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola

Összesen 324 tanulója van. ebből
a hatosztályosban első évfolyamra
jár 30 fiatal. A hagyományos képzé
sen szakközépben 96 fő. ebből 33 el
sős. gimnázium 6 és 4 osztályosban
228 tanuló vesz részt a tanításban.

szektákban találják meg. Ennek az a
veszélye. elvesznek az igazi hit számára.
Ma a történelmi egyházak vezetői

tehetetlenül nézik. hogy Magyarországon
kb. 2.5 millió fő fordul guru vallásokhoz.
ifjúsági szektákhoz. pszichokultuszok
hoz. A gyermekek és a második generáció
ilyen mozgalmak missziós tárgyává let
tek. mert visszaélnek vele azért. hogy
rákényszeritsék a személyi szabadságá
nak hatályon kivül helyezésére.

A New Age gondolkodói meghatarozott
céllal egy általános. az egész emberiséget
összekötő. az egész világot átfogó hamis
vallás megteremtésével rombolják a
keresztény vallásokat. Kultúránkra a
kereszténység nyomja rá a bélyegét. Egy
új eszmének. amely a társadalom
megváltoztatasát tűzte ki célul a lakosság
körében. akkor van esélye érvénye
sülésre. ha a kereszténység formálta gon
dolkodás sajátosságait magára ölti.
Keresztény tartalmú szövegeket és
szimbólumokat egyesítenek. amelyek
más vallási rendszerekből származnak.
A külső forma megtartása mellett új tar
talmat adnak a szövegeknek. E hamis
prófétakkal egyre inkább találkozunk:
olyan mozgalmak lépnek fel. amelyek
külsőleg meggyőzőek.

A New Age gondolkodói felhasználják a
vallási és modern fizikai elképzeléseket
is. A lelki gyakorlatok során az uni
verzum szellemével való egyesülésről

beszélnek. A New Age arról is beszél. hogy
közvetlen célja az emberiség előkészítése

Krisztus eljövetelére - a Világok tarútójá
nak eljövetelére. Az egész világot átfogó
hamis vallás megteremtése érdekében a
New Age gondolkodóí keresztény termi
nológiát hirdetnek. ami szintetikus vallá
sok és életformák együttese. A New Age is
vallja az újjászületést a kereszténységtől

távol álló reinkarnácíót: A lélek örök.
amely az emberi testben az újjá
születések vég nélküli sorozatában él. Azt
is mondják. hogy a végitéletkor nem Isten
fog ítélkezni feletted. hanem te magad
fogsz magad felett itélkezni.

A New Age megjelenik az ökológiai moz
galmakban. a béke a nőmozgalmak
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Bethlen Gábor Mezőgazdasági

és Ipari SzakképzőIskola
Szakközépiskolai képzésben

részesúl 304 diák. szakmunkás
oktatásban 335.

Városi óvodáink: l. Sz. négy
tagóvodában összesen 259 csemete.
2. Sz. négy tagóvodában összesen
297.

Városi Zene- és Művészeti

Iskola
Zenei képzésben 121 érdeklődő

részesül (64-el kevesebben, mint az
elmúlt tanévben).

Néptáncoktatásban 192 gyerek
vesz részt (itt is némi csökkenés
történt).

ban is. A társadalmi változásokról a
kultúra változását is remélik. A ..zöldek"
ökológial célját nyugaton a New Age dik
tálja. Az egységes orvostudomány
megteremtésén munkálkodik. A test és
szellem egységének megteremtése az
agykontroll. a jóga. az akupunktúra.
homeopátia. bioVisszataplálás az elve
szett harmónia Visszatáplálása.
Az egységesítésbe bevonták a népi gyó
gymódokat. a szellemgyógyászatot. a
kézrátétellel való gyógyitást is.

A természetgyógyászok elvont misz
tikus szövege, a test és szellem egy
ségének. valamint a homályos energia
feltöltő eljárásoknak a hirdetése.

A New Age orvostudománya a kemény
drogok használata előtt is megnyilik.
mert .. tudattágitó" hatást fognak rá:
Ajánlatos az LSD használata. mert meg
nyitja a bejáratot a tudatlanba! Az
erősödő feminizmus a jövőben erősen fog
hatni. a nők szerepe megnő. A nőknek

egyenjogúan kell részt vennie a rituálék
ban. mint papnő. mint rabbinő. A
prédikációk és forditások szövegébe a
nőket is bele kell foglalni.

Az istenséget egyaránt kell nőként és
férfiként értelmezni. hirdetik. Emellett
újjáélesztik az androgyn. kétnemű ember
pogány-misztikus elképzeléseit a New
Age eszméjében. Az androgyn férfi
nő ember radikális módon szimbolizálja
az ..egész" és a ..szintézis". valamint a koz
mosszaJ történő összeköttetés utáni
törekvést. A nemek relativizálódásának
vonatkozásában az androgyn. nem
nélküli lény felé vezető úton. az olyan
elhajló szexuális orientáltság. mint a férfi
és a női homoszexualitás és más sze
xuális praktikák is megtalálják helyüket
a New Age eszméiben.

A liberalizmus nemzetközi viszonylat
ban összefonódott. a kereszténydemokrá
ciákra kihatással van. A KDNP-t el akar
ják sziegetelni minden párttól. csak a
baloldaltól nem. Eszmeileg teljesen igy
semmisíthetik meg. A keresztény
demokrácia küldetését nem lehet feladni.
Szembe kell szállni minden romboló
nézettel.
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A Magyar Vöröskereszt területi szervezetének és a Drogellenes Munkacsoport
irodalmi pályázatának győztes műveiből. '

Második helyezést ért el Borók Szilvia 617. Sz. Ipari Iskola (III. rész). '

Boldog. egymást nagyon szerető csa
lád volt. A kisfiú nagyon szerette az
apukáját és az anyukáját. de inkább a
papához húzott jobban, Állandóan ott
lebzselt körülötte. el sem tudta képzelni
a hétvégéket és délutánokat. hogy ne a
műhelyben legyen. Mindenbe belekot
nyeJeskedett. s néha fejdühítette a papát.
Ilyenkor ki kellett mennie a műhelyből.

és kénytelen volt beérni a mama tár
saságával. Persze a főzés korántsem
foglalkoztatta úgy. mint a műhelyben

való fúrás. faragás. állandó kopácsolás.
Együtt készítettek madáretetőt télre a
madaraknak. ami kikerült a diófára. s a
kisfiú büszkén nézegette. Igen. én és a
papa csináltuk gondolta. Sokat
tévéztek. sakkoztak és birkóztak. Nyáron
minden este elvitték sétálni akiskutyust.
akit a kisfiú születésnapjára kapott a
papától. a papától. akit nagyon szeretett.
és akire felnézett.

De eljött az idő. amikor a kisfiú egyre
nagyobb fiúvá cseperedett. és apu már
nem mindig ült le vele sakkozni vagy
tévét nézni. A mamával se foglalkozott
már annyit és néha már nem jött haza
va-csorára. ilyenkor mindig nélküle kel
lett enni. Rossz volt. A kisfiú úgy gondo
lta. biztosan benne van a hiba. s hogy
miatta van minden. Mindent megtett
csak azért. hogy a papa ugyanúgy

ALKOHOLIZMUS
GYERMEKSZEMMEL
foglalkozzon vele. mint régen. De a dol
gok nem változtak. sőt egyre rosszabbak
lettek. A papának már könyörögni kellett
egy sakkjátszmáért vagy egy sétáért a
kutyussal. S ha sikerült is rávenni bár
mire. akkor is kedvetlen maradt. S
amikor a papa késő este jött haza és ő

megkérdezte a marnát. hogy hol volt,
akkor ő szomorkásan azt felelte: - Ivott
valahol a címboráival. A kisfiú tudta mit
jelent ez. hiszen már olyan sokat hallotta
tévében és rádióban. hogy hogyan esnek
szét családok az alkoholfogyasztás miatt.
Nagy keserűséget érzett. mert szembe
kellett néznie a ténnyel. A papa már nem
is az. akit régen körülrajongott. és akire
büszke volt. Ez az ember most itt fekszik
a kanapén. Romokban hever. az arca
megtört. szemeit sötét karikák veszik
körül. és árad belőle az italszag. Néha
fürdeni is elfelejtett. és ez még elvisel
hetetlenebbé tette. Nem is érdekel - gon
dolta magában a kisfiú -, de hozzám ne
is szóljon. Most már úgysem jelent
nekem semmit. és különben is ki ez
nekem. hogy el kelljen viselnem. A kisfiú

már csak azt tudta. valamikor apja volt.
aki nagyon szerette és törődöttvele. Kép
telen volt elfogadni az egyedüllétet. hogy
gondolatait már nem oszthatta meg vele.

Sokszor leült a kanapé közelébe. per
sze csak tisztes távolságra és nézte.
hogyan heveri fáradalmait egy alko
holista. Igen. alkoholista Jett. Nézte az
arcát. s észrevette rajta a zavart rán
gatózást. Figyelte végtagjait: kezei néha
ökölbe szorultak görcsösen és néha
ingott egyet álmában. Az is lehet. hogy
egy gondolattbeli személy vagy tárgy felé.
Érezni lehetett a feszültséget. ami egy
folytában dolgozik benne és talán azt a
feszültséget. mely minden baj okozója.
Sokáig foglalkoztatta a dolog. nem hagy
ta nyugodni és néha sírni lett voJna
kedve. Szeretett volna. de nem tud
segiteni. mert aki egyszer beleesik ebbe a
hibába. az nehezen szabadul az alkohol
rabságából.

Borzasztó dolog történt egy szombat
reggelen. mert többé a papa akanapéról
már sohasem kel fel. Nem lehet igaz. nem
hiszem el. Meghalt az apukám, az
egyetlen. S a fiút már csak az vigasztalta.
hogy az ember, akihez semmi köze sem
volt. és aki végül is megölte belül a papát.
vele pusztult akkor reggel.

BORÓK SZILVIA XI. D 1997.
617. Sz. IpariIskola

Beszámoló az NB II-es sakk csapatbajnokságról
Szakosztályunk újult erővel kezdte el

az 1997/98-as évi Nemzeti Sakkcsapat
bajnokságot. A bajnokság elején vilá
gosan megfogalmazódott célunk: biztos
bennmaradás, tapasztalat- és rutinszer
zés. Magasabb követelmények ebben az
évben nem lehettek. mivel nem ismertük
a bajnokságban részt vevő csapatokat. Az
előző évi megfigyelés alapján két csapat
emelkedett ki. A tavalyi ezüst- és
bronzérmes: azaz Kiskunhalas. illetve a
Budalakk Titán Szeged együttese. A sor
soláskor már kiderült. hogy a második.
illetve harmadik fordulóban mérkőzünka
fenti csapatokkal. amely egyik szempont
ból jó - hamar túlleszünk a nehezén -.
másik szempontból kedvezőtlen. súlyos
vereség esetén a csapat elveszítheti eddig
jónak mondható önbizalmát, A gon
dunkat a TÁKJSZ Kecskemét csapata 01
dotta meg. mivel kérte a januári mér
kőzésünk előrehozását. Fentiek alapján
kedvező esélyekkel vághattunk neki az
első négy fordulónak.
Bevezetőm után ismertetném az eddig

lezajlott mérkőzések eredményeit. rövid
kommentálással:

l. forduló:
1997. szeptember 28. Gyomaend

rőd-Dévaványa SE - Battonya 7.5-4,5
A győztes osztályozó mérkőzést te

kintve. illetve célunk elérése érdekében
csak a győzelem volt elfogadható ered
mény ezen a mérkőzésen. Apartikban
több is benne volt. de az eredmény jónak

mondható. (Pontszerzőink: l. tábla
Csomós R. l pont. 2. Varga S. 1/2. 3.
Csomósj. 1/2.6. Tóth A. 1/2.7. Bárdos
l. 1.9. Polyák l. l. la. Uhrin V. l. ll. Bíró
P. 1. 12. Putnoki Sz. 1.)

2. forduló:
1997. október 12. GYOSE--Budalakk

TITÁN Szeged 4-8
A tavalyi bronzérmes csapat ellen 

reálisan gondolva - vereségre számítot
tam. A táblánkénti erőviszonyokat

figyelembe véve. a szegedi csapat több
pontot akart szerezni, mivel bajnok
ságnyerési szándékai vannak. A 4 pont
elfogadható illetve kellett is. hogy ne sza
kadjunk le nagyon a mezőnytől.

(Pontszerzőink: l. Csomós R. 1/2 pont. 5.
Szalai M. 1. 8. Polyák l. l. la. Marsovszki
A. 1/2. 12. Putnoki Sz. l)

6. forduló:
Előrehozottmérkőzés

1997. október 26. GYOSE-TÁKlSZ SE
Kecskemét 6.5-5.5

Az előzetes esélylatolgatás illetve a
papírforma alapján a Kecskemét csapata
szamított jobbnak. Minden táblán
kiélezett csata folyt. az ..utolsó lehelletig"
tartottak a küzdelmek. A győzelmünk bár
megérdemelt volt - de meglepetésnek
számított. Az előző fordulóban elszen
vedett vereség után kellett ez a 6.5 pont.
(Pontszerzőink: 5. tábla Radics L. 1/2
pont. 6. tábla Tóth A. l. 7. tábla Szalai M.
1. 8. tábla Polyák l. 1/2.9. tábla Uhrin V.
l. la. tábla Marsovszki A. l. ll. tábla

Bíró P. 1/2. 12. tábla Putnoki Sz. 1.)
3. forduló:
1997. november 02. Kiskunhalasi

SK-GYOSE 9.5-2.5
Ez sajnos nagyarányú vereségnek

számít. amely nem meglepő a Halasiak
eddigi eredményeihez képest. A mér
kőzéshez tartozik, hogy útban Kis
kunhalas felé buszunk eltévedt. így 20
perces késéssel érkeztünk. A késés már a
gondolkodási időnkből ketyegett el,
amely a végére soknak bizonyult.
Zászlóink - amely a gondolkodási idő

leteltét hivatott jelezni - sorra estek le, így
jobb állásainkat is vesztettre ítélték.
Amennyiben nincs ez a szerencsétlen
eset. talán másként alakul az eredmény.
A 4 pont ezen a mérkőzésen is reálisabb
lett voJna. (Pontszerzőink:4. tábla Jakus
J. 1/2 pont, 5. tábla Radics K. 1, 7. tábla
Palicska J. l pont)

Túl vagyunk a nehezén. s most már
látható. hogy csapatunk teljesíteni tudja
a kitüzött célt. A mostani eredményeket
látva a bajnokság végére 6-7. helyen
végzünk (12 csapatból), amely nagyon
jónak mondható. Következő mérkőzé

sünk 1997. november 30-án esedékes.
amikor is az Orosházi MTK csapatát
látjuk vendégü!. Győzelmet várok el a
csapatunktó!.

A következő számban a Békés megyei
Sakk csapatbajnokság eredményeiről

számolok be.
TÓTH PETER szakosztályvezetö
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OKTÓBERI TESTÜLETI ÜLÉSRŐL • RÖVIDEN...

Ifjúság
Az októberi testületi ülésen felülvizsgálták többek

között az ifjúsággal kapcsolatos önk. rendeletet. ennek
egyes paragrafusait. Az inkrimináltnak találtakat hatá
lyon kívül helyezték.

Nemesi címerek
A jövő év tavaszán megvalósulna. hogy a gyomai és

endrődi nemesi címereket. amelyek '96 végén kiállításon
szerepeltek. az önkormányzat a városháza nagyter
mében elhelyezné. Ehhez szükséges kb. 550 OOO Ft. amit
a testület biztosítani fog.

Turizmus
Pályázatot ír ki a KT a Tourinform Iroda további

működtetésére. mivel felmondják a Magyar Turisztikai
Szolgáltató Rt.-vel kötött támogatási szerződést 1997.
nov. l-től. A testület célja. hogy a továbbiakban is
működő iroda más. anyagi érdekeltség által vezérelve. de
profilkötöttség mellett dolgozzon.. Érdeklődés máris
mutatkozott ezzel kapcsólatosan. Ajelentkezőkelgondo
lása azt mutatja. hogy életképes lehet egy jól eltalált
működési formával az iroda.

Szennyvíz
További szennyvízelvezetőcsatornák építésére szánja

el magát a testület. Az erre vonatkozó tervek 1998. első

félévében kell. hogy elkészüljenek.
Jelenleg a működő rendszer hossza 29.5 km. 731

ingatlan bekötését szolgálná. de további 606 ingatlan
lenne köthető rá.

A kíépítendő vezeték hossza 25.3 km. abeköthető

ingatlanok száma 1572 lenne. A tervezési költség 4.5
millió Ft (nettó). a kivitelezésé pedíg 500-600 millió Ft
(nettó) lenne. Különböző céltámogatási pályázatokon
lehetséges a részvétel a megvalósításért.

Gyennekekért
Támogatják a már működő CsaládsegítőSzolgálat te

vékenységének bővítésére elkészített pályázat benyúj
tását a Népjóléti Minisztériumhoz. A szükséges saját erőt
- 709 OOO Ft-ot biztosítják. Pozitív elbírálás esetén a
Gyermekjóléti Szolgálatot legalább 2 évig működtetik.

Városfejlesztés
Pályázatot írt ki a testület a város középtávú fej

lesztési koncepciójának elkészítésére. Határideje október
31. volt. Elbírálási munkacsoportot hoztak létre ennek
véleményezésére.

Oktatás
Saját erőt nem igényel a Közoktatási Fejlesztési

Alapítványhoz is beadható pályázat. ami 5 intézményün
ket érinti.

Sportkoncepció 2002-ig
Az októberi testületi ülésen elfogadta a T.testület a

város 1998-2002-ig szóló sportkoncepcióját. Ebben sza
bályozzák az önkormányzat (önk.) legfontosabb ten
nivalóit. meghatározzák a sportágazatban önként vállalt
feladatainak kereteit. Tájékoztatást ad a sportágazat
szereplőinek az önk. szerepvállalásának irányairól és
mértékéről.

Az 1.1%-os támogatás 2002-re 1. 5%-osra emelkedik.
mintegy 8-10 millió Ft-ot jelent.

Részletek:
Az önk. fenntartja és fejleszti sportlétesítményeit.

Támogatja a Diáksportot. Szabadidő-sportklub. szak
osztály vagy szervezet esetében nem vállal fenntartási
kötelezettséget. de szolgáltatói szerepet igen. A Diáksport
önk.-i feladatai: Ehhez támogatást biztosít. a tevékeny
ségeket sportkoncepcióban rögzíti.

A szabadidősport-szolgáltatások megfelelő keretek
között a lakosság igényeit elégítse ki. szervezési. támo
gatási formában.

Kiemelten kívánja támogatni a megyei és országos
helyezéseket elérő sportágakat. Ebben az utánpótlás
nevelésének helyzete legyen meghatározó.

Létrehozza az önk. a Sportalapot. Ebből az elnyerhető

összegekre pályázatot kell benyújtani minden évben a
költségvetés elfogadását követő hónapban. Az önk.
sportcélú kiadásainak feloszlása:

Sportcsarnok 45. max. 60%. egyéb létesítmények
20%. diáksport 5%. versenysport 5%. sportrendezvények
5% (Humánpol. biz. hatásköre).

SPORTCSARNOK
DECEMBER HAVI PROGRAMJA

XII. 2-án 8 órától Játékos sportverseny
I-II. korcsoport
XII. 5-én Nyomdászbál
XII. 7-én 8 órától Gól-Suli
XlI. 7-én 10 órától 17 óráig Amatőr

Kispályás Labdarúgó Torna
Xl. forduló

XlI. IS-án 10 órától 16 óráig Iszer
Károly Kupa
XlI. 14-én 8 órától Gól-Suli
10 órától 18 óráig
.Karácsony Kupa'
Meghívásos középiskolás verseny
Sportágak: kézilabda (leány).
kispályás labdarúgás. kosárlabda
(fiú).
XlI. 17-én 17 órától Vállalkozók
Kupája technikai értekezlet

XII. 20-án 8 órától Gól-Suli
10 órától 17 óráig Amatőr Kispályás
Labdarúgó Torna
XII. 21-én 10 órától Vállalkozók
Kupája
Kispályás Labdarúgó Torna
XII. 28-án 10 órától Vállalkozók
Kupája
Kispályás Labdarúgó Torna
1998
I. S-án 10 órától Vállalkozók Kupája
I. 4-én 8 órától Gól-Suli
I. 4-én 10 órától Vállalkozók Kupája
I. 10-én 8 órától Gól-Suli
L 10-én 10 órától Vállalkozók Kupája
I. 17-én 10 órától Vállalkozók Kupája
I. 18-án 8 órától Gól-Suli
I. 18-án 10 órától Vállalkozók Kupája

Anyakönyvi hírek
Elhunytak: Puskás József 62.
Balázs Lajos 56. Wolf Márton 74.
Timár Illés 86. Szabó János 66.
Biró Gerzsonné Nagy Róza 95.
Drahó Imre 87. Dávid Lászlóné
Kulik EteI 77. Szabó József 79.
Erdős Ferenc 83. Tóth László 70
éves korában

.ti. Gyomaendrődi Galamb
és Kisá11attenyésztó'k

Egyesülete
1997. december 2o-21-én
KIÁLLÍTÁST RENDEZ

Főleg számyasállatok, barom
fik lesznek megtekinthetőka

Blaha L. u. 21. sz. alatt, a
DÉRYNÉ KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
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TELEKADÓ
A jelenlegi szabályozáshoz képest itt kisebb mértékű

változásra lehet szánútani. A beépítetlen lakótelkek
vonatkozásában az adó mértékében nem lesz változás,
viszont mentesítve lesz az a telektulajdonos a telekadó
megfizetése alól, aki lakóház építésére jogerős épitési
engedéllyel rendelkezik, a használatbevételi engedély
megszerzéséig, legfeljebb azonban az engedély kiadásától
számitott négy évig, azzal a megszoritással, hogy ha négy
éven belül nem szerez használatbavételi engedélyt, akkor
az egyébként évente járó esedékes adót visszamenölege
sen meg kell fizetnie.

Annak a telektulajdonosnak viszont, akinek a vásár
lástól, illetve a telekosztástól számított négyéves időtar

tam már lejárt, és nem rendelkezik jogerös építésí
engedéllyel, az egyébként járó telekadót 10%-kal emelt
mértékben kell megfizetnie.

Mentesül a javaslat szerint a telekadó megfizetése
alól az a telekadó fizetésére kötelezett személy, aki
rendszeres szociális segélyben vagy jövedelempótló
támogatásban részesül, és egyéb jövedelemmel nem
rendelkezik, valamint vele közös háztartásban élő

nagykorú, kereső családtagja níncs.

Az egyéb adóköteles építmények esetében a tervezet
szerint az adótétel a jelenlegi 60 Ft helyett magánszemé
lyek esetében 100 Ft, jogi személyek esetében 300 Ft
lenne négyzetméterenként.

Az építményadónál megmarad az a kedvezményi
elem, hogy a Környezetvédelmi Egyesületbe befizetett
vagyoni hozzájárulást az építményadóval szemben el
lehet számoLTl.i.

Változás várható viszont az egyéb adóköteles épít
ményeknél. Ugyanis azok az adóalfu"J.yok, akik adóköte
les építmény tulajdonosai és az építményben gazdasági
tevékenységet folytatnak, a jelenlegi adórendelet szerint
mentesítve voltak az építményadó megfizetése alól, mert
iparuZési adót fizettek. A javaslat szerint a fenti épít
ménytulajdonosok abban az esetben, ha az iparűzési

adójuk számított mértéke nem éri el az építményadó
összegét, építményadót is fognak fizetni.

A B C D
Külte- Külte·
rület fÜlet Külte-

Belte- ki~fí.tett vagy út. rfuet
Meghatározás II es vagy Nincsmlet eleb.'trű- eleh"tro· közrnü

mos mos
Ft/m2 vezeték vezeték Ft/m'van van

Ft/m' Ft/m'

aj ha az építmény teljes alap-
területe a 30 m'-t nem haladja

280 240 200 160meg. akkor az adó mértéke a
hasznos alapterület után:

bl ha az építmény teljes
alapterülete 31 és 45 m' között 340 290 240 190
van. akkor az adó mértéke a
hasznos alapterület után:

cl ha az építmény hasznos
alapterülete 45 m' felett van.
akkor az adó mértéke a hasznos 420 360 300 240
alapterület után:

van-e kiépített út és/vagy elektromos vezeték, illetve tel
jesen közmű nélküli területen helyezkedik el.

A fentiekre tekintettel a javaslat szerint az adótábla az
alábbiak szerint alakul:

ÉPÍTMÉNYADÓ
A jelenleg hatályos adórendeletben az üdillésre ,

pihenésre használt építményeknél az adó mértéke az
épitmény hasznos alapterülete figyelembe vételével
került megállapításra (30 négyzetméterig, 31-45
négyzetméter között és 45 négyzetméter felett). Ajelenle
gi javaslatban is megmaradt ez a felosztás, de ezen túl
még további differenciálásra is sor került mégpedig asze
rint, hogy az építmény a település belterületén vagy a
külterilletén helyezkedik-e el, illetve a külterületi épít
mények esetében milyen a terület közművesítettsége,

Gyomaendröd Város Önkormányzatának Képviselö
testülete az 1997. október hó 22-én megtartott ülésén
tárgyalta a helyi adórendelettel kapcsolatos 1998. évre
várható változtatásokat, amelyröl az alábbiakban
kívánom Önöket röviden tájékoztatni.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy e tájékoztató
még nem a végleges rendeletmódositás, csupán egy váz,
amire majd a végleges rendelet épülni fog. A rendeletter
vezetet a Tisztelt érdeklödök a decemberben megtartás
ra kerülö közmeghallgatáson megismerhetik, ahol
elmondhatják az azzal kapcsolatos véleményüket,
javaslataikat.

Bizonyára sokukban felmerül a kérdés, hogy miért is
van szükség minden évben a helyi adórendelet
módosítására, az adótételek megváltoztatására.

Erre a kérdésre az alábbiak közzétételével próbálok
meg válaszolni.

A helyi adórendelet - ezen belül az adómértékek 
megváltoztatásának több oka is van. Egyrészröl a cél az,
hogy az adómértékek megváltoztatásával (emelésével)
legalább az infláció mértékének megfelelő nagyság
renddel igyekezzünk értékállóvá tenni a helyi
adóbevételt. Másrészröl tekintettel kell lenni az
arányosabb közteherviselés elvének a betartására is. Ez
utóbbi cél elérése érdekében született meg az a javaslat,
mely szerint például:

- a magánszemélyek kommunális adójánál a túlzot
tan egységes adótételek helyett differenciált adótételek
kerülnének bevezetésre, a lakás nagyságától, hasznos
alapterületétöl függöen, vagy

- az építményadónál az üdülésre, pihenésre használt
építmények esetében az adómértékek attól függöen
kerülnének további differenciálásra, hogy az építmény a
település bel- vagy külterületén található-e, továbbá

- a különféle mentességek, kedvezmények biz
tosításával próbáljuk ösztönözni az adózókat arra. hogy
a települési infrastruktúra további fejlesztéséhez,
környezetük építéséhez, szépítéséhez, továbbá munka
helyek létesítéséhez - természetesen lehetöségeikhez
mérten -, minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá.

Bizonyos esetekben pedig azért van szükség változ
tatásokra, mert az alkalmazás során kiderült, hogy a
rendelet szabályainak végrehajtása nehézkes és emiatt
e8etenként az adózás alóli kibúvásra ad lehetöséget.

E rövid bevezetés után lássuk, hol, milyen változások
várhatók.

Összességében elmondható, hogy valamennyi
adónemnél várható kisebb-nagyobb horderejű változás,
ami egyrészt a fentebb ismertetett célok és okok elérése
érdekében, másrészt pedig magának az adótörvénynek a
megváltozása miatt szükséges.

Tájékoztató a helyi adózásban 1998. január l-tó1 várható változásokról
Tisztelt adóftzető polgárok!
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Jelentős mértékű emelkedés várható a beépí
tetlen üdülőtelkekvonatkozásában. Az eddigi 30 Ft
os tétel a javaslat szerint 150 Ft-ra emelkedik
négyzetméterenként. (E a szigorítás a Kiss Lajos
üdülőtelepen, a Körös-soron és Hantoskerti úton
található beépitetlen üdülőtelkekrevonatkozik.)

Az egyéb beépítetlen belterületi földek esetében az
adómértékek kismértékű emelkedése várható. (A javas
lat szerint az adótétel 1.80 Ft/m2

-rőI2 Ft/m2 -re. 2 Ft/m2


ről 2.30 Ft/m2-re, 0,40Ft/m2-ről 0,50 Ft/m2-re emel
kedne.)

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Ennél az adónemnél több mentességi és kedvezményi
elem kerül beépítésre.

Így például me.ntesül az adó megfizetése alól az az
egyedül élő, hetven éven felüli adóalany, aki a lakás
nak kizárólagos tulajdonosa. a lakásának alapterülete
nem haladja meg a 72 m 2-t, és a lakásban más személy
sem tartózkodási helyet, sem állandó lakhelyet nem
létesített, továbbá az adóalanynak a jövedelme nem éri el
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdij összegét.

Az egyébként járó adónak az 50%-át kell csak meg
fizetnie annak az adózónak, aki igazolja. hogy ház
tartásában három vagy ezt meghaladó számú kiskorú,
vagy nappali tagozaton tanuló gyermek eltartásáról gon
doskodik, rendszeres gyemekvédelmi támogatást kap. és
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenko
ri legkisebb öregségi nyugdíj 80%-át.

Szintén 50%-os adókedvezményre jogosult az az
adóalany , aki rendszeres szociális segélyben. vagy
jövedelempótló támogatásban részesül, más jövedelem
mel nem rendelkezik és vele közös háztartásban élő

nagykorú. kereső családtagja nincs.
Hosszabb-rövidebb idejű adómentességet vehetnek

igénybe majd azok az adóalanyok, akik a településen meg
valósítandó közműépítésekhez anyagilag hozzájárulnak.

Így péLdául
- azok, akik a társulati formában megvalósuló

szennyvízcsatorna építéséhez anyagilag hozzájárulnak
és az elkészült rendszerre rá is kötnek, a közmű átadását
követő négy évtől négy éves időtartamra,

- azok. akik társulati formában szilárd burkolatú utat
építenek, kettőtől négy évig terjedő időtartarnra,

- azok, akik a kábeltévé-hálózat megvalósításához
anyagilag hozzájárulnak, egyéves időtartarnramentesül
nek a magánszemélyek kommunális adójának meg
fizetése alól.

Adóemelkedésre számíthatnak viszont azok a
lakástulajdonosok, akik olyan lakással rendelkeznek,
amelyet nem használnak, nem hasznositanak. Ők az
egyébként járó adó kétszeresének a megfizetésére
lesznek majd kötelezve.

Az adómértékekben is jelentős változás várható.

Ajavaslat szerint változatlan formában megmarad az
a differenciáló elv, amit a jelenleg hatályos rendelet is
alkalmaz, tehát más az adótétel abelterületen,
Öregszőlőben, Nagylaposon és a Bánomkerti területen,
valamint a külterületen.

Ezen túlmenően azonban az egyes területekre vonat
kozó adótételek függeni fognak a lakás nagyságától,
hasznos alapterületétőlis.

Ennek megfelelően az adótábla az alábbiak szerint
alakul:

A B C
Öreg-
szőlő, Külte-

SeJte- NagyJa- rület.
Meghatarozás rület pos, tanya

Bánom-
Ft/év kert Ft/év

Ft/év

al 60 m'-t meg nem haladó
hasznos alapterületü lakás ese-
tén 3600 3000 1500

bl 60 m'-t meghaladó hasznos
alapteruletü. de 120 m2-nél
nem nagyobb lakás esetén 4000 3300 1700

cl 120 m'-t meghaladó hasznos
alapterületíí. de 180 m2-nél 4500 3600 1900
nem nagyobb lakás esetén

dl 180 m'-t meghaladó hasznos
5500alapteruletü lakás esetén 4000 2100

A Beszedett idegenforgalmi adó vonatkozásában az
adótételek emelkedésére lehet számítani. A javaslat
szerint a jelenlegi 120 Ft-ról 150 Ft-ra. illetve 60 Ft-ról
70 vagy 100 Ft-ra fog emelkedni az adótétel.

HELYI IPARŰZÉSIADÓ
E0ben az adónemben több szempontból is várható

változás. Egyrészt jelenleg van módosítás alatt az
adótörvény is. amely alapján 1998-tól megváltozik az
adóalap számításának a módja. másrészt megemelkedik
az adó mértéke is.

Mivel a törvényjavaslatot a parlament még nem fogad
ta el, így a helyi javaslatban sem tudunk erről részletes
ismertetőtadni.

Lényeges eleme ugyanakkor a helyi változtatásnak az
a kedvezményi elem. amellyel hosszabb-rövidebb idejű

adókedvezményt szeretnénk biztosítani azoknak a vál
lalkozóknak. akik munkahelyteremtő beruházást haj
tanak végre, és huzamosabb időn keresztül meghatáro
zott létszámot foglalkoztatnak.

Így péLdául
- ötéves adómentességet kap az a teljesen újonnan
induló vállalkozás, amely új munkahelyet hoz létre és
legalább öt évig legkevesebb 30 fő,

- hároméves mentességet kap az a teljesen újonnan
induló vállalkozás, amely új munkahelyet hoz létre, és
legalább három évig legkevesebb 20 fő,

- kétéves mentességet kap az a teljesen újonnan induló
vállalkozás, amely új munkahelyet hoz létre. és legalább
két évig legkevesebb 10 fő foglalkoztatását biztosítja.

Ugyanezek a mentességek megilletik a már működő
vállalkozásokat is, ha a már meglévő vállalkozást a fen
tiek szerint bővitik.

Másik lényeges eleme a változtatásnak az, ami az
építményadónál már ismertetésre került.

GÉPJÁRMŰADÓ:

Ajavaslat szerint a helyben alkalmazandó adótételek
ben valószínűleg nem lesz változás, azonban törvényi
szinten a tehergépjárműveknél az adóalap számításánál
változtatás várható, amely természetesen a végleges ren
delet módosításban átvezetésre fog kerülni.

Tisztelt Adózók!
Ezúton is kérem, hogy a közmeghallgatáson minél

nagyobb számban vegyenek részt, és a tervezettel kap
csolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani.

DR. DÁVID IMRE polgármester
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JANUÁR

l Cs (Jjév. Fruzsina
2 P Abel
3 Sz Genovéva, Benjámin
4 V Titusz, Leona
5 H Simon
6 K Boldizsár
7 Sz Attila, Ramóna
8 Cs Gyöngyvér
9 P Marcell

10 Sz Melánia
II V Ágota
12 H Emő

13 K Veronika
14 Sz Bódog
15 Cs Lóránt, Loránd
16 p Gusztáv
17 Sz An tal, An tónia
18 V Plros!<a
19 H Sára, Márió
20 K fábián, Sebestyen
21 Sz Agnes
22 Cs Vince, Artúr
23 P Zelma, Rajmund
24 Sz Timót
25 V Pál
26 H Vanda, Paula
27 K Angelil<a
28 Sz Károly, Karola
29 Cs Adél
30 P MarUna, Gerda
3 l Sz Marcella

JÚLIUS

l Sz Tihamer, Annamária
2 Cs Ottó
3 P Kornél, Soma
4 Sz Ulrik
5 V Emese, Sarolta
6 H Csaba
7 K Apollónia
8 Sz Ellák
9 Cs Lukrécia

10 P Amália
II Sz Nóra, Lili
12 V Izabella, Dalma
13 H Jenő

14 K Örs, Stella
15 Sz HenrJk, Roland
16 Cs Valter
17 P Endre, Elek
18 Sz FrJgyes
19 V Emilia
20 H Illés
21 K Dániel, Daniella
22 Sz Magdolna
23 Cs LenJ<e
24 p Kinga, Kincső

25 Sz l<ristóf, Jakab
26 V Anna, AnJkó
27H" Olga. Liliána
28 [( Szabolcs
29 Sz Márta. Flóra
30 Cs Judit, Xenia
31 P Oszkár

FEBRUÁR

l V Ignác
ZH Karolina, Alda
3 K Balázs
4 Sz Ráhel. Csenge
5 Cs Ágota, Ingrid
6 P Dorottya, Dóra
7 Sz Tódor. Rómeó
8 V Aranka
9 H Abigél. Alex

10 K Elvira
II Sz Bertold, MarJella
12 Cs lídia, Lívia
13 P Ella. Linda
14 Sz BáJInt, Valentin
15 V Kolos. Georgina
16 H Julianna. Ulla
17 K Donát
18 Sz Bernadett
19 Cs Zsuzsanna
20 P Aladár, Álmos
21 Sz Eleonóra
22 V Gerzson
23 H Alfréd
24 K Mátyás
25 Sz Géza
26 Cs Edina
27 P Ál<os, Bátor
28 Sz Elemér

AUGUSZTUS

l Sz Boglárka
2 V Lehel
3 H Hermina
4 K Domonkos. Dominika
5 Sz Krisztina
6 Cs Berta. Bettina
7 P Ibolya
8 Sz László
9 V Emőd

10 H LőrJnc

II K Zsuzsanna, Tiborc
12 Sz Klára
13 Cs Ipoly
14 P Marcell
15 Sz Márla
16 V Ábrahám
17 H Jácint
18 K Ilona
19 Sz Huba
20 Cs Állami ünnep. István. Vajk
21 P Sámuel, Hajna
22 Sz Menyhért, Mirjam
23 V Bence
24 H Bertalan
25 K Lajos, Patricia
26 Sz Izsó
27 Cs yáspár
28 P Agoston
29 Sz Beatrix, Erna
30 V Rózsa
31 H Erika. Bella

MÁRCIUS

l V Albin
2 H Lujza
3 K Kornélia
4 Sz 1<ázmér
5 Cs Adorján. Adrián
6 P Leonóra, Inez
7 Sz Tamás
8 V Zoltán
911 Franciska, Fanni

10 K Ildikó
II Sz Szilárd
12 Cs Gergely
13 P l<riszUán, Ajtony
14 Sz MaWd
15 V Nemzeti ünnep, l<rlstóf
16 H HenrJetta
17 K Gertrúd, PatrJk
18 Sz Sándor. Ede
19 Cs József, Bánk
20 P Klaudia
21 Sz Benedek
22 V Beáta. Izolda
23 H Emőke

24 K Gábor, Karina
25 Sz Irén, Írisz
26 Cs Emánuel
27 P Hajnalka
28 Sz Gedeon, Johanna
29 V Auguszta
30 H Zalán
31 1< Árpád

SZEPTEMBER

l K Egyed. Egon
2 Sz Rebeka. Dorina
3 Cs Hilda
4 P Rozália
5 Sz Viktor, Lőrinc

6 V Zal<ariás
7 H Regina
8 K Mária. Adrienn
9 Sz Ádám

10 Cs Nikolett, Hunor
II P Teodóra
12 Sz Mária
13 V Kornél
14 H Szeréna. Roxána
15 K Enikő, Melitta
16 Sz Edit
17 Cs Zsófia
18 P Diána
19 Sz Vilhelmina
20 V Friderika
21 H Máte. Mirella
22 1< Móric
23 Sz Tekla
24 Cs Gellért, Mercédesz
25 p Eufrozina, Kende
26 Sz Jusztina
27 V Adalbert
28 H Vencel
29 K Mihály
30 Sz Jeromos

ÁPRILIS

I Sz I:!ugó
2 Cs Aron
3 P Buda. Richárd
4 Sz Izidor
5 V Vince
6 H Vilmos, Bib(jrka
7 K Herman
8 Sz Dénes
9 Cs Erhard

10 P Zsolt
II Sz Leó. Szaniszló
12 V Húsvét, Gyula
13 H Húsvét, Ida
14 K Tibor
15 Sz Anasztázia, Tas
16 Cs Csongor
17 P Rudolf
18 Sz Andrea, Ilma
19 V Emma
20 H Tivadar
21 K 1<onrád
22 Sz Csilla, Noémi
23 Cs Béla
24 P Győrgy

25 Sz Márk
26 V Ervin
27 H Zita, Mariann
28 K Valéria
29 Sz Péter
30 Cs Katalin, Kitti

OKTÓBER

l Cs Mah~n

2 P Petra
3 Sz Helga
4 V Ferenc
5H Aurél
6 K Brúnó. Renáta
7 Sz AmáJia
8 Cs Koppány
9 P Dénes

10 Sz Gedeon
II V Brigitta, Gitta
12 H MiI<sa
13 K KáJmán, Ede
14 Sz Helén
15 Cs Teréz
16 P Gáj
17 Sz Hedvig
18 V Lukács
19 H Nándor
20 K Vendel
21 Sz Orsolya
22 Cs Előd

23 P Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 Sz Salamon
25 V BlanJ<a, Bianka
26 H Dömötör
27 K Szabina
28 Sz Simon, Szlmonella
29 Cs Nárcisz
30 p Alfonz
31 Sz Farkas

MÁJUS

l P A munka ünn" Fülöp. Jakab
2 Sz Zsigmond
3 V Tímea, Irma
4 H Mónika, Flórián
5 K Györgyi
6 Sz Ivett, Frlda
7 Cs Gizella
8 p MiháJy
9 Sz yergely

IOV Armin
II H Ferenc
12 K Pongrác
13 Sz Szervác, Imola
14 Cs Boni rác
15 P Zsófia, Szonja
16 Sz Mózes, Botond
17 V Paszkál
18 H Erik. Alexandra
19 K Ivó, Mllán
20 Sz Bernát, Felicia
21 Cs KonstanUn
22 P Júlia, Rita
23 Sz Dezső

24 V Eszter, Eliza
25 H Orbán
26 K Fülöp, Evelin
27 Sz Hella
28 Cs Emil, Csanád
29 P Magdolna
30 Sz Janka, Zsanett
31 V Pünkösd, Angéla, Pelronel~

NOVEMBER

l V MarJanna
2 H Achilles
3 K Győző

4 Sz Károly
5 Cs Imre
6 P Unárd
7 Sz Rezső

8 V Zsombor
911 Tivadar

10 K Réka
II Sz Márton
12 Cs Jónás, Renátó
13 P Szilvia
14 Sz Aliz
15 V ~bert, Lipót
16 H Odön
17 K Hortenzia, Gergő
18 Sz Jenö
19 Cs Erzsébet, Zsóka
20 P Jolán
21 Sz Olivér
22 V Cecilia
23 H Kelemen, Klementina
24 K Emma
25 Sz I<atalin, Katinka
26 Cs Virág
27 P Virgil
28 Sz Stefánia
29 V Taksony
30 H András, Andor

JÚNIUS

l H Pünkösd, Tünde
2 K l<ármen. AnJta
3 Sz l<Jotild
4 Cs Bulcsú
5 P Fati me
6 Sz Norbert. Cintia
7 V Róbert
8 H Medárd
9 K Féltx

10 Sz Margit, Gréta
II Cs Barnabás
12 p Villő

13 Sz Antal. Anett
14 V Vazul
15 H Jolán, Vid
16 K Jusztin
17 Sz Laura, Alida
18 Cs Arnold, Levente
19 P Gyárfás
20 Sz Rafael
21 V Alajos. Leila
22 H Paulina
23 K Zoltán
24 Sz Iván
25 Cs Vilmos
26 P János, PáJ
27 Sz László
28 V Levente, Irén
29 H Péter. PáJ
301< Pál

DECEMBER

1 K Elza
2 Sz Melinda. Vi\~en
3 Cs Ferenc, Ofivia
4 P Borbála, Barbara
5 Sz Vilma
6 V Miklós
7 H Ambrus
8 K Mária
9 Sz Natália

10 Cs Judit
II P Árpád
12 Sz Gabriella
13 V Luca. Otilia
14 H Szilárda
15 K Valér
16 Sz Etelka, Aletta
17 Cs Lázár. Olimpia
18 P Auguszta
19 Sz Viola
20 V Teofil
21 H Tamás
22 K Zénó
23 Sz Viktória
24 Cs Ádám, Éva
25 P Karácsony, Eugenia
26 Sz Karácsony, István
27 V János '
28 H Kamilla
29 1< Tamás, Tamara
30 Sz Dávid
31 Cs Szilveszter
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ÁFÉ5Z Gyomaendrőd

co ] A Gyomaendrőd I I
/SFÉSZ és Vidéke ÁFÉSZCt:DP

értesíti vásárlóit,
hogy a szövetkezet üzleteiben

KarácsonYI wásárt tart

M.inden kedves vásárlónknak kellemes
;iarácsonJji ünnepeket és boldofl új évet kívánunk!

Különböző akciók, széles áruválasztékkai,
szolid árakkal!

Még megnyerheti a TISZA-COOP születésnapi
akció keretében a 3 db Ford Fiesta egyikét.

Ha december 18-22 között 1000,- Ft felett
vásárol, részt vesz a boltonkénti sorsoláson,

ahol értékes ajándékokat nyerhet!
Karácsonyi bevásáriásait is kezdje

az ÁFÉSZ üzleteiben!

DECEMBER 1-23-IG
KARÁCSONYI VÁsÁR

a Glória Bútorboltban (Fő út 230.)

Egyes bútorok és lakástextíliák
IO-tól 300/0-os engedménnyel.
Ha 5000 Ftjelett vásárol, sorsjegyet kap,
mellyel megnyerheti karácsonyi ajándékát
Sorsolás december 23-án du. 14 órakor

o o JÓ vásárlást és
o o

o o kellemes ün~eket
o o kívánunk!

r---------------------,
S & S Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Épűlet- és ipari villamosság', híradástechnikaifel
szerelések, vilLanyszerelés

[I\I'L~~,,"lr:._.S._l\A~.A\.~S()NY~ ~
UNNI:VI'I\I:T f'S

.. d

1I:~r:(),,",\Í'NYr:t<Éf'N 47AZ()A47~
,'Fo- ,.,.

I3()L()()6'úJJ iVr:T I\líV,L\.N:!
/

NyiÚ.Jq tartás:
hétfőtől péntekig 7;30-12.00, 13.00-17.00-ig

szombat: 7.30-12.0Ó-ig Tel./fax: 0666/386-118

L_=_~~~~nd~d,~~c~-Z:ú~2. ~

Endrőd és Vidéke ci)
Takarékszövetkezet íIJ';
* alapítva 1957. május 18. * ....~

GYOMASIOlG KFT~

Reméljük 1998-ban és az azt követő években
is mindannyiuk megelégedésére tudunk

szolgáltatásainkkal rendelkezésükre állni.

Köszönjük megtisztelőbizalmukat, amivel
1997 évben minket választottak partnernek,

pénzügyeik lebonyolításához

Q számítógépek forgalmazása, bővítése
Q számítógépek szervizelése (kiszállással is)
Q Ingyenes szaktanácsadás
Q Internet előfizetés

Q CD írás
Q Irodai szolgáltatások

• fénymásolás • faxolás
• szövegszerkesztés • nyomtatás

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Tel./fax: 66/386-774
E-mail: magus-comp@nap-szam.hu

Nyitva: H.-P.: 9.00-12.00, 13.00-17.00

:XJlnttU lUUtÚUUUP iiIUUPJUL
Ú~úi itullWuúuuJJ

..
Tisztelt Ugyfeleink!

Ezú10n HE:.7.dnÉnk ua[amwn'JÍ taka7.ÉkHöudkE:.zdi

ta3unknak, jdw[E:.3i Éj. jöuőbdi ü3:J!diinknE:.k

9(d[E:.mEj. ka7.ácj.on'ji ünnEp.Ekd

Éj. E7.EdmÉn'jEkbw 3azda3.

bÉkú bo[d.o3 új Éud kiuánni

, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

Ih
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.



1997. DECEMBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ l l

"Sikerágazat" - JUDO

és egyéb
biZtosítja

Van egy ún. rovat, amelyik gyak
ran és jó eredményekről, úgy is
mondhatnók eredményességrőlszá
mol be lapunkban időről időre: a
Judó hirek. Azt is hallani, hogy
szinte már unásig. Valóban, igaz is
lehetne a ..vád", de mutasson bárki
egy olyan egyesületet, sportkört,
ahol eredményesebb munka folyik!
(Na. nem. A Barátság SE rossz példa,
nem jöhet szóba, hiszen ott más a
helyzet. .. )

A Gyomaendrődi Judo Klub saját
nevelésű és ,.érlelésű" versenyzőkkel

rendelkezik, és eredményeik
magukért beszélnek.

A judosikerek egyik fő kovácsa a
Ceglédről érkezett Károlyi Antal. Az
itt eltöltött több mint két évről

beszélgettünk vele.
- Hogyan sikeíÜlt a beiUeszkedés

Gyomaendrődön?

- Úgy tűnt simán menni fog, de
aztán voltak buktatók, olyasmik,
amiknek nem kellett volna lenniük.
Egyesek igyekeztek úgy keresztbe
tenni, hogy ne menjen minden
simán. Miután megoldottam a prob
lémákat, ismételten próbálkoztak,
de ezeket mostanra már észre sem
veszem. Mivel agyerekekkel
egyébként is egyformán kell bánni
bárhol. rajtuk és aszülőkön

keresztül zajlik a beilleszkedés.
- A Spartacus sportkör meg

szűnésemilyen változást hozott saját
sportágában ajudoban?

- Sok változást nem hozott.
Ugyanúgy készültünk versenyről

versenyre. s az eredmények pedig
jöttek. Talán kicsivel többet tudtam
a judoval foglalkozni, nem érződött

számomra a többi sportág bizonyos
elhúzó ereje, mint a Spartacus
vezetŐjeként.

- Milyen a keze alatt dolgozó
sportolók hozzáállása?

- A lehető legjobb. Előfordul,hogy
valaki indiszponáltan jön például
edzésre, de ez hamar elmúlik.
Sikereink miatt érzik a motiváltságot
is ...

- ... és a szülőké?

- Vannak ezzel még gondjaim.
Egyes szülőké nagyon jó. Bármivel
fordulhatok hozzájuk, segítőkészek.

Vannak viszont kevésbé érdeklődők,

ezek mintha a háttérben egyféle vis
szatartó erőként hatnának.

- Afejlődés lemérhető?

- Lett három diákolimpiai baj-
nokunk, két magyar bajnokunk,
illetve 2., 3., 5. helyezetteink. Úgy
serdülőben,mint diák korosztályban
ifi válogatottat is adunk. Háromszor
nyertük meg a megyei bajnokságot
egymás után...

- Milyen ezek után a GyJK
megítélése?

- Országosan is jegyzik már a
csapatot. Komolyan számolnak
velünk. Eredményeinket tekintve a
legjobbak között vagyunk. Kb. 160
bejegyzett szakosztály van az ország
ba..'1, de mi mindíg hozunk el
érmeket, helyezéseket a verse
nyekről. Itt töltött időm alatt már
olyan edzőtáborokban is részt vet
tünk, ahol kvalifikált versenyzők és
edzők jöttek össze, akik ki
érdemelték munkájukkal a rész
vételt. Egyik legutóbbi alkalommal
Kovács Gábor, korábban a válogatott
edzője volt a táborvezető. A salgótar
jáni nemzetközi, de a svédországi
edzőtábornak is állandó résztvevői

vagyunk.
- Milyen gazdasági háttérrel ren

delkeznek?
- Önkormányzati

szponzori támogatás
működésünket.

- Hogyan funkcionál az alapít
vány, amit Ceglédről hozott át?

- Sajnos rosszul. Nem szívesen
tesznek az emberek alapítványba
pénzt. Ez szinte sehol sem működik

jól.
- A klub szenved-e valamiben

hiányt?
- A sportruhákat továbbra is a

szülök vásárolják, ezt a szakosztály
nem bírná finanszirozni. Az utazá
sok a költségesek, amit mégis biz
tosítani kell. A támogatások további
részét szőnyegre, tatamira fordítot
tuk most, mivel már a régiek lassan
használhatatlanok. Hamarosan
megkapjuk az újakat - 32 szelet. 64
m 2 -, aminek ára több százezer
forint. Ezt speciális, ősi módszerrel
készítik kókuszháncsból.

- Magánélete, elfoglaltsága?
- Mivel ceglédi vagyok. a családi

életem biZonyos mértékig függőben

van. A fiam rövidesen nősülni fog ...
Ha egyÜtt akar lermi a család, akkor
vagy a feleségem jön ide, vagy én
látogatok haza havonta egyszer...
Egyébként óraadó tanárként dolgo
zom a Kner L Gimnáziumban, a
Rózsahegyi K. Általános Iskolában,
és Békéscsabán avagyonőröknek

tartok önvédelmi oktatást.
- Tervei?
- Az új tatamin biZtosítani

tudjuk a jobb felkészülést. Az ered
ményeket a jövőben úgymond stabi
lizáljuk, illetve lehetőleg még job
bakat kell elérnünk. Több magyar
bajnokunk és helyezettünk, válo
gatottjaink legyenek mindenki örö
mére.

- Mennyire stabil a létszám?

- Van egy bizonyos fluktuáció a
beiskolázások Végett. A helyükre
kerülőkközött is vannak nagyonjók,
akik már mutogatják orosz
lánkörmeiket, velük számolni kell a
jövőben. Kijelenthetem, hogy
Gyomaendrődönerőteljesen fejlődik

a judo, amit sikerek biZonyitanak.
A gyerekek tesznek is azért, hogy

előbbre jussanak, jó eredményeket
érjenek el.

- Továbbra isjó munkát, sikereket
kívánunk!

Kónya Katalin - ifjúsági 52 kg
ban 3. helyet ért el Miskolcon
október 25-én. Molnár Gábor diák
C-ben 41 kg-ban 5. lett Buda
pesten november 2-án.

r-------------,
HÍRADÁSTECHNIKA I

ÉS BŐRDÍSZMŰBOLT I
Gyomaendrőd, Fő út 224.

Pénztárcák, irattartók,
övek, börtáskák nagy

választékban. I
Táskajavítást vállalunk! :

Kellr?mes !'wnícsol'lyt ~S balclog új éVr?t I
~í~J~'JI( l/!I.iJJC!e:/(edves~iÍ~l"/ól',b~/~

ÁLLÁSHELYEK
Gyomaendrőd:

1. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa.
Szigeti major. Tel.: (60)307-980 
cipőfelsőrész-készitő 10 fő.

2. Andor Károly vállalkozó Gyoma
endrőd. Móricz Zs. u. 1ll. Tel.: (66)
386-737 - lakatos-heggesztő 10 fő.

3. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd.

Ipartelep út 2. Tel.: (66)386-233
Fábián Lajos - kőműves 2 fő, segéd
munkás 2 fő.

4. Glória-Swiss Life Svájci-Magyal'
Biztositó Rt. Békéscsaba. Mun
kácsy M. u. 2. Tel.: (66)450-870. 450
871 Rusz Tivadar - csoportvezető 2
fő, területi képviselő10 fő, hálóza
tépitő szakreferens 2 fő.

5. Ledfak Gyártó és Szerelés
technikai Kft. Mezőtúr, Tulipán út
2-4. Tel.: (56)351-055 Fazekas
László - német nyelvtudással ren
delkező eletromos szerelő 1 fő,

betanított elektromoskészülék
szerelő 3 fő.

6. Parkfürdő . Bt. Nagyszénás. Tel.:
(68)443-255 Szemenyei Norbert 
dévaványai munkahelyre szakkép
zett, vagy átképzést vállaló közép
fokú végzettségűeket gyógy
masszőrmunkakörre, 7 fő.

7. Városi Családsegitő Szolgálat
Gyomaendrőd, Fő út 2. (66)386-230
Pál Jánosné - logopédus l fő.
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ADÓ-KÖNYVELŐ-TBTAI,:-ÁCSADÓ IRODA VÁLLAL

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Gyomaendrőd, Hősök útja 56. [Vállalkozók Háza) Tel.: 283-435

KISOSZ Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1. Tel.: 325-997

Karácsonvi 0Jándékok O Lionne Ajándék Shopban
bőséges film- és fényképezőgép,

valamint audio- és
videokazetta választék!
Folyamatos AGFA AKCiÓ!
Bőrből készült ajándékok,

pl. pénztárcák•••
Hősök útja 46. Telefon 386-424

[ks6éeroásár karácsoy/,yra!
f{({rórríl?, éUres~tő- és f({!lórrí!e Jlogy vrílos~téhl

é.'ielvlel?, /?éjJl?er!!te!e vrílto~otos 1l1éreteieuell!
SjJortrlAl'rí~({t: !?({Uríto!?, Inelegítő/?, o!só!?1

Ilgy({g ({jríllc!él<trírgy({!? stu!
ft LiOttne :Ajándék Shopban

Hősö/e útjo 46. 7elefoll.J86-424

A KISOSZ Békés Megyei Szervezete az alábbi
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítja

Gyomaendrödön 1997. december 9-én:
rs- vendéglátó, üzletvezető 48 OOO Ft
rs- kereskedő, boltvezető 48 OOO Ft
rs- ABC-eladó 58 OOO Ft
IS' vendéglátó, eladó 58 OOO Ft

Mint Ön is tudja. 1997. március 5-én megjelent 5/1997.
(III.5.) IKM rendelet kötelezőenelőírja a kereskedelemben és
a vendéglátásban a szakképesítést. • RészletfIzetés lehet
séges. A munkanélkülieket a Munkaügyi Központ támo
gatja.

~
Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

'. hobby-. kempingszaküzlet ~~
'~_ .:-' Horgaszfelszerelések óriasi valasztékban. ~~

Ajándéktárgyak· lakásfelszerelési cikkek, ~
műszaki áruk, festékek'

DÍSZNÖVÉNY ÉS GYÜMÖLCSFA-LERAKAT
• Széles választék •

Endrőd, Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

THERIfIl.
, ~~

EPiTŐIPARI SZÖVETKEZET "",_._,/
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP U. 3. TELJFAX: 66/386·614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KiNÁLJUK
• Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
• Transzportbeton és betonacél értékesítés, elöregyártás, szerelés
• Meleg vízzel is keverjük a betont, szükség esetén vegyszert is

adagolunk
• Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

· (nyílászárók, Interspan bútorok)
• Epítőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, interspan bútorlap szigetelőlemezek,

· kartonplasztlemez... )
• Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

· (toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel .. )
• Minta után í burkolólap-értékesítés

'terra kistra:J<tor potkocsival es
tartozékaival együtt eladó. Ugyan
itt fűrészelt akácfa. karácsonyfa
és 650 x 16.-05 gumiköpeny 50%
os eladó. Erd.: fridrich Rudolf
Gyomaendrőd. Jókai u. 5.
"Commodore 64-es szamit9gep
jatékprogramokkal eladó. Erd.:
386-292. este 17 óra után.
;j53-as Wartburg "B5-ös évjarat
friss műszakíval. felújitott al
la~otban eladó. Tel.: .66/283-858
Pa ma elado. Erd.: este
06/66/284-785
Fuztas-;mgban 3110 D-öl kert
eladó. Erd.: este 06/66/284-785
Gyomaendriícf!VITKszath u. ll.
szam alatti h~ eladó. Viz közpon
ti fütés van. Erd.: este Gye. Fő út
19/1 tel.: 285-440. vagy az autós
boltban (Lila butik).
TOlja negyszögöl sz.anto eladó
vagy vagy kiadó az Ujkertsoron.
Erd.: este Gye. fő út 19/1. Tel.:
285-440
Endrodön. Fo ut 52. sz. alatti
családi haz eladó.. vagy Ifjúsagi
ltp.-re cserélhetö. Erd.: tel.: 283
382

ökfober 6. ltp.-n negyszobas. ma
soclik emeleti. konvektoros.
vizóras .. parabolás lakas + garazs
eladó. Erd.: 06/66/283-646. 17
óra után.

Endrőd. Drési u. 10. Tel.: 285-319
Itjusagi.ltp. 12/4. sz. alatti raKaS
eladó. Erd.: 285-633 este Koloh.
Raracsonyi naptarvasár aVarosi
Képtarban. Corini képekkel diszÍ
tett exkJuziv falinaptarunk 20%
os arengedménnyel. 400 !"t/db
kapható! Minden kedves Vá
sarlónk képeslapot kap aján
dékba. és ingyenesen megtekint
heti akiallítast.

APRÓHIRDETÉSEK

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadsag tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
c-----------------------------------------------------------------------------------*

i: ~i;;:~~~:· CSERE~ERE. HI~DETÉS(~~R~~ IRDETÉS). ':

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..
: !

! ::::::.::::::::: :::::.:.:::::::::.::.::.:.:::: .. :::::'::::::::':'::::::'.:':: I
L ~ ~_... J9!~9:~~!?_ if"_á.:~~~!~_.J

Egyéni és társas vállalkozásoknak teljes körű

ügyintézést.
Magánszemélyeknek az alábbi témakörökben

felvilágosítást, igénybejelentést, nyomtatványok
kitöltésével segítségnyújtás.

Nyugdíjügyek • Szolgálati idő elismertetése' Öregségi,
előnyugdij • Előrehozott öregségi nyugdíj • Csökkentett,
előrehozottöregségi nyugdíj' Résznyugdij • Rendszeres

szocialis járadék· Átmeneti járadék· özvegyi nyugdij' stb.
Adótanácsadás, beva11ások készitése.

Irodánk címe: GYOMAENDRŐD.KOSSUTH U. 18.
(ahol a Körösi ÁG .. illetve a DYWA volt) Tel.: 386-479

Aki várja Önöket adó és könyvelési ügyekben: Mastala
Istvánné hétfőtől-csütörtökig:8-15.30-ig. pénteken: 8-13.30-ig

társadalombizt., nyugdijügyekben: Rávainé Farkas Éva
szerdán: 8-17-ig illetve telefonon egyeztetett idöpontban.

Bejetentkezeshez kerem az alcibbi telejonszámon keressen:
munkaidóllen: 8-12-ig: 386-422 • 14-16-ig: 386-479 és

ezen kivül a 386-834

Tetötér-.beépitéses csaladi haz
eladó. Erd.: Magtarlaposi u. 37.
Elado két szoba összkomfortos
haz gaz- és szennyviz. 3 fazis van.
7 darabos konyhabútor barna.
Erd.: 06/66/386-569
TIlO U-öles közmuvesltett telek a
fűzfas-zugqan eladó. Köves út
közel van. Erd.: Könyves K. 4/1.
DinJ:'a Vince. 06/66/283-551
Al-'ocos-kertben 840LT-Ol Vlvpart
ra nyúló kert kis fahazzal. sok
gyümö!csfaval eladó. vagy meg
művelésre kiad9. Minden meg
oldas érdekel. . Erd.: Katona J. u.
12. Te.: 284-629
fuzfas-zugban 31)0 U-Ijl kert es
150 D-öl kert eladó. Erd.: este
06/66/284-024
Bérautó. solörrel. utantutovaJ 2'0
!"t/km. Érd.: 06/60/459-739
Gyoma~ndrodön 1015 m-es kert
eladó. Erdeklödni a 386-142-es.
~~ a 284-704-es telefonszamon.
Jó állapotban levo baba:J<ocsi Ket-"
funkciós (mesefiguras). baldahin
nal. valamint bundazsák - overal
lá alakítható - eladó. Érd.:
Kwilláné Endröd. Honvéd u. 7.
Tel.: 285-527
lI.obotron 202-es elektromos Ira
gép eladó. Érd.: 5 óra után
06/66/285-345
GyomaendrOcl~Lajosu. O
szám alatti telefonos. gazfűtéses

!):.is családi haz sürgösen eladó.
Erdeklödni: 285-636 telefonon 18
óra után.
Bei'elnéCf:k;-'k"öC::z""'po;;Cn"'t"'b"'a-::n-"h"'o"'s;;csz""ü
tavra családi házat (összkomfor
tosat). melyben üzlethelyiség
adott. vagy kialakítható. Erd.:
06/60/305-884
Vízparti Soczo-zugi ~elek meg
munkalasra kiadó. Erdeklödni:
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ÜVEGEZÉS

A műhely megtalálható az ENef cipőgyármögötti
udvarban, bejárat a Selyem útfelőL

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendröd, Fö út 81/1.

Telefon: 0620/579-340

Mczűlúr ..

I ENel I I
BBB-Glas ~
------l I

Sclycr.\ ú
L
, ---

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezési munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlÓinkat, megrendelőinket.

• 3, 4. 5, 6 mm-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

'\UTI Óriási téli választékkal

@
várjuk Kedv.. váaárl61nkat

. .- a TUTI·TURI·ban
9' JJli.n.den Iu.d.ov. lJ.áuidó-nknnk

ke1ú.nUJ. kar-áe.umy.i ünnep.ek.d.
, U~\ il. 1uJ-ldo{J új itJ.d kúuLnunkf

Nyitva tartás:
GYDmaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17·ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

.. Éfd'Í'ŐIPAB1: tS'SZ-QLGÁ:
:' .'>'S!J8Gi/)MÁltMiR6A'r~

". ';,0.0 ~... ..~_~.'" . - - ." .~;.

Milláel1, /ieátJes eddigi és teendif megreluletölllmdf,
IJetlc.mes IiIlfátSOllljl éslJerulutZdsoltlJalZ gazdng

bold~ líj esz/mdlj! /#VáUU11/i!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ..

OOlflcflo~~@O@t1®Dilg ®® ®®#~@~c~~@

7-ízO hu nyai főzé,Sű kisüsti vegyes pál inka kapható 650 Fl/I iter

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLT A
Gyomaendr6d, ÁrpAd u. 2211. Telefon 6613860189

ORVOSI VÉNVEK BEVÁLTÁSA!
Boltunk új szolgáltatásai:

Megrendelésfelvétel méretvét3lre!
Vényre kiírt: >- gyógycipőkre >- sérv- és haskötőkre >- művégtag okra

>- járógépekre >- lúdtalpbetétekre >- rokkantkocsik javitására
Bővebb felvilágosítás az üzletben!

Megérkeztek avény nélküli TAeeO gyógytalp- és téli cipőtalpbetétek
KEDVEzli ÁlIOlI

Nyitva: hétfötöl péntekig 9-17 óráig

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663
áruajánlata:

Étolaj kimért 182 Fl/liter • 1 literes 207 Ft • Liszt 57 Fl/kg
• Alma 50-60-70 Ft/kg • hagyma 70 Ft/kg • I. oszl gumicsiz

ma árengedményes, Hypo (edényt hozni kell) 20 Fl/liter
Loszt. csomagolt zsír mérsékelt áron állandóan kapható!

,!~ THOMA8 ~'__ I~~. ~ *", V'Il' ~"j,. -.,.

\ .' FARMERÜZLET
Gyomaendrőd,Kossuth u. 34.

Nálunk az eredeti Thomas termékeket találja meg!
Minőségétgarantálja a TEX/ME/

Farmernadrágok • farmeringek • dzsekik, mellények
• farmerruhák • pólók (hosszú- és rövidujjúak)

• zoknik, övek és cipők a farmerhoz.
PRÓBÁLD FEL ÉS

HORDD EL MAGAD
TERMÉKEINKET <71. "

" Itwr/tad

Régi bútort, antik bútort vásárolok

"dcri t'-.
:0, LD c\l

'. ~"8 . C: LD
C:~ ~~
QJ ;3) QY c\l
ej ej ..............

§~ ~~
;3) g ~
CJeI:l cl

REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokát • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót. falitéka,

konyhaszekrény. láda, szék. tükör és tükörasztal,
kredenc) • festményt, képkeretet • fali- és

zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket·
üveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámiát.
parasztüveget (boros. likőrös. szódás stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák, mackók. vonatok stb.)·
hangszereket, zenélő szerkezeteket (gramofont.

fonográfot stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRŐD,BOCSKAY u. 59.

r---------------------,I Gépjármű·tulajdonosok figyelemI I

I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
I valamint torgoncához. ef I
I Továbbá vállalom: I
I Szem~.Iy:, teh~r:, !TIg.-i g~piá!"!ű és targonca gumiköpeny I
I s!ereleset, lavItasat, cenllrozosat "reOt I
I Erdeklödni: Katona György gumiiavífó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I
L ~:~62~-~7 .!yifvc;:..H:!:!..-!!-ig, ~'~-:!..2:!!'.J
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- több pénzt az iskolának.
- legyen a diákok számára egy klub.

ahol kulturáltan. drog- és alkoholmente
sen lehetne szórakozni.

3. Ha a miniszterelnök úr lenne a
Mikulás. kérnénk:

- legyenek olcsóbbak az élelmi-
szerek.

- ne legyenek ilyen magas adók.
- tisztább országot.
- biztonságosabb országot.
- szigorubbban büntessék a bűnö-

zőket és a kábítószereseket.
És néhány gondolat azokból a kéré

sekből. amik az igazi Mikuláshoz szólnak:
..Nagyon szeretném. ha a cipőmbe

most csak ajándékot tennél, mert a
csokoládé HIZLAL!"

..Én azt szeretném. hogy ne csúfol
janak. Meg azt. hogy ne legyek lusta. mert
az vagyok."

..Kedves Mikulás. én azt kérem Tőled.

hogy hatodikba valahogy át tudjak jutni ... "
..Nagyon sokáig maradjon meg az is

kola. mert nem szeretnék buta maradni."
..Azt szeretném. ha nem lenne iskola!"
..Jöjjön vissza az apukám. és legyen

testvérem."
A karácsonyfa:
A feldiszített fenyő. a karácsony

jelképe ebben a formájában újabb keletű

szokás. A faállitást protestáns. német
eredetű szokásnak tartják.

Hazánkban a bécsi udvar közvetí
tésével terjedt el. A karácsonyfa elterjedé
se előtt az ún. termőág volt a karácsonyi
dísz. melyet aranyozott dióval, almával.
ültetni való hagymával díszítettek.

szegényedett apjuk prostitúcióra akarta
kényszeriteni őket. Miklós jóvoltából
aztán jól férjhez tudtak menni.

Később Miklóst Müra püspökévé
választják. püspökként csodákat tesz.

Többek között a szüzek. a gyerekek. a
tanulók védőszentje. A középkorban az
ártatlan gyermekek ünnepén a kolostori
iskolában a gyerekek átvették a hatalmat
és gyermekpüspököt választottak. Ezt a
szokást a 9. sZ.-ban betiltották. de a 16.
sz.-ig szokásban volt.

Közben összekapcsolódott az aj án
dékozásiszokással.

A gyerekek eljátszottak a gondolattal,
mi lenne. ha a Mikulás nem a Mikulás
lenne. hanem mondjuk az iskola igaz
gatója. a polgármester úr. vagy a mi
niszterelnök.

Nézzünk néhány kérést. amit hoz
zájuk intéznénk (s nem is biztos. hogy
nem teljesithetőkl)

I. Ha az igazgató néni lenne a
Mikulás. kérnénk labdákat. új padokat.
székeket. táborozási lehetőséget. na
gyobb szigorúságot azokkal szemben.
akik bántják a kisebbeket. akik szemetel
nek. s akik csúnyán beszélnek.

2. Ha a polgármester úr lenne a
Mikulás:

- tiszta várost. sok szeméttárolót az
utcákra.

- ne legyen szegénység a városban.
- iható ivóvizet.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

-SZá:Dl.Ú. Al'talán.o s Iskola
Hó-nap soroló

2.

14

Advent: a karácsonyi előkészület

négyhetes időszaka. A katolikus egyháZ
eredetileg minden héten szerdán. pén
teken böjtölt. szombaton a hústól való
tartózkodást rendelte el.

Az advent időszakában tilos volt a
zajos mulatság. tánc. lakodalom.

Az advent olyan jeles napokat foglal
magába, mint András (november 30.),
Borbála (december 4.). Miklós (december
6.1 és Luca (december 13.), melyekhez
termékenységvaráZslás. termés-o időjá

rás-o férj. sőt haláljóslás is kapcsolódott.
Hozzátartozott a gonosz. rossz szelle

mek, a boszorkányok elháritására. el
űzésére vonatkozó számtalan eljárás.

December 4. Borbála napja. A szép
és okos Borbála a 3. száZadban élt.
A kereszténnyé lett leány szembekerult
pogányapjával. aki kardot rántva meg
akarta ölni, a lányt azonban egy megnyiló
sziklafal magába fogadta.

Egy pásztor. akinek tettéért a juhai
szöcskékké váltak. elárulta őt. igy be
börtönözték és megkinozták. Végül saját
apja fejezte le.

A mérnökök. épitőmunkások.bányá
szok védőszentje a tornyok és erődít

mények patrónája.
A néphit szerint Borbála napján nem

szabad varrni. mert a tyúko!,{ egy évig
nem fognak tojni. .

December 6. Miklós napja: Miklós
születése után három nappal föl tudott
állni. Péntekenként nem szopott. Szülei
halála után vagyonát szétosztotta a
szegények között. Három leány szobájába
három aranygolyót dobott be. mert el-

- na. akkor most van ebéd!
- iszapbirkózás (fogadásokat a tábor-

vezetőnél lehet kötni)
- vacsora (dupla adag az elmaradt

reggeli miatt)
6. nap:
- reggeli
- előadás káros napsugárzás címmel
- napozás egész délelőtt

- közös bújócska a tanárokkal (mint
emlékezetes a tavalyi bújócskát Ványalos
Béla bácsi nyerte meg, akit pár napja
találtak meg ahatárőrök Rábafüzesnél)

7. nap:
- reggeli
- ebéd

indulás haza
- érkezés a kora estí órákban
- a véletlenül ott felejtett gyerekek

szüleinek vigasztalása
Szeretettel várjuk az érdeklődőket'

- számháboru a közeli erdőben
- hLltatás az eltünt gyerekek után
- a lebontott atomerőmű romjainak

megtekintése
- előadás a génmutációról
5. nap:
- akadályverseny
- a verseny túlélőinek sziklamászó

gyakorlat a Haláldombon
- ebéd (ez tréfa, még nincs is ebéd

idő!)

Iskolánkban iskolaújság híján
furcsa periodika jelent meg: a suli sza
mizdat.

Tepertő (The/tő?) címen jelent meg
kézen közön az alább közölt nyári
táborozásra hívó körirat. Ajánlom
figyelmükbe!

A tábor programja:
l. nap:
- érkezés a táborba
- videózás a társalgóban (eső esetén

játék a szabadban)
- ebéd
- gyülekező a focipályán
- az összegyűlt tömeg feloszlatása
- takarodó
2. nap:
- ébresztő

- mondom ébresztő!!!

- össznépi semmittevés
- fürdés a közeli bányatóban
- az úszni nem tudók kihalászása a

bányatóból
- vihar esetén kajakverseny az első-

söknek
- reggeli
- takarodó
- ja. és vacsora
3. nap:
- alvás reggelig
- takarodó
4. nap:

Bizony. el-elsül néha agyerekszáj.
A tanári humor megértő tud lenni. ám
gyakran felülkerekedik a tanári szigor. s
ezek az aranyköpések nem nyerik el
méltó jutalmukat. Legalábbis nem a
naplóban.

Így legalább itt álljon méltó elismerés
közepette néhány jó mondás.

- Az anyák megmentőjét Semleges
Ignácsnak hívták.

- Kérdés: Milyen kémhatású a
sósav?

Válasz: Flúgos.
- A Föld bolygó neve angolul: Mars.
- A pampákon nincs semmi

növényzet. csak délibáb.
- Zrinyi Miklós nagyapja az egri várat

védte. Aztán részt vett a forradalomban.
Egyébként az egész család szovjetellenes
volt.

- A balett az. amikor négy-hat
emberek ugrálnak tapadós gatyában.

A hónap eredményei:
Matematikából a Varga Tamás Országos
Matematika Verseny iskolai fordulóján
továbbjutott tanulók:
Czikkely Csilla 7. a. - felkészítette
Halászné dr. Balogh Erzsébet
Tari Szilvia 7. c. - felkészítette Cseh
Jánosné
Szurovecz Gyöngyi 7. d. - felkészítette
Vaszkó Lajosné
A megyei forduló január 4-én lesz.

Szorítunk értük!
r------------------------------------------------------------,
I Reméljük. hogy Gyomaendrődön mindenkinek lesz lehetősége karácsonyfát áHítan~ s mindenkinek lesz valami aJája alatt. I

I Mi, a 2. Sz. Általános Iskola dolgozói és tanulói mindenkinek békés, boldog karácsonyt kivánunk! IL ~

Ők mondták, írták
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
I KOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.
EURÓPA-NAP

Október 3-án iskolánkban
rendkívüli tanítás volt, ugyanis
az Európai Unió országaival is
merkedtünk. Minden osztály be
mutatott egy-egy országot, rövid
műsor keretében. Mi Francia
országot választottuk. Hat éve
tanuljuk a francia nyelvet. így
már nagyon sok mindent tu
dunk, és könnyen el tudtunk
készülni. Egy turistacsoportot
alkottunk, akik Franciaországba
látogattak. Szót ejtettünk az
ország nevezetességeiről, bemu
tattuk jellegzetes ételeiket, szo
kásaikat. népviseleteiket. Műso
runkat egy francia dallal zár
tuk. A többi osztály is nagyon
érdekes bemutatót tartott.
Nagyon szép díszleteket készítet
tek Angliáról, Dániáról, Hol
landiáról. A műsor lezárása után
egy vetélkedőkövetkezett, amely
ben az országokkal kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolni.
Ebben az iskolában már régen
szokássá vált, hogy az ilyen
vetélkedőketzsetonokkal értéke
li a diákönkormányzat. Félévkor
és év végén az osztályok értékes
díjakat kapnak. Az első helyért
egy torta jár. Ezért a helyért
keményen kell küzdenünk. Az
Európa-napon nagyon sok
ismerethez, információhoz jutot
tunk és kitűnöen éreztük ma
gunkat.

TÁTIKA
November 12-én iskolánk a

korábbi hagyományokhoz híven
megrendezte a Tátiká-t. Az ifjúság
egész nap lázban égett, hiszen ezen
a délutánon több világhírű

együttest, énekest utánoztak
remekül. A változatos, igen szín
vonalas műsorszámokat kitűnő

díszletek, jelmezek, ügyesen
"tátikázó" gyerekek tették jó
hangulatúvá. A ritmusos zenét az
értő közönség és a zsűri is tapssal

segitette. Nehéz volt a tortá.1<: sorsát
eldönteni. de azok végül is a
legszínvonalasabb számot előadók
"szájába kerültek".

ŐSZI TÚRA
Őszi túrára ké

szült az iskola. A
felső tagozatos osz
tályokból 10-10 Íő

indult a versenyre.
Az osztályok másik
része az ártéren
várta versenyzőit.

Az alsós osztályok a Kilián téren
töltötték ezt a kellemes délelőt

töt. Az első állomás az iskola
folyosóján volt. Itt logikai és zenei
kérdéseket tettek fel tanáraink.
A második megálló az endrődi

Tájházban volt. A néprajzi tár
gyak párositása volt a Íeladat.
A harmadik megálló a rideg
városi játszótéren kL,vetkezett. A
környék élőlényeivelkapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolniuk a
versenyzőknek. A következö
akadály a gáton vá.rt ránk. Sport
kérdésekkel, ügyességi játékok
kal kellett bizonyítani képes-

ségeinket. Ezeken kívül volt még
6 állomás, az eszünkre, játé
kosságunkra, fantáziánkra min
denhol szükség volt. Pl. leg
ügyesebbek az utolsó állomáson
voltunk. a.hol iskolánk névadója.
Rózsahegyi Kálmán életútj áról
tartottunk beszámolót.

A fáradt csoportokat az ártér
ben finom paprikás krumpli,
betyáros, sült szalonna, halászlé
várta.

Ebéd után nagy élmény volt
még az erdőben "háborúzni".
A magas fákról szinte repültünk
az "ellenség" nyakába!

Minden ősszel szép élmény
ebben a csodálatos környezetben
kikapcsolódni.

Örömünket csak fokozta,
hogy eredményeinkért fmom
édességet kaptunk. Jó volt ilyen
vidáman évet kezdeni!

HULLADÉKGYŰJTÉS

Október 24-én hulladékgyűj

tést rendezett iskolánk. Egész
nap lehetett vinni a ház körül
összegyűjtöttpapírt és vasat. Mi
már pár nappal korábban össze
szedtük a szomszédoktól, isme
.ősöktőla fölöslegessé vált hulla
dékat.

Korán indultunk az első

fuvarral, mégis hatalmas sor állt
előttünk. Mi a vassal kezdtük,
aztán vittük a papírt, összesen 6
fordulót tettünk. Jól elfáradtunk
estére, de megérte, most az udvar
is tisztább lett és a zsebpénzünk
is szaporodott.

RAJZVERSENY
Az Endrőd és Vidéke Taka

rékszövetkezet a Világtakarékos
sági Nap alkalmából rajzversenyt
hirdetett, melyen iskolánkból
Szakálos Emő 2. a, Gyetvai
Andrea 4. a, Homok Ágnes 7. c.
Tímár Anett 8. a osztályos ta
nulók munkáit jutalmazták.

Szakálos Emő 2. a o.

Összeállította: 7. a osztály
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AKner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Nyelvvizsgára készülünk

A nyelvvizsga megszerzése igen
me$atározó ef!:! fiatal életében. ~em
csaK azért, mert a mai világban
hátrányban vannak azok, akik nem
beszélnek nyelveket, és mert a tovább
tanulás szempontjából is elenged
hetetlen a nyelvtudás, hanem mert aki
ismer ef!:! nyelvet, az ismeri az illető

ország kultúráját is.
Ezenkivül hamarosan az Európa

Unió tagjai leszünk, íf!:! az országok
közötti átjárás sokkal könnye5bé
válik, tehát az idegennyelvtudás nem
csak a kereskedelmi kapcsolatokban,
hanem az ef!:!szerű ember életében is
fontos.

Igaz uf!:!an, hOf!:! a magyar is hiva
talos nyelve lesz az EU-nak. de
valószínű, hogy nem sokan fognak
maf!:!arul tanu1ni - ebből következően

nekúnk kell más nyelveket is beszél
núnk.

Persze nem szabad elfelejtenünk az
oroszt sem, híSZbl a keleti kereske
dele,m is fontos lehet még.

En már nyolc éve tanulok fran
ciául, ebből a nyelvvizsgára kb. l évig

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT
RENDEZVÉNYEI

Szeptember utolsó hetében ef!:!
kerékpártúrára kerúlt sor, amelyen
12-en vettek részt. Ezt követően egy
teadélután adott lehetőséget a szó
rakozásra. A jelenlévő diákok. tanárok
játékos vetélkedőn vehettek részt, és
közben ,teát és t~jet fogy<;ts~thatt~..

Oh.-tober 15--en 14 oratol 17 oratg a
helyi és vidéki általános iskolák Végzős
diákjainak nyújtottunk szórakozási
lehetőséget. A rövid zenés bevezetés
után az érdeklődők kérdéseire vála
szoltunk. Ezután kezdetét vette a
játékos vetélkedő. Ezen kivül alkalom
nyílt a sportolásra és a számítógépek
használatára is.

Október 16-án a Katona József
MűvelődésiKözpontban előadást hall
hattunk a diákjogokról. Az előadók

Budapestről érkeztek. Az előadások

után a kérdésekre választ kaphattak a
diákok. Ezen a rendezvényen minden
helyi iskola képviseltette magát.

Október 22-én a leánvfoci
mérkőzésre került sor a Kner Imre
Gimnázium és a mezőtúri Teleki
Blanka Gimnázium leánycsapatai
között. A küzdelem a mezőturiak

f!:!őzelmével ért véget. Ezután kezdetét
vette a délutáni proo"ram, amelyet egy
táncbemutató nyitot~ meg. A vetélkeCio
fődíja ef!:! csokitorta volt. Majd 20.30
tól éjfélig a tini disco vette kezdetét.

lIlA osztály

Szemétszedés
OÖK-szervezés

Nem szeretek szemetet szedni. Senki
sem szeret. Mások dobálják a szeme
tet. mi szedjük. Nem volt muszáj.
mégis sokan gyűltünk össze október
IS-án a gimnázium előtt. Persze. gon
dolom. valaki számításból jött, hiszen
csokit és üdítőt kaptunk. de talán ez
íf!:! van jól. A Körös-part és a liget pár
napra megszépült. Azután kezdődött

elölről az egész. De jó volt. hiszen a ter
mészetben voltunk, nevettünk és
hősiesen kiálltunk a szemét ellen.

Cs. Nagy Ágnes 71A

készültem: a vizsga követelményét
képező levélírást. témaköröket és kép
leírást gyakoroltam.

Az alapfokú C vizs,ga megszerzése
után most a középlokra Készülök
Kohn Zita tanárnővel. Főleg a szókincs
bővítésével és a nyelvtan tanulásával
foglalkozunk.

Tudásomat előző tanáraimnak is
köszönhetem. Ök Csák Györf!:!,
Ronyec Pálné (Pöszike néni) és Claire
Delcour voltak.

Azt hiszem nem szükséges 7 év ef!:!
alapfokú szint eléréséhez, de az sem
elfogadható. ha a tanuló 2 évi rohanó
tempójú tanulás után megy el vizs
gázni. Talán 3-3.5 év az ideális. Talán
van ennyí időnk az életünk színesebbé
tételére.

NÓTÁRI KRISZTINA

A nyelvoktatás legfőbb célja. hOf!:! a
gimnáziumi évek vége felé a középfokú
nyelvvizsgát ef!:!re tóbb tanuló sikere
sen tef!:!e le. A vizsgának három szint
je van. Alap-, kózép- és felsőfok.

Mindhárom tipusnak van eRi írásbeli
és ef!:! szóbeli része. A középfokú

EURÓPA-NAP
Iskolánkból öten vet

tünk részt október 3-án az
Európa-Nap rendezvényein
Szarvason. Előzőleg ef!:!
nyári táborban készítettek
föl bennünket erre a fela
datra. Az ef!:! hétig tartó
szarvasi táborban naf!:!on
jól éreztük magunkat. A
mindennapos nyelv- és pro
tokollórák mellett megis
mertük az Európa Unió
történetét. hazánkhoz fű

ződő kapcsolatát. Szabad
időnkben alkalmunk volt
barátságokat kötni a többi
12 település diákjaival.
Végül Szarvason október 3-án fontos
feladatokat láttunk el. Rácz Rita és
Varjú Tamás a külföldi követségek
képviselőit és a maf!:!arországi meg
hívottakat fogadták. Varjú Eszter és
Iványi Katalin Ausztriáról tájékoztat
ták az érdeklődőket az osztrák
naf!:!követség sátrában. Én Gyoma-

Sportéjszakák
Szombat este 8-12-ig már kétszer

a gimnazisták zsivajától volt hangos
a Sportcsarnok. Fociztunk, kéziz
tünk. pingpongoztunk. kosaraz
tunk.

Kötöttség és bírók nélkül zajlot
tak a játékok, mégsem volt ve
szekedés. mivel mindenki a fair play
szellemében játszott. Nem a győ

zelem volt a fontos, felszabadultan,
jól éreztük magunkat.

Andódy Norbertnek (9/A) kö
szönhetőenvéo"ig szólt a zene.

Ezt a két le'hetöséget köszönjük a
Családvédelmi Szolgálat védőnőjé

nek. Dobos Katalinnak. aki az
Országos Egészségbiztosítási Pénz
tár pá1yázatán nyerte a teremdíj . az
üdítők és ef!:!éb fínomságok költ
ségeit.

91C osztá1y

nyelvvizsgát szeretnénk bemutatni.
A szóbeli vizsga is további két

részből tevődik össze.
Az első társalgásból áll, illetve ef!:!

váratlan szituációban kell számot
adnunk a tudásunkról. Ezen felül még
ef!:! képről is kell beszélni. Itt az
összpontszám 45 pont.

Ezután következik a labor. azaz a
hallás utáni szövegértés. melyen 15
pontot lehet elérni. A szöveg ter
mészetesen idegen nyelvü.

Az írásbeli öt feladat összessége. Az
első félórában ef!:! tesztet kell kitö1teni.
A további néf!:! leladatra 3 óra áll ren
delkezésre. Ez alatt az idő alatt idegen
nyelvről maf!:!arra, maf!:!arról idegen
nyelvre kell fordítani ef!:! szöveget,
valamint van ef!:! szövegértést felmérő
feladat is.

Végül ef!:! irányított foo"almazást
kell írni. Mindkét résznél 60%-ot kell
elérni ahhoz, hOf!:! sikeres lef!:!en a
vizsga. .

Sokan készülünk az osztályból is a
középfokú vizsgára, reméljük, hOf!:!
mindannyiónknak sikerülni fog.

ll/A

endrődöt képviseltem városunk
pavilonjában.

Felejthetetlen élményt jelentett szá
munkra ez a néhány nap.

Végül szeretném megkÖSZÖnni
Pappné Naf!:! Katalin és Kohn Zita
tanárnőkneka segítségüket.

BUCSI BEATRIX lIlA

sÍRÁs UTÁN

Testem fekszik a földön.
Már öreg volt. mondja valaki.
Szemem faf!:!0tt. nem látom őt.

Elcipel a gondos kéz.

Testem fekszik a földön.
Harc közeleg. tudom.
Fülem siket: nem hallom.
Katonák ugranak át.

Testem fekszik a földön.
Fellegek gyülekeznek felettem.
Béna vagyok. nem érzek
semmit.
A hó mindörökre eltemet.

(... )
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GYOMAENDRÖD SZAKMUNKÁSTANULÓI ÉS SZAKKÖZEPESEI EGYESÜLJETEK!
A mi UJ iskolánk hivatalos.

anyakönyvezett. megkeresztelt neve
1997. augusztus l-töl Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és Ipari
Szakképző Iskola. Riadtan szem
léltük az első napokban. mi a volt
617-es zseniális. tökéletes ellenáll
hatatlan ruhagyártók. suszterek.
fakukacok és egyéb szakmunkások.
hogy mi lesz velünk. Vártuk. hogy
mikor következik be a vég.
Elképzeltük lelki szemeinkkel. hogy
iskolánk csengőjét egy érces hangú
kakas helyettesíti majd. ellepnek
bennünket a szarvasmarhák és
egyéb haszonállatok. a büfében
pedig a reggeli menü hurka. kolbász
és az erősebb nemnek keménytojás
várja az éhezőket. Bizakodva és ki
csit szorongva vártuk a szebb jövőt.

Hála Istennek nem eredménytelenül.
pedig már milyen jól felkészültünk a
hajtépésekre és különböző drasz
tikus összecsapásokra. Három hó
nap után megkönnyebbülve kijelent
hetjük. hogy a mezgések és iparisok
jól megvannak egymással. Már a
tanároknak is minden páratlan

héten köszönünk. ha felismerjük
őket. A negyvenöt perces tortúrák
után a tizenöt perces megváltás
következik. tehát a tanóra után a
szünet. Hab a tortán a negyedórás
lazitás közepette a dübörgő és
tanáridegesítő Sulirádió. A profi
lemezlovasok minden igényt meg
próbálnak kielégiteni? Készséggel
végighallgatnak bennünket. majd
hátat fordítva tovább lovagolnak
lemezeiken. Iskolánk egy óriási buli
és hepaj. a szórakoztatás nagy cent
ruma (szerencsére a Makkhetes kul
turális intézmény is közel van).
Délutánonként mi egészséges élet
módot folytatunk Sipos. Kohn és
Lukács tanár úr testet gyötrő edzé
sein. Attól féltenek bennünket. hogy
oly mértékben legyöngülünk. hogy a
gyakorlaton kezünkből kiesik a tű

vagy a vasvilla. A kiéhezett. a
kiszáradt fiatalok energiapótlás
céljából megrohamozzák az iskolai
büfét. Itt Rózsi néni lesi minden
kívánságunkat. amely tökéletes
kiszolgálással párosul (a keményto
jás azonban még mindig hiánycikk).

Határtalan adakozása és kedvessége
jelzi a büfé előtti asztalra kihelyezett
kechup-. mustár- majonézhegyeket.
(Itt a sajtón keresztül szeretnénk
megköszönni pihent agyú iskolatár
sainknak. akik az említett cse
megékből rövid idő után egy mixelt
trutymót hoztak létre.)

De nemcsak testi. fizikai. hanem
kulturális étvágyunkat is csil
lapíthatjuk a hét éve működő Ko
médiás Körben. Erre a színjátszók
baráti társaságára büszkék va
gyunk. második otthonunk az iskola
után természetesen a Katona József
Művelődési Központ. ahol a próbák
folynak. második apánk Hajdú
László tanár úr irányításával. Neki
köszönhetjük többek között azt is.
hogy mi komédiások az ország kü
lönböző városaiban színjátszó fesz
tiválokon alaposan felkészülve. teli
önbizalommal mutathatjuk be elő

adásainkat (eredményeink ismer
tek).

A VOLT 617-ESEK. AKJK MÁR

BETHLENESEK. ÉS A SELYEM ÚTON
TANYÁZNAK

Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola
Novemberben. Aradon a Drámapedagógiai Napok alkal

mából a Komédiás Kört meghívták két fellépésre. Hurrá.
megint megyünk Erdélybe! (Nagyenyeden. Torockón és
Magyarlapádon már megismerték .müvészetünket") A méhk
eréki határállomásig minden döccenömentes volt. itt azonban
egy kissé szakállas és bajszos román vámos hölgy az ajándék
ba vitt Mikszáth- és Tóth Árpád-kötetet úgy lapozta végig.
mintha minden betüje Aids-es lenne. A romániai utak
minösége enyhén szólva nem volt egyenletes. Aradra érve
éreztük a levegöben a jellegzetesen illatosított kipufogógázt.
amely a román technika kivételes vívmánya. Egy tizenhat
ágyas sportszáUónak csúfolt. elhanyagolt épületben kaptunk
szállást la szolgáltatás: két zuhany jeges vízzel ellátva. az
illemhely tisztasága is némi kivetni valót hagyott maga után).
A Drámapedagógusok egy része egy többcsillagos hotelben
lakott. A román konyhamüvészet remekeivel részben
elégedettek voltunk. különösen a csíkos .zebrahusívar.

A többnapos program kiemelkedö eseménye volt. hogy
megtekinthettük az Aradi Tizenhármak emlékmüvét. Az
ottani Kölcsey Társaság szinjátszóinak próbáira is belopóz
tunk. az ott látottak megnyugtattak bennünket. mert
vagyunk mi is .olyan legények a gáton'. mint ök. Ezt bizonyi
totta a Csiky Gergely Líceum tanulóinak és a drámapedagó
gusoknak elöadott Schwajda György: Himnusz cimü
tragikomédiájának két elöadása. A technika mindkét alka
lommal csödöt mondott: a magnetofon vonyitva tekerte a sza
lagot. ezért az összekötö dalt valamennyien harsányan. kissé
hamisan együtt énekeltük a kulisszák mögött. A turné után
.átugrottunk· Nagyváradra és e!költöttük maradék román
kemény valutáinkat. Innen szélsebesen Ártánd felé vettük
utunkat. majd a magyar határt átlépve elénekeltük a .Hazám.
hazám' csodálatos Erkel-müvet. Az eltöltött három nap
összességében nagyon jó volt.

KOMEDIÁSOK

EmlékversenyKÉPZELET
Ha meglátok egy madarat.
Én is madár szeretnék lenni.
És innen messze elrepülni.

Ha meglátok egy halat.
Én is hal szeretnék lenni.
Folyómederben algát enni.

Ha meglátok egy gilisztát.
Én is azt akarok lenni.
Földbe tápanyagot keresni.

Ha meglátok egy tükröt.
Elfutok.
S magamra soha többé

nem gondolok.
KÖRMÖNDI KATALIN

Az iskolánk mező

gazdasági szakon
tanulói közül az
alábbi tanulók je
lentkeztek az évente
megrendezésre ke
rülő Guba Sándor
Emlékversenyre:

Krucsó Balázs.
Szabó Tibor. Jenei
János. Szabó Éva.
Bacsó Imre. Nándori
Emese. Hricsovinyí
József KERESZTES NAGY MAn1ANN

MATEK ÓRA

Matek óra sinus. cosinus
S a tanári szövegtöl kinyúlsz.
A tanár figyel mint a sas.
a diák ül mint egy süket pasas.

A tanár kérdez. de nincs felelet
Egyre csak üvölt: - Hát ez. hogy lehet?
Kétszer kettö négy.
na öcskös okos légy!
tangens. cotangens.
de a diák nem eminens.
VáJják a csengöt mint a Messiást.
De nem az egyest. hanem valami mást.

Csáki Csaba
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SPORT

Fociértékelé
Lezárult az NB III és a megyei labdarúgó bajnokságok

őszi idénye. Gyomaendrőd mindkét csapata nagyon jó
helyezéssel várja a folytatást tavasszal.

Az NB ill-ban a Barátság SE hannadik, a megyei
1. osztályban a GYFC negyedik helyen végzett.

Közös, ún. körkérdéseink a két csapathoz:
1. Hogyan értékelik afélideji helyezésüket?
2. Mi segitette ennek elérését?
3. Az anyagiak előteremtésemennyire volt nehéz?
4. Terueznek-e esetleges játékoscserét?
5. Várható-e hasonlóanjófolytatás a tavaszi idényben is?
BARÁTSÁG SE - Kovács Lajos
1. Az elvárásokat magasan teljesítettük. Újoncok

voltunk, nekünk ehhez mérten a középmezőnyben való
szereplés. a gond nélküli bentmaradás (volt) a célunk.

2. Ajó csapatszellem és ajátékosok egyéni felkészültsége
is. Ugyanis hétjátékosunk van. akik korábban az NB II-ben
fociztak.

3. Ez mindig gondot okoz, de ezt ajátékosoknak nem kell
érezni. 25-30 kisszponzorunk is van, rajtuk mindig sok
múlik. (Az igazi nagy szponzor kevés.) Legtöbbjük nem várja
vissza pénze megtérülését. Van egy élelmiszerüzlet például,
amelyik ha vidékre megyünk. mindig ad száz szendvicset.
vagy meghivnak egy-egy vacsorára. de olyan nyugdíjas is
van, aki tízezer forintot ad egy évre ...

4. Várható esetleg egy-két játékos érkezése, de ez még
nincs szerződésbenrögzítve ...

5. Bízunk benne, hogy az első tízben ott leszünk. Az,
hogy bajnokságot nyerjünk - az NB II-be történő fel
kerülésünk - úgy gondolom. hogy nagyon megterhelné ezt a
kis falut anyagilag. De ha az önkormányzat is be tudna
szállni, akkor más lenne a körülmény.

Külön megkérdeztük Kovács urat arról, hogy miként
reagál a következő felvetésre: Szóvá tették. hogya BSE pá
lyarekonstrukciójához, beruházásához olcsó és ezért talán
rossz minőségű anyagot vásároltak bontott anyagból, és
ebből esetleg fabarakk épület lesz?

A Közösségi Ház
december havi programja

Ol. 18 órától: Gyógyda.
02. 18 órától: Közmeghallgatás. Tisztelettel várunk min-

den gyomaendrődiállampolgárt!.
06.9-11 óráig: SzemVizsgálat.
08. 14-18 óráig: Műanyag- és vegyiáruk vására.
10. 17 órától: Cukorbetegek klubja.
10. 17 órától: Zenés est a Magányosok klubjában.
ll. 8-14 óráig: Használtruha vásár. (KENAG Kft. Budapest)
13. 14 órától: A gyomaendrődi Vöröskereszt és a Közösségi

Ház rendezvénye gyerekeknek.
13. 17 órától: A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

karácsonyi ünnepsége.
15. 18 órától: Gyógyda.
20-21. 8-17 óráig: Galambkiállítás.
26.20 órától: Rock - Karácsony. Belépő: 100 Ft.
29. 17 órától: A Nyugdíjas Klub szilveszteri vacsorája.
31. 18 órától: Szilveszter a Magányosok klubjában.

Asztalfoglalás: december 17-ig a Közösségi Házban, vagy
Szabó Andrásné klubvezetőnél.

A Közösségi Ház dolgozói minden kedves olvasónak szeretet
teljes karácsonyt és békés. boldog új évet kivánnak.

- A polgármesteri hivataltól megvizsgálták az anyagot és
ez a bizottság megállapította, hogy kifogástalan minőségűaz
építő-faanyag.Magamnak is vettem volna, ha közben el nem
fogyott volna ...

Általában akkor szoktak bizottságot bevetni, ha valaki
túllépi a pénzügyi keretet, de ha spórol, akkor nem.

Például az alap építéséhez téglát is nagyon olcsón
tudtunk beszerezni. Még csodálkozhatnak is a végén, ha
nem használjuk fel a kért 6 milliót, mert olcsóbban kijöt
tünk... !

Aki ezt kifogásolta, az egy örök elégedetlen képviselő, aki
még az élő fába is beleköt ...

Szabados Ferenc és Vass Ignác GYFC
1. A célkitűzéseknek megfelelően alakult. Az első 8-ba

terveztük a csapatot, most pedig csak l pont a másodiktól a
lemaradásunk...

2. A kezdeti nehézségek után valóban jó csapattá szer
veződtünk.A játékosokat egymás iránti barátságuk és a foci
iránti szeretetük túlsegítette egy-két holtponton ...

3. Ezt már tovább "súlyozni" nem lehet. Ilyen kevés
támogatást már régen nem kaptunk - elsősorban a várostól.
A költségvetésben viszonylag keveset szántak nekünk.
Ennek ellenére létezünk. ha nehezen is ...

"Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy a következő évi
költségvetésben fokozottabban támogassa a GYFC-t. A
létesítmény fenntartására pedig - az állagmegÓvás
érdekében - külön összeg szükséges, hiszen nagyon
leromlott állapotban van."

4. Nem.
5. Bizonyára igen, ha sikerül továbbra is beépíteni a fia

talokat. Ekkor a csapat hosszú távon is meghatározó lehet
a megyei r. osztályban. Az ifiben van 4-5 olyan játékos, aki
bármikor beléphet az első csapatba, de akkor sajnos veszé-
lyezteti az ifi létszámát, kiállását. .

Az utóbbi 3-4 év alatt 13-14 játékos ment el tőlünk, főleg

az endrődi csapatba.

Katona József Városi MűvelődésiKözpont
programajánlata

1997. december ül.-től 1998. január ül.-ig
December 03.: Kertbarátkör évadzáró rendezvénye
December 04. 17 óra: Közmeghallgatás
December 06.: Vöröskereszt évzáró tagsági gyűlése és vacsorája
December 07.: A Gyomai Kner Nyomda Rt. télapó ünnepsége
December 10. 10 óra: Siketek és nagyothallók Egyesületének

évzáró rendezvénye
December 13.: A Raichle Sport Kft. évzáró bátja
December 18.: A 2. Sz. Nyugdíjas Klub karácsonyi és évzáró ren

dezvénye
December 19.: Corvo Blanco Shuch Bt. bátja
December 31. 19 óra: A Dreher Söröző rendezésében

SZILVESZTERI BÁL
Program:
- a zenét a törökszentmiklósi TERC nosztalgia zenekar szolgáltatja,
- műsorral közreműködik a MlLLA TRIÓ humortársulat,
- éjfél után TŰZIJÁTÉK,

Belépő: 2600,- Ft/fő.

AsztalJoglalás előzetesen december 20-ig a Művelődési Köz
pontban. Kossuth lL 9. Tel.: 386-777. December 20 után a Dreher
Sörözőben!

Figyelem!
December 21. és január 5-e között a Müvelődési Központ zárva
tart (kivéve december 31.). Megértésüket köszönjük!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új
esztendőtkivánnak a Művelődési Központ dolgozói.-
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Kedves rejtvényfejtök! A SZEGÉNY' BÖLCS

,
Az athéni járókelők igencsak elámultak, amint meglátták Diogenészt, aki
kérőn nyújtotta tenyerét egy szobor felé:
- Mit csinálsz itt? - kérdezték tóle.
- Vízsz. 1., függ. 1., 18. és 57. - felelte a bölcs.
VÍZSZINTES: 1. Diogenész válaszának kezdete (zárt betűk: M, K). 14. Var
képződik rajta. 15. Ócska. düledező. 16. Bulgária legmagasabb hegysége. 17.
Színdarab! 19. Iskola elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 21. Gyermektápszer.
24. Bem serege vivott itt győztes csatát 1849-ben. 25. Olasz férfinév. 26. Bilbao
lakói. 27. A bárium vegyjele. 28. Szlovákiai folyó. 29. Német expresszionista költő.

író (Karl. 1889-1963.30.... Bekr: az első arab kalifa. 32. Orvul megszerez. 34.
Hajdani iráni lovas nép tagja. 36. Régies mutatószó. 38. Rába ... ; győri sporte
gyesület. 39. Kiejtett betű. 42. Tonnasúly. röv. 43. Északi férfinév. 45. Káin
áldozata. 46. Strantegic ... Lirrütatoin Talks: ennek a rövödítése a SALT (ARMS).
48. Merít apadszomszéd dolgozatából! 50. Amálka. 52. Kotorászva keres. 54.
Fegyver. 55. A fordítottja is igekötő. 56. Nem tűr ellentmondást. 57. Tanítványai
jogosítványt szereznek. 58. Szabadrúgás jár érte. 60. Boszork':.l.yperérőlismert
város az USA-ban. 61. Alaptalanul rágalmaz. 64. Zuhogni kezd! 65. Psota ... :
színésznő. 66. Étel. 68. Szovjet gyármányú motorkerékpár.
FÜGGŐLEGES:1. A válasz második része (zárt betű: R). 2. Mondanivalót papir
ra vettet. 3. Vércsoport. 4. Az iridium vegyjele. 5. A panasz szava. 6. Dohányzási
kellék. 7. Sikeres kabarészerzővolt (Károly). 8. Elágzó kalászú gabonaféle. 9. Öt
rövid sorból álló. rímtelen japán versforma. 10. Felfog. ll. Szertartáskönyv. 12.
Késő öregségre jutott. 13. Tornászberkekben különösen tisztelt japán név. 18. A
válasz harmadik része (zárt betűk: E, S, M, M). 20. Egymást előző magán
hangzók. 22. Istvánka. 23. Tüzelés aknavetőből. 28. Római számok. 31.
Bemondás az ultiban. 32. Szörnyen nagy. 33. A szerző halála után kiadott mű
jelzője. 35. Samaranch az elnöke. 37. Kis Etelka. 40. Házasságkötés nélkül vele
élő szeméiy. 41. Hebehurgya. táj szóval. 44. Okoz. 47. Rövid pályán fel- és leszáll
ni képes repülőgép. 49. Eger határai! 51. Látogatott kegyhely Közép
Olaszországban. 53. Guido d·... ; középkOri olasz zeneteoretikus. 55. Dugattyú két
holtpontja közötti távolság. 57. A válasz befejezése (zárt betűk:: S, U, S). 58.
Első rész! 59. Mézízű. 62. Idegen Anna. 63. félidő a pokolban; filmcim. 67.
Nyilatkozik a liba! 68. IH. SCH. J.

felett minden
~~~ap.

t sorsoljuk

A keresztrejtvény helyes megfej
tését legkésőbb 1997. december 17-i
beérkezéssel h.-üldjék a Híradó szer
kesztőségébe (Gyomaendrőd, Sza
badság tér 1.).

A helyes megfejtők között az
ÁFÉSZ 2 x 500 Ft-os, a Lionne Aján
dékshop 2 x 500 Ft-os. Gschwind
Élelm. Bolt 2 x 500 Ft-os, a Watt Gmk
500 Ft-os. a Körös-Kurca baromfi
boltjában beváltható 500 Ft-os, a
KERT-KIVI 2 x 500 Ft-os. a Sebők és
Sebők Villamosság 2 x 500 Ft-os,
Vargáné Ajándékshopjának 500 Ft-os.
a 2sort élelmiszer-áruházának 500 Ft
os vásárlási utalványait sorsoljuk ki.
Erről mindenki postán kap értesítést.

UY::.fJ:!!:!.:.Q:l!!.~'ilnnf;iLlud.
ú h.oJ.d(j.iJ ú,j e.J.zte iil kúuút

lnirufen ke.lÚJ~J. tJ-LJJ.ádó-j..án.ak a

f1Z.J.iJI<f. 13Ú!1.J"w.zl!.I< dÍ.n..tház.

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 35/2.

Zsort Élelmiszer Áruház
Nyereményakció december

1-23- özött!

r-------------,
I A Városi Képtár
I december havi programjai
I Dec. 12-ig még látható a

:Corini-emlékkiállítás
I Dec. 17-én 16.30-kor

:Szabó Zoltán textiljei
I és akvarelljei
: című kiállítás megnyitója

I Rendezte: ILLÉSSY ZOLTÁN

I Megnyitja: BANNER ZOLTÁN

I művészettörténész

I Megtekinthető:

Ll':'9~ ~e:. ~-~1~99~má~~:':l-ig.J
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RENDORSEGI HIREK
... Több alkalommal adta fejét egy helyi lakos tyúkok,
baromfik ellopására. 9-én reggel előáliították, majd a
kihallgatáson beismerte három cselekményét...
f'- Nagyon sok zugban betörőkjártakés hétvégi házakat
dézsmáltak meg. Sok esetben csak betörtek, semmit sem
vittek el, de néhány esetben műszaki cikkekkel léptek le.
A Kecsegési víkendtelep udvaráról viszont 23 öntöző

csövet emeltek el.
... November l-jén orvvadászt fogtak, aki légpuskával
már 2 fácánt ejtett a Hősök útja végénél.
... Egy családi házból SO ezer Ft-ot és nyitott gépkocsik
ból több alkalommal értékeket csentek el. Egy lezárt
szgk.-bó12 fényképezőgépet,2 hegedűt 100 ezer Ft érték
ben. A Selyem úton nyitott szgk.-ból 70 ezer Ft-ot. a
Pásztor J. utcában álló gépkocsiból rádiótelefont. a
Kossuth úton parkoló autóból 20 ezer Ft-ot.
... 4-én a Katona J. utca végénél az egyik fénysorompót
letörték.
,.- 5-én kórházba került a kerékpáros, akit a Volán
bisztró előtt ütött el egy gépkocsi és kisebb sérüléseket
szenvedett.
... 7-én bejelentés érkezett egyik helyi lakos ellen,. aki
saját kiskorú leányát szexuálisan zaklatta. •
... 12-én Csárdaszállás alatt egy gyomaendrődi lakos
gépkocsijával elütött egy kerékpárost az úton, aki bele
halt sérüléseibe.
... 15-én a Kölesfeneki-Nyilas Erdőtársulástulajdonából
1000 db. facsemetét loptak el.
,.- A volt Győzelem Tsz egyik üzemegységéből egy
lánghegesztőt, palackkal és nyomáscsökkentővel 100
ezer Ft értékben vittek el.
... Furcsa betörés történt egy Micsurin utcai házban.
21-én jelentették, hogy betörés történt, de úgy találták,
hogy nem tűnt el semmi. Később megismétlődött a
..betörés". de ekkor már kulccsal nyitották ki az ajtót.
Eltünt egy kulcscsomó, egy üveg Keglovitsh vodka,
valamint három postai betétkönyv. Nem tiltották le azon
nal a betétkönyveket, mert sejtették a tettes kilétét. (Az
egyéb, betörési kár hatezer Ft volt.) Amikor a
betétkönyvekben lévő 30 ezer Ft-ot ki akarta venni, a
postán elfogták a tettest, akit a család jól ismert...
... 21-én bombariadót jelentettek a volt 617. Sz. Ipari
iskolában (most Bethlen G. nevét viseli) 8 óra 50-kor. A
kivonult rendőrök nem találtak robbanószert, viszont a
dolgozatírás, feleltetés elmaradt. Rossz nyelvek szerint
péntek lévén, valaki(k) hamarabb kívánt(ak) haza
utazni ... BŰllcselekményt hajtott végre a bejelentő ezzel
a közveszélyes fenyegetéssel.
... Betörtek a MÁv restijébe, ahonnan 80-100 ezer Ft
értékű árut. és 40 ezer Ft készpénzt vittek el 24-re vir
radóra.
... 24-én jelentették be, hogy egy belterületi telken álló
Dt-traktorból 90 19ázolajat szívtak le.

Tüzoltóság kivonuIásai
e Október végén a Templom-zugi kis hídról beleug
rott a vízbe egy ló, valószínűleg megijedt valamitől.

Már csak a tetemét húzták partra a baleset után.
e 3-án gaz, avar égett a körösladányi út mentén kb.
500 m 2 -en, 5-6 km-re Gyomától.
e A Bajcsy út egyik házának udvarán avar égett, de
a kivonulásig eloltották a lakók 7-én.
e 400-500 m 2-en avar égett a körösladányi úton 8-án.
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I. Regionális NAT-nap
Jelentős napja volt november 24-én a Rózsahegyi

Kálmán Általános Iskolának. A NAT-ról szóló országos
előadás-sorozatés fórum 40 helyszínéből a 28. előadás

zajlott itt (megyénkben mindössze két iskolában, amiből
egyik a gyomaendrődi).

Részt vett a NAT-napon Gál Ferenc az MKM osztály
vezetője, dr. Kincses László Bm Pedagógiai Intézet igaz
gatója, Ladányi Gáborné az iskola igazgatója...

Megtiszteltetés, hogy iskolánkat jelölték ki a körzeti
rendezvényre. Közel 200 érdeklődő előtt bemutatták a
Rózsahegyi iskola kidolgozott programját. aminek
elkészítése közös munka eredménye. A tantestület maga
határozta meg ebben a célokat és ez mintegy jobban
összekovácsolta őket - mondta az iskola igazgatója
Ladányiné. A Rózsahegyi iskoláról, mint egyféle
minősítésként kijelentették, hogy a környék szellemi
bázisát képezi. Az érdeklődőkmegvitatták a pedagógiai
programot és figyelmet fordíthattak a megjelent, legalább
négy könyvkiadó tankönyveire is.

Nyugdíjról, változásokróL ..
Kel1er Lászlót a Népjóléti Minisztérium politikai

államtitkárát elkísérte városunkba Szöllősi Istvánné
és Földesi Zoltán országgyűlési képviselő november
26-án.

A késésük ellenére a szép számú. érdeklődőnek
rövid, tartalmas előadást tartott Keller László a
nyugdíjjal kapcsolatos új változásokról, hatásairól Az
e téma körülí zűrzavarokatpróbálták tisztázni és ki
csit bővebben a lényeges változásokat, a jelenlegihez
képest a várható különbségeket ismertetni.

A '98-as változás egyik lényege, hogy a jogszerzési
idő kötődik a járulékfizetéshez, néhány kivétellel

2009-től megszűnik a degresszív beszámítás,
2013-tól új lineáris nyugdíjskála lép életbe.

Az özvegyi nyugdíjrendszer változása 1997. decem
ber 31-től várható.

E mellett szóba került az egészségügyi törvény is,
amí jövő év július l-jén lép majd hatályba.

Keller László államtitkár beszámolt a legújabb
eseményekről is, vagyis az OTP Kereskedelmi Bank
Ingatlan Rt. feljelentési lépéséről a népjóléti miniszter
és Keller Lászlóval szemben. Fő oknak a Wesselényi
úti ingatlan körüli ügyes-bajos vitákat jelölte meg. A
népjóléti tárca szerint az épület nem alkalmas arra,
aminek azt építették...

ALaká8fe18zerelé8i Ajándék8hop
(Gyomaendrőd fő úL 208. .sz. aJatL)

Gazdag áruválasztékbál, kedvező áron
vásárolhat karácsonyra is:

'fl üveg-, porcelán, műanyag, zománc-, hőálló

.~ edényeket. Kerámiát, bőrdíszmű árukat.
valamint csillárokat, fali karokat, asztali

lámpákat és még sok egyéb árucikket,
ajándékokat Gyomán aLakásfelszerelési

boltban Fő út 208. Tel.: 285-423

Minden kedves vásárlájának kellemes ünnepeket kíván
az üzlet vezetője Varga Jánosnél
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