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Megkérdeztük

A POL ÁRMESTERT
ÉVES MÉRLEG KÖLTSÉGVETÉS KÖZMEGHALLGATÁS HAMAROSAN
- Milyen évet zárt a polgánnester hivatalában és mint

pTivát ember?
- Az 199B-as év nem volt kedvezőtlen. A város pénz

ügye kiegyensúlyozott volt. A fejlesztések elindultak. Az
új országgyűlésiképviselőnkkormánypárti. sőt emellett
több olyan tisztséget tölt be. amelyek alapján bízunk
benne. hogy érdekeinkben többet tud tenni. A választás
után. az új testülettel úgy látom. hogy jól tudunk majd
dolgozni a következő időszakban.

Privát emberként külön megtiszteltetés volt számomra.
hogy a választáson a lakosság. a pártok úgy találták.
hogy más jelöltet nem indítanak rajtam kívül.

A polgármesterségen kívül egyéb tevékenységbe nem
kezdtem. A gazdasági életben. mint őstermelőtengem is
érintettek az év problémái.

Viszont a megyei területfejlesztési tanácsba. illetve a
megyei képviselő-testületpénzügyi bizottságába kerülve.
polgármesterként is. és magánemberként is egy jó évet
zártam.

Voltak sikertelenségek. problémák. de úgy érzem. hogy
a negatív tényezők felnagyítása következtében az opti
mizmus hiánya miatt sokkal jobban jelentkezik az ered
ménytelenség problémája. Ezért inkább ezekkel megba
rátkozván. újrakezdvén kidolgozásukat, esetleg eredmé
nyeket érnénk el a létező egyéb sikerek mellé. A ma jel
lemző pesszimista magyar társadalomtól úgy érzem.
hogy én távolabb helyezkedem el ezen a területen. vi
szonylag optimistábban látom a világot.

- Az 1999-es költségvetés végső beállítása, az elkép
zelt minimális 10-15 millió Ft hiánnyal. mennyire ütköz
terr várhatóan az intézményeket. kialakulhat-e a szük
séges konszenzus. egyetértés?

- Mindenképpen törekedni kell a konszenzus kialakí
tására. és arra. hogy az intézményeinknél a 10-11%-os
várható inflációnak megfelelő költségvetési működési

többletkiadás meglegyen.
Ezt a béreknél differenciáltan kell megvalósítani. hi

szen pl. a pedagógusoknál ez 16%. a szociális ágazatnál
14.3%. Nyilván nagyobb kiadásokat jelentenek. mint a
várható normatív támogatás. ami kb. 7-B%-kal változik.
A különbséget valamilyen formában ki kell gazdálkod
nunk. vagy a fejlesztésre szánt pénzekből kell elvenni. ..

Törekedni kell. hogy az előírt és várható infláció mér
tékkülönbségét. személyi juttatásokat és közterheit biz
tosítsuk. emellett az elindított felújitásokat folytassuk.
Tehát ez évben is egy-egy intézményre bizonyos összegű

szükséges felújítási költséget kell szánni és biztosítan i.
Pl. zeneiskola. vagy a 2. Sz. Ált. Isk. Fő úti épületének
renoválása.

Ezekben elérhető a konszenzus. de bizonyos feszült
ségeket azért várok. mert úgy érzem, hogy a pedagógu
sok ezek után sem lesznek túlfizetve. igen ám, de a fe
szültség ezzel tovább nő, hiszen nagyon sokan
1O-11010-os átlagnövekedéssel kell. hogy beérjék. Ők

esetleg rosszabb helyzetbe kerülnek. Tehát egy intéz
ményen belül is komolyabb feszültségek. problémák
alakulhatnak ki. Az iskola vezetőjénekkell ezt szerintem
kezelni ...

- Fontosabb utóbbi találkozói?
- A kistérségi találkozó volt a legfontosabb szemétle-

rakó ügyében. December egyébként az ünnepélyesebb
pillanatok időszaka.Több baráti találkozón vettem részt.
amelyek haszna majd esetleg a jövőben kamatozik.

- Mikor lesz a közmeghallgatás szemétlerakó ügyé
ben - januárban?

- Két alternatíva van: - a bizottsági ülések után
21-22-én; - esetleg összekötnénk a január 2B-i képvi
selő-testületi üléssel a gyomai oldalon, ezt követően az
endrődi oldalon tartanánk egyet.

Január elején a bizottsági elnökökkel történő egyezte
tésen dől el a pontos dátum.

Arra szeretném mindenki figyeImét felhívni a szemét
telep ügyében, hogy a város szempontjából több előnyt

jelent. és több környezetvédelmi értéket jelent. mint
amennyi esetleg a hátránya lenne. Új munkahelyek
jelennek meg. a kommunális hulladék szelektíven lesz
kezeIve ... Az uralkodó szélirányt figyelembe véve az elhe
Iyezésénél nem zavarja a települést. sőt egyéb problémát
sem jelent majd. A felvetéseket természetesen messze-
menőleg figyelembe vesszük. .

Boldog új évet kivánok minden kedves gyomaendrődi

állampolgárnak! Kérem őket. hogy töretlenül higgyenek
abban. hogya jelene mellett jövője is van Gyomaend
rődnek és lakóinak!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e _ ••••••••••••••••

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata az alábbi szocíális bérlakás
bérbeadására PÁLYÁZATOT ír ki:
Gyomaendrőd, Endrődi u. 4.

szám alatt lévő 2 szoba és egyéb
helyiségekből álló, 71 m 2 alap
területű félkomfortos szociális bér
lakásra. A lakás lakbére: 4615,
Ft/hó.

A pályáZat benyújtásának határ
ideje: 1999. január 10. napja, me
lyet a Polgármesteri Hivatal Hu
mánpolitikai Csoportjához kell be
nYÚjtarú.

Pályázat
A lakbér megHzetéséhez "Gyoma

endrőd Város Képviselő-testületé

nek a többször módosított
11/1996. (V. 29.) KT. számú
rendeletének 36. § (l) bekezdé
sében biZtosított lakásfenntartási
támogatást igényelhet az. aki a
többször módosított 6/1994. (II.

23.) KT. számú rendelet 3. § (l)
bekezdése alapján szocíális kö
rülményei miatt rászoruló sze
mély."

,,- amennyiben nincs szociális
rászorultságú pályáZó. akkor a
szociális körülményei alapján rá
szorulónak nem tekinthető pá
lyáZók közül az részesü! előnyben.

aki a lakbér előzetes egyösszegű

megHzetését a meghirdetett - leg
alább 6 (hat) havi - összeghez
képest hosszabb idötartamra vál
lalja."
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9. Sz. Vk. képviselője

CSÁSZÁRNÉ
GYURICZA
ÉVA

körzetek

Mikor e sorokat iram. meg az ünnepek elött
vagyunk. ezert gondolatban varosunk min
den lakójanak aldott karacsonyt. eredme
nyes. bekes uj esztendőt. es jó egeszséget
kivanok. Kivanom. hogy szeretetben.
békében. szabadsagban. jóletben élhes
sünk mindnyajan. Tudom ezek a kivan
sagak nem jönnek maguktól. sokat kell
ezért még tennünk. nemcsak a városunk
ban. nemcsak az országunkban. Valasz
tókörzetem. ha madartavlatból nb.zük.
akkor a Ridegvárostól a Ligeten at. a
Dombszögnél a Fó uton a Szabadsag útig.

azon végig egeszen a Körgatig tart. Ebben a körzetben 1417 valasztópolgar él.
akik közül 467-en mentek el októberben szavazni. Iskolák. óvodák. idösek haza.
lholtag. müvelődési hilz. könyvlar. tajhilz. ezek az önkormanyzat élő. müködó
intézmenyeí. De vannak elhagyott. vagy eladott épületek. üzemekké al2lakitott
iskolák. A Községhilza un. kirendeltsegkent müködik. a mozi helyén most kocs
ma. de mas volt polgiui hilzakban is italkiméres. jatékautomata torzitja a
lelkeket.

Nem vidanl ez a városkép. sem nyaron sem télen. Sok a sáros utca. este nagy
a sötétség. mintha veremben jarna az ember. Az igazsaghoz az is hozzátartozik.
hogy sötétedés utan alig jár ember az utcan. Elgondolkoztam azon. hogy vajon
melyik az ok és melyik az okozat. de a lényeget tekintve mindegy. faj az ember
szive. hogy mive lett ez az Árpad-korabeli tekpüles. Lélekszama a felere csökkent.
es ez a folyamat egyelöre úgy lünik. megaJliUlatatlan. Ennek egyik legszem
betünóbb oka a munkahelyek hianya. az ihatatlan ivóvíz. sok esetben a telefonhi
any. és a szennyvíz okozta gondok. Sajnos az elszegényedés is terjed. Az önkor·
manyzat kötelezö feladatai között nem szerepel ugyan a munkahelyteremtés. de
hat ilyen infrastruktúrai hattérrel nemigen várhatjuk a külsö müködö tőkét. Azt
azert lakosaink ta pasztalha tják. hogy az elöbb emlitett gondok megoldasa már
evek óta elkezdódött. ezert jövö majusra mar iható vizünk lesz. a szennyvízprog
ram is folytatódik. es az utak épitése is terv szerint halad. Alakossagi sajaterö
nelkül a beruhilzasok nem valósulhatnanak meg.

E korabban megkezdett beru.haza.sok kérdeseben a jelenlegi testület a két
települes közötti elosztasban dönt. remenyeim szerint ugy. hogy a fejlödés egyen
súlyba kerülhessen. Januarban alakossagot részletesen is tajekoztatjuk arról az
új beruhilzasi döntésről. amit már ez a testület hozott. A jövönk. a környezetünk.
az egészségünk vedelméröl is szól ez a döntés. Szilárd hulladeklerakó fog épülni.
anli 30 évre megoldja ezt a gondot ugy. hogy a környezetünknek és az
egeszségünknek ne ártsunk legahibb ebben a vonatkozasban. A 20. század tech
niJGu és mas \~vmanyai sokat ártottak a teremtett vilag ertékeinek. es maganak
az embereknek is. Gondoljunk csak a DDT porra! Jól emlekszem. ahogy aJdott
emlékü nagyanyam még az egeret is ezzel irtotta. és puszta kezzel szórta a krum
pliviragra. ha megtamadta az .. amerikai bogár". Van meg egy számunkra nagyon
fontos beruhil.zási elképzelés. anli már megallilhatatlanul elindult: az idösek
hilzanak 50 féröhelyes épitési terve ez. a Blaha úton.

Az elkövetkezö hónapok legfontosabb testületi munkaja a következő évi
költésvetés tárgyalasa lesz. Bevallom. hogy annak ellenére. hogy pénzügyi es gaz
dasagi szakember vagyok. a költségvetési format most kell megtanulnom. ami
egyaltalan nem esik nehezemre. A nehezseget csupan az okozza. hogy nem abba
a bizottsagba oszlottak be. ahol az önkornlanyzat gazdalkodasa reszletesen tár
gyalasra kerül. Azt már vililgosan latom. hogy az egyik legnagyobb problemat az
intézmények (óvodák. iskolák. egészségügy stb.) müködöképességének a
megfelelö színvonal melletti biztositasa okozza. Sajnos ez országos gond. nem
csak helyi problema. A normativ tamogatilsok realértéke sokat csökkent az évek
alatt. és az uj feladatokhoz nem mindig van biztositva a költségvetési törvényben
a fedezet. Ez az önkormanyzatisilg kiteljesedeset sajnos inkabb gatalja. mint
segíti. es ehhez járul még súlyosbitóként a lakossag elszegényesedése. holott a
fent emlitett beru.hilzasok. utak. szennY'~zcsalorna-épités. lakossagi hozzaja·
rulas nélkül nem megy.

Kereszténydemokrata képviselö vagyok. ezért is rendkivül fontos számomra az
önkormanyza t szocialpolitikaja. ami a szegény. elesett emberek. rétegek
megsegitésére iranyul. Szeretnék kapcsolatba kerülni azokkal a keresztény
demokrata gondolkodasu helyi közéleti emberekkel. akik feladatot tudnak. akar
nak vaJlalni a képviseW-testület munkajaban. Ehhez az is kell. hogy megfelelöen
tajekozódjanak azokról a szociillis feladatokról. amelyek ellatasaban majd közre
kellene müködniük.

En azt igérlem a valasztóimnak, hogy szerelnék velük allandó kapcsolatban
lenni. ezért most is mondom. hogy ügyes-bajos dolgaikban is - úgy mint már
többen tették -. keressenek akilr személyesen. akár telefonon. szivesen segitek.
vagy megkeresem azt aki tud segíteni.

A helyi önkormanyzatisag a helyi polgárosodas alapja.
..PoIgarként élni. polgárkent gondolkodni csak olyan települesen lehet. ahol a

közös gondokról közösen döntenek. allOl a helyi közügyeket közösen intézik-o
Tolsztoj gondolatat soha nem feledve akarom a kep\~selői munkam végezni:
... fat vagni. agyagot formazni. vasat kalapitlni lehet szeretet nelkűl. de

emberekkel nem lehet szeretet nélkül banni."

,.
es

Az uJonnan megválasztott egyem választó
kerületek képviselöihez a testület tagjaihoz 
néhány hónapos sorozat erejéig - kérdéseket
intézünk, melyek kedves olvasóink velük szemben
támasztott bizonyos elvárásait is tükrözhetik. A
válaszokban pedig az adott képviselőt jobban
megismerhetik, esetleg képet kapnak annak
elképzeléseiról, célkitűzéseiről - most már a
választásokon túl, az érdemi munkálkodás idején.
A képviseló'k a következő kérdésekre válaszolnak:
- a választókerület/terület rövid bemutatása (in-

tézmények, lakosság stb.)
- létező problémák sora (közmű, egyéb...)
- javasolandó orvoslásuk, megoldásuk a következő

négy év alatt. és amit a képviselő tenni tud... ?
Most a 2. és a 9. választókerület képviselői nyi
latkoznak lapunknak.

2. Sz. Vk. képviselője

1990 óta mindkét ciklusban
önkormányzati képviselő vol
tam. Ez nagyon szép. meg
tisztelő. ugyanakkor igen idő

igényes feladat volt. Most a
'98-as választások előtt úgy
gondoltam. hogy a közügyek
re fordított időt inkább nö
vekvő gyermekeim társasá
gában kellene eltöltenem.
tehát nem indulok a választá
sokon. Különböző agitálások
hatására mégis beadtam a derekam. csakhogy akkor
közvetlen lakóhelyemen már indult az MSZP színeiben
Vass Ignác. Így a szomszédos utcákban vállaltam a meg
mérettetést a "német városrészben". 1963 óta ismerős

számomra ez a városrész. Gyomai gimnazista koromban
éltek itt osztálytársaim. utóbb tanítványaim. rokonaim.
Most, amikor a szórólapokat hordtam és a választókörzet
minden egyes utcáját. házát l-2 nap leforgása alatt
végignéztem. megerősödött bennem az a meggyőződés.

hogy itt rendszerető. a környezetükre igényes emberek
élnek.

A problémákra kitérve úgy hiszem. hogy azok városi.
sőt régiós problémák. l-l választókörzetnek persze le
hetnek speciális gondjai is - gondolok itt a külteruletek
helyzetére. Az előző ciklusokban és most a választási
..programok" kinyilatkoztatása során érdekes volt látni.
hogy mennyire él még a régi beidegződés: a képviselő

jelöItek utat. átereszt. korlátot stb. ígértek az adott terü
letnek. úgy mint a régi tanácstagok. Ma már ez nem ilyen
elaprózottan müködik. A városnak koncepciói vannak a
különböző témákban (víz. szennyvíz. út. közmüvelődés

stb.), azok ütemezése. a pénzügyi fedezet biztosítása
átfogóan. nem csak néhány utca volumenében valósul
meg. Így tehát l-l területi képviselő szerepe nem dom
borodik ki olyan markánsan. mint korábban. Értékrend
je azonban - és itt juthat szerephez az általa képviselt
terulet helyi érdeke is - a szavazások során mindenkép
pen megmutatkozik.
Jövőkép: Meg kell teremteni mindazt az infrastruk

túrát, ami vonzóvá. eladhatóvá tesz bennünket. ami nél
kül nem települ ide a töke. nem teremtődikmunkahely.
Ha mindez ezen a cikluson belül nem valósul meg. akkor
visszafordíthatatlanná válik a település elöregedése. az
elvándorlás. Ez azonban csak a feladatok egyik oldala. A
másik oldal legalább ilyen fontos. A városban évtizedek
alatt kialakultak azok az intézmények. civil szervezetek.
amelyek az oktatás. a kultúra fenntartói. fejlesztŐi. ame
lyek finanszírozásából az állam egyre inkább kivonul. a
város alig-alig bírja. az egyének pénztárcája még kevés
bé. Nagy lehet a kísértés arra. hogy ezeket ..racionalizál
va" vegetálásra kárhoztassák. Az így megtakaritott né
hány millió forint a több milliárdos beruházások
megvalósulását érdemben nemigen segítheti. elmara
dása nem ís veszélyezteti. A ..kultúra" lepusztulása vég
eredményben egy jól fejlett falut eredményezne. ahová az
újabb nemzedékek csale család-o illetve temetőlátogatás

ra térnének vissza. A helyes arányok megtalálása ezen a
területen a képviselő-testület számára ígazi kihívás. és
történelmi felelősség is.

Képviselők

DR. KOVÁCS
BÉLA
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zÁRó RENDELKEZÉSEK
3. § A rendelet 33. § (l) bekezdésének második mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
..33. § (l) Rendelkezéseit 1999. január hó l. napjától kell alkal
mazni."

Ebben az esetben a napi átalány összege:
5 föig terjedö foglalkoztatott esetén: 2000.- forint/nap
5-20 föig terjedö foglalkoztatott esetén: 3000.- forint/nap
20 fö feletti foglalkoztatott esetén: 5000.- forint/nap
Foglalkoztatott az. aki a vállalkozói cél megvalósításában bár
milyen jogcímen az önkormányzat illetékességi területén részt
vesz.

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
29/1997. (XII. 17.) KT. 30/1996. (XII. 19.) KT

és 37/1995. (XII. 22.) KT rendelettel módosított
25/1995. (X. 26.)

KT RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(5) Az alkalmi jelleggel végzett
a) piaci és vásározó jelleggel végzett kiskereskedelmi tevékeny

ség folytatása esetén az önkormányzat illetékességi terüle
tén megrendezésre kerülö piacokon és vásárokon a napi
átalány összege: 400.- forint.

b) kivéve aszeszesitalok árusitását. a szerencsejáték-szolgál
tatást. az erotikus és szexuális áruk árusítását. valamint a
cirkuszi és mutatványos szolgáltatást. Ebben az esetben a
napi átalány összege: 1200.- forint.

c) továbbá: minden egyéb - az al és b) pont alá nem tartozó
alkalmi jellegü tevékenységet. - így például: az építöípari,
valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és
fenntartási munkát. az ezekkel kapcsolatos szerelési. szer
vezési. lebonyolító. szaktanácsadó. felügyeleti tevékeny
séget. ilIetöleg természeti eröforrás feltartását. kutatását.

DR. CSORBA CSABA S.K.

jegyző

A HELYI ADÓK MÓDOSÍTÁSA

A módositott 25/1995. (X.26) KT rendelet módositását az teszi
szükségessé. hogy egyrészt az infláció hatását ellensúlyozzák.
másrész az iparüzési adóban az 1998-ban elszámolt 33%-os
anyagköltség 1999-ben 66%-ra emelkedik. Az ezt kitevö
adóösszeg (IO-ll M Ft) pedig jelentös kiesést jelent az önkor
mányzatnak.
Alábbiakban közöljük az 1999. évet érintö adóváltozásokat.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
l. § A rendelet 17. § d) pontja az alábbiak szerint módosul:
(ADÓMENTESSÉG)
.. 17. § d) Az a magánszemély. aki a helyi kábeltévé. megvaló
sításához anyag1lag hozzájárul. 1999. évben befizetést teljesít.
az a befIzetett összeget a magánszemélyek kommunális adójá
val szemben - legfeljebb azonban azonban a kommunális adó
jának összegéig - elszámolhatja."

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
2. § A rendelet 29. § (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(AZ ADÓ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE)
..29. § (4) A helyi iparüzési adó mértéke a rendelet 29. § (l)
bekezdése alapján számitott adóalap figyelembe vételével:
a) termelö tipusú vállalkozás esetén az évi adó mértéke az

adóalap 9 ezreléke,
b) kereskedelmi és szolgáltató típusú vállalkozás esetén 

kivéve a c) pont alatti tevékenységeket -. továbbá a
kereskedelmi. hitelbanki és egyéb pénzügyi szolgáltatás.
valamint biztosítási szolgáltatás esetén az adó mértéke az
adóalap 1.2 %-a,

c) a szeszes italok árusításából (SZl 0821. SZl 0822. SZl
0823). a szerencsejáték-szolgáltatásból (SZl 1951). valamint
az erotikus és szexuális áruk árusitásából elért árbevételek
után az évi adó mértéke az adóalap 1.7%-a.

DR. DÁVID IMRE S.K.

polgármester

December 31-vel megszünt a B. M. Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány GyomaendrődiAlirodája. viszont megváltozott
müködéssel továbbra is egy szolgáltató iroda áll majd a
helyi vállalkozások rendelkezésére a Hősök útján.

A '99-es városi költségvetés végleges elfogadása 1999.
februárjában történne. Első nekifutásra 214 milliós a
hiány a koncepcióban. Viszont még nincs parlament
által jóváhagyott költségvetés sem. Addig a város költ
ségvetésének bevételi oldala nem ismert.

Mindenképpen az egyik nagy súlyt a pedagógusok
bérezésének kérdése jelenti, bár még bizonytalanság
lengi körül ezt is.
Végső soron azt szeretné az önkormányzat. hogy

10-15 milliósra sikerüljön lefaragni a hiányt, ami még
kezelhető.

A polgármester elmondta, hogy pozitívan hatott min
denhol a múlt évi intézkedések sora pl. a Gondozási
Központ. a Fürdő esetében.

Ezek után is mindenkinek sZigorúan kell magát a költ
ségvetéshez tartania.

A VILLÁMTURS szükségesnek tartja díjainak
emelését. mivel költségei növekedése ezt indo
kolja.

A díjtételek 1999. január l-jétől: egy útra szóló
vonaljegy 60 Ft.

Dolgozói bérlet 1500 Ft/hó. tanuló, nyugdíjas
bérlet 430 Ft/hó.

Az önkormányzat havi támogatása 263 162 Ft.
Az emelések a Pénzügyminisztérium javaslata

alapján történtek. ill. jóváhagyásra oda elküldték.

HELYI BUSZÁRAK

1999·ES KÖLTSÉGVETÉSRŐL

• A Thermix Építőipari Szövetkezet - mint jog
utód -, és a város között bonyolódó, a Városi Sport
csarnok padlózathibáinak rendbetétele érdekében
indult vitás ügy megoldása.1<ént vállalja, hogy 3 mil
lió Ft-ot fIzet két részletben augusztus végéig a vá
rosnak. Ez az összeg tulajdonképpen fedezi a javítás
költségeit. A peren kívüli megegyezés mindenkinek
jó és megnyugtatóan lezárhatja a problémát.

• A megyében hírek szerint több oktatási intéz
ményt az önkormányzatok a megyének kívánnak
átadni a pénzügyi támogatás szűkössége miatt. Az
adott önkormányzatoknak erejükön túl terheli meg
ez a gazdálkodásait. Gyomaendrőd esetében az
önkormányzat szeretné megtartani iskoláit és szi
gorú felügyelettel elkerülni a hasonló gondok meg
jelenését.

• Szabó Istvánné óvodavezetö megköszönte Jakus
Imrének, hogya képviselő gyűjtéséből és fel
ajánlásából az öregszölői óvodát 30 OOO Ft-tal támo
gatták. Ezért játékokat vásároltak a gyermekek
nagy-nagy örömére.

Napirend előttiekból

Megszűnt:
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Civil alap
1999-től létrehozzák a Civil Szer
vezetek Támogatási Alapját.

Ez a város működési kiadásai
nak 0.75%-a leIIDe.

'98-ban mintegy 20 szervezet él
vezett valamiféle támogatást össze
sen 3321 ezer Ft értékben az ön
kormányzat alapj aiból pályázat
útján.

A szervezetek összes éves támo
gatása elérte a 7 milliót. Az idei
összeg 45% -a a külön megállapo
dással nem rendelkező és nem
közhasznú szervezetek, (55%-a a
közhasznú szervezetek és a külön
megállapodással rendelkező sze
mélyek) támogat~sát szolgálná. Az
elosztás pályázati úton történik.

A Városi 7Yízoltó Egyesület az
önkormányzati támogatást műkö
dési kiadásainak 50%-os fedezé
sére kapja. l milliót pedig mobili
tásának . feIIDtartási költségeire.
('98-ban összesen 2500 E Ft-ot
kaptak.)

Az Alapítvány GyomaendrődVá
ros Közgyűjteményeiért 25 Ft
szponzori támogatáshoz 75 Ft ön
kormányzati pénzt kap. de maxi
mum 700 ezer Ft-ot.

A Sóczó EleJe Motormúzeuma kü
lön megállapodás szerint évi 500
ezer Ft támogatásban részesül.

Szemétszállítás,
temetői szolgáltatás

A Gyomaszolg Kft. kérte. hogy
dijainak emelését támogassa a
testület 1999. január l-jétől.

Tájékoztatáslcént: kukaedények
üritése - kertes ingatlan heti egysz
eri üritési 1870 Ft/év. lakótelepi
lakások heti egyszeri ürítése 2210
Ft/év.

5 m3-es zárt konténer 2834
Ft/év/Nagylapos. Öregszőlő. Közü
letek részére 110 l-es kukaedény
úritése 264 Ft/ürités 5 m3 -es kon
ténerürités 3410 Ft/ürités (a dijak
áfával együtt ért.).

(A lakosságnak továbbra is díj
mentes a heti egyszeri kukaürités.
Ennek támogatását az önkor
mányzat ezután is magára vállalja...
Kivétel aszeméttelepre kiszállított és
leadni kivánt hulladék.)

A temetői szolgáltatások 15%-kal,
az urnafülke-hozzájárulás és halotti
maradványok áthelyezése valamivel
jobban emelkedik - (16.6-20%).

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

GÉPJÁRMŰADÓ·

VÁLTOZÁS
Az Országgyűlés módosította
a gépjárműadóról szóló tör
vényt. Az adótételek alsó hatá
rát 600 Ft-ra emelte, a felsőt

pedig 1000 Ft-ra 100 kg-on
ként.
(Gyomaendrődön az előző

évben - '98-ban - érvényes évi
tétel 480 Ft/ l 00 kg, a tétele
sen adózó gépjárművek ese
tében évi 2400 Ft volt.)

Az 1999. január l-jétől al
kalmazandó összeg a fentiek
alapján Gyomaendrődön a
testület határozata értelmé
ben 650 Ft/ 100 kg/év.

A motorkerékpár, lakókocsi,
lakóautó és sátoros utánfutó
adója 3000 Ft/év.

A 650 Ft-ból 300 Ft az út
alapot illeti, 300 + 50 Ft pedíg
a helyi önkormányzatot.

1998-as adatok alapján
Gyomaendrődön az adóköte
les súly 2911000 kg volt
(összesen), az utána befolyt
összeg, ami az önkormányzaté
maradt 8150800 Ft volt, a
tételes adóból 43 400 Ft.

Sertéstelep
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola
sertéstelepének rekonstrukciós
fejlesztési kiadása '98. évi teljesi
téséhez 8 375 OOO Ft pénzügyi
megelőlegezéstkap.

Képviselők

és fogadóórák
(kiegészítés)

Babos László 3. Sz. \TK. 
Bármikor. előzetes egyeztetés
alapján. Kossuth u. 37. sz. TeL:
66/283-522. 386-525

Véha Lászlóné 7. Sz. \TK. 
Bármikor. a lakásán. Sugár u.
105. sz. Tel.: 284-401

5

Térségi
szeméttelep

A térségi szilárd kommunális hul
ladékkezelő telep létrehozására
irányuló tárgyalások tovább foly
tatódtak és újabb eredményei van
nak.

Szarvas és Csabacsűd telepü
lések kiléptek. viszont Köröstarcsa
szándéknyilatkozattal. úgymond
támogatja a létrehozást.

A legutóbbi kistérségi ülésen
részt vettek az ÁNTSZ. Nemzeti
park Igazgatóság. a Környezetvé
delmi Felügyelőség. Tűzoltóság

képviselői is. Az előzetes terveket
nem ellenezték. de szakhatósági
álláspontjukat csak a tervek pon
tosabb ismerete után tudják ki
fejteni.

Vélemények szerint nincs olyan
akadálya a beruházás megvaló
sításának. ami lehetetleIIDé tenné
a február 2-i pályázati megírást.

A továbblépés tekintetében szük
séges. hogy az érintett települések
képviselő-testületei elfogadják azt
a szervezeti megoldást. ami alap
ján meg tudják valósitani a térségi
szilárd huJladéklerakót. Az egyik
alternatíva szerint a már létező 
Csárdaszállás. Hunya és Gyoma
endrőd önkormányzatai által létre
hozott - kistérségi társulás valósít
ja meg a beruházást.

Kondoros. Kardos. Örménykút.
Kétsoprony önkormányzata úgy
nyilatkozott. hogy elfogadják ezt a
megoldást. majd csatlakozni ki
vánnak a megvalósulás után. E
települések önkormányzatai el
kell. hogy fogadják a kistérség erre
vonatkozó alapító megállapodásá
na..1< módositását.

Támogatásával Békés Megye Ön
kormányzata is részese a beruhá
zásnak.

A résztvevők lakosságarányosan
biZtosítják a költségeket. úgy a lét
rehozási önrészeket. mint később

a működési kiadásokat. A Hár
mas-Körös Kistérségi Terilletfej
leszlési Társulás keretében kiván
ják létrehozni a térségi kommuná
lis szilárd hulladéklerakó telepet.
Minden pályázati lehetőséget meg
kivánnak ragadni a megvalósítás
érdekében. Az üzemeltetést azon
ban a létrejötte után egy erre ala
kuló szervezet végzi majd.
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VÁSÁRI ÉS PIA I DíJTÉTE E
1997. augusztus l-jétől a vásár-o
piacrendezési, ill. mérlegelési tevé
kenység vállalkozási formában
üzemel városunkban.

A vállalkozó az inflációs hatások.
valamint az előző év mérséke!t ár
emelésének kompenzálása érde
kében kíván és kénytelen díjakat
emelni.

Az új árak 1999. április l-jétól
lépnek érvénybe.

Néhány példa:
Ló. szarvasmarha. szamár: 200

Ft/db. Öszvér. borjú. csikó: 150
Ft/db. Sertés. juh. kecske: 70
Ft/db. Malac. bárány, gida: 35

Ft/db. Baromfi. egyéb kisállat: 17
Ft/db. Szemes termények: 50
Ft/mázsa.
Őstermelői.vállalkozói ig.-al ren

delkezők: 80 Ft/m2 . Használtcikk
árusítók: 80 Ft/m2 Büfékocsi: 450
Ft/db. Nem helyben adózó keres
kedők: 220 Ft/m2 .

Járművek. amelyről árusítás fo
lyik: - tehergépj. 3.3 tonna felett
600 Ft/db. 3.3 t alatt: 400 Ft/db.
személygk.. utánfutó. egyéb lassú
jármű: 300 Ft/db.

Elárusítóhely bérlete a napi hely
megfizetése mellett: 180 Ft/m2 /

hó.

Hangosbemondás: apróhirdetés
100 Ft/piac száma. vállalkozás.
egyéb jogi és nem jogi személy 250
Ft/piac szám.
HirdetőtábLán történő hirdetés 1

hétre: 25 Ft. l hónapra: IDO Ft
Pótdíj: 500 Ft.

Autó és mezg. gépvásáron aUcaL
mazott díjalc:

Személygic.: 100 Ft/db, könnyű

pótkocsi. utánfutó. lakókocsi: 100
Ft/ db. yergesvontató. teherautó:
150 Ft/db, mezőgazdaságivontató
és járműszelvényei 150 Ft/db.
Lassújármű: 100 Ft/db. Kerékpár.
motorkerékpár: 30 Ft/db.......................................................................................

Vállalkozások,
társaságok figyelem!

Az I 996-ban megváltozott veszélyes hulladékról
szóló környezetvédelmi előírásokszerint minden év
március l-jéig köteles minden vállalkozás a
tevékenysége során előző évben keletkezett veszé
lyes hulladékról bejelentést készíteni és azt az
illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez be
nyújtani. A 102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet
továbbiakban előírja anyagmérleg, 3 évre vonat
kozó hulladékgazdálkodási terv készítését, a hul
ladékok nyilvántartását. elszállításának körül
ményeit. a szükséges nyomtatványok használatát.
Városunkban is sok kisvállalkozás üzemel. ahol
ilyen veszélyes anyagok keletkeznek. lehetnek ezek
az állattenyésztés során elhullott állati tetemek.
autójavitás hulladékai használt akkumulátor. ola
JOS rongy, fáradtolaj. cipőipari krómcserzett
bőrhulladék.növénytermesztés során növényvédő

szerek göngyölegei.
Évek óta nem változott. így még jelenleg is

érvényes a levegő tisztaságának védelméről szóló
módosított 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet. mely
szerint minden légszennyezés t okozó pontforrás
üzemeltetője alapbejelentést köteles benyújtani.
majd minden tárgyévet követő 90 napon belül
(jelenleg 1999. március 31-ig) a ..légszennyezés
mértéke" éves bejelentést kitölteni és a területileg
illetékes felügyelőséghezbeadni.

A fent említett nyilvántartásokat, bejelentéseket.
egyéb dokumentumokat a környezetvédelmi felü
gyelőségmunkatársainak ellenőrzésesorán be kell
mutatni. hiányuk esetén bírság kiszabását is kez
deményezhetik.

Ha már környezet károsító tevékenységet folytat.
lehetőségeinekmegfelelően tartsa be a rendeletek
ben előírtakat.

Ebben segít Önnek: Rácz Mária, környezetvé
delmi szakelőadó.Gyomaendrőd.Tamási Áron u.
31. TeL: 66/284-505,06/20/9857-378

Apropó EU - I.
Vezetés, utak, vizek...

Már jó ideje szünet nélkü!' és mindenfelől az Európa
Unióról és ezzel kapcsolatos híradásokkal bombázzák
a polgárokat.

Mint mondani szokás. a VÍZcsapból is az EU folyik.
EI is hangzik rengetegszer az EU-konform. EU-har
monikus. EU-szabvány stb. elnevezés ...

Apropó, EU-konform!
Egyre több a gépkocsi. A személyautók száma érez

hetően gyarapodik nálunk is. Ez nem baj. Mégis. úgy
vélem - a köz- és közlekedésbiztonsági szervekkel
együtt -, hogy nem elég csak átülni a Trabantból, vagy
Ladából fényes-kényes nyugati autómárkákba. Ezzel
még az egyén nincsen - az EU-konformnak megfelelő

- közlekedési morál birtokában (enyhén szólván).
Amig nincsenek például megfelelő útjaink Gyoma

endrődön is úgy méretében mint minőségében. addig
felelőtlenség és nagyon balesetveszélyes úgy szágul
dozni rajtuk. mint azt sokan teszik. (Külön téma lenne
ehhez az igen gyakori alkoholos állapotban történő

autóvezetés - sokszor olyan személyek esetében is,
akikről nem is gondolnánk. Megérne egy külön misét!)

Az is elgondolkodtató. hogy miért nem tartják be a
polgárok a sokszor KRESZ-táblákkal is irányított köz
lekedési szabályokat? (A KRESZ-táblák esete külön
leges. hiszen gyakori "buli" azok kitépése. eltávolítása
- természetesen különösebb l~övetkezményeknélkü!.
az elkövetőkrenézve...) folytatás a 7. ordalan

Tehergépjármül1el behajtani nem szabad a tábla szerint
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Vezetés~ utak" vizek...

A Bajcsy úti sáv kezdete víz alatt...

Egy .. elfe/cvö·· tábla

Fő úton, akkor
a terepünk ki
sebb-nagyobb
tócsától nehe-
zített. Hiába
építettek he-
lyenként lefo
lyókat. a víz egy
oktalan valami.
Nem tud. vagy
nem akar a lefo
lyóban eltűnni.

Nem is csoda.
hiszen ezek pe
reme a legtöbb
helyen - a gyo-
mai oldalon -,
kiemelkedik
környezetéből.

A néhol terje
delmes kacsa-
úsztatókat a nap ...Pedig már egy napja nem esett!
és szél szárítja
fel, ha nem esik több utánpótlás.

Az utat építő vagy nem fordított erre elegendő figyel
met. vagy ilyen apróság nem is érdemelhet említést
(nekik). A megfelelő szintezés. felületkialakítás hiánya
tehát itt sem EU-megfelelő.

Megfigyeltem hosszas külhoni tartózkodásom
során. hogy ilyen problémák arra nem jellemzők.

Pedig Norvégiában. Svédországban. Dániában ritka a
csapadékmentes időszak. Igaz viszont. hogy arrafelé.
ha csinálnak valamit. azt ugya...Ylazzal az erővel jól
végzik!

Arrafelé tudnak valamit az EU-konformiZmusról?!
- B K-

Ezek okán nagyon sok "értékes" büntetéspénz ván
dorolhatna a hatóság zsebébe, ami sajnos csak
töredékében valósul meg.

Persze a büntetés még mindig nem tesz EU-har
monikussá...

Azonban sokan maradnak a "régi" kerékpárjuk
nyergében - más alternatíva hiányában. Erről sok
minden egyéb is az ember eszébe jut. Például:
kivilágítatlanság, bizonytalan "vezetési" kultúra,
ittasság...

Számukra építettünk és leválasztottunk ke
rékpárutat, és
kerékpársávot.
Magától érte
tődően sokan
használják eze
ket. Azonban
csak az tudja,
aki maga is jár
kel rajtuk, hogy
milyen állapo
túak, illetve
mennyire hasz
nálatképesek.
Mert vegyük
például a Baj-

'1~~~~~~J csy úti sávot.
~ Aki erre téved,

U:;Lf,~~~~:J igencsak meg
emlegeti nem
csak a magya
rok istenét, de a

....._...;..J karbantartóját,
annak le- és
fel-menőit is.

Általában a sok esőtől jól felázott. csúszós, sárral.
piszokkal jó vastagon boritott sávon két keréken köz
lekedni egyszeruen nem lehet. A megcsúszás veszélye
mellett a felcsapódó sáros lé a ruha tönkretételét
jelenti. Az itt-ott belógó faágak pedig a vaksággal fe
nyegetik a gyanútlan kerekezőt. Télidőben a ráfagyott
latyak. nyáron a tornyosuló por. piszok és szemét egy
szerűen nem EU-konform. Maradjunk annyiban.
hogy ez is híven jellemzi szűkebb hazánk fejlő

déskényszerét. (Az országúti. közúti sárfelhordás. ami
szintén állandó probléma. megoldatlan feladatot ró az
illetékesekre. Hiába vagyunk mezőgazdasági jellegű

település, ez nem állhat e gond magyarázatául. A
morális hozzáállás - úgy a felhordó. mint az illetékes
ellenőrző. felügyelő szerv részéről alapos fejlesztésre
vár!)

Ha tovább kerékpározunk esős időben. mondjuk a

AU~kew~gy~3~ tftÜt

~~,~~,~~

~,~~úf~~ fÚUáIt.

KURILLA JÁNOSNÉ
a Vöröskereszt Gyomaendrődi Szervezete nevében

KÉPTÁR.
A Vidovsz/cy Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi

Képtár - értesíti /cedves /cözönségét. hogy /ciát1ításai 1998.
december 20-tól 1999. március l-jéig csak elözetes beje
lent/cezéssel látogathatók.

Bejelentkezni a látogatás előtt legalább egy héttel a
386-777-es telefonszámon. vagy személyesen a Katona
józsefMűvelődésiKözpontban lehet.
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Karácsony kupa
December 15-én a Városi Sportcsarnokban rendezték
negyedik alkalommal a Karácsony kupa elnevezésű

sportvetélkedőt.

Ezen részt vett a szeghalmi gimnázium. a mezőhe

gyesi szakképző iskola, a Kner Imre Gimnázium és a
Bethlen G. Mezőgazdasági Szakképző Iskola fiú foci,
lány kézilabda és fiú kosárlabda csapata.

A labdarúgásban első lett a helyi Bethlen iskola.
kézilabdában szintén a Bethlen iskola, kosárlab
dában pedig a Kner L Gimnázium csapata.

A rendezők nagyon megköszönik a játékvezetők

működését:

Domján Istvánnak. Orovecz Józsefnek. Kovács Sán
dornak. Levente Györgynek, Patai Istvánnak, Kovács
Attilának és Pocsai Zsoltnak.
Rendező volt a Városi Diáksport Bizottság. a Beth

len Diáksport Egyesület. A rendezési felügyeletet
Kohn Sándor és Sipos Dezső. valamint a csarnok igaz
gatója Babos Lászlóné adta.

A kosárlabda-összecsapások a gimnázium tornater
mében bonyolódtak.

A város önkormányzata támogatta az eseményt.
Lukács Sándor 4 éve indította el az első. helyben

rendezett kupasorozatot. Az elmúlt évben és az idén is
már kibővített résztvevőkkel zajlott. Szeretnék ha
gyományossá tenni a jövőben is a Karácsony kupát.

GYOMAENIDIRŰlD

Bajcsy-Zs. útB L sz.

1f~1efon: 66/..28'3~225

KEIRT}v)(EGJ[ Ml[J[-)[ALY
ák&RáJl1l<O>s <&s:zf.lltll<o>s

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

MEGRENDELHETŐK:

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Településünk rendje. tisztasága érdekében felhívjuk
figyelmüket néhány aktuális és visszatérő szabálytalan
ságok elkerülésére.

• Településünkön nagy mértékben elszaporodtak a
gazdátlan, illetve gazdával rendelkező kóbor ebek. Az
ebrendelet értelmében közterületen ebet csak pórázon.
veszélyes eb esetén száj kosárral lehet vezetni. Ezen kivül
ebet közterületre kiengedni tilos!

Egyre több járókelő panaszkodik. hogy megtámadják a
kóbor ebek. Aki közterületre kiengedi a kutyáját.
szabálysértést követ el. és a szabálysértési jogszabály
értelmében 20 OOO Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

• Városunk vezetése jelentős összeget költött tele
pülésünk csapadékelvezetőárkainak tisztitására, szin
tezésére. Kérjük a Tisztelt Lakosokat. hogy az árokba
hullott falevelet. avart tisztitsák ki rendszeresen a
csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében. Ne szivaty
tyúzzák. ne öntsék ki aszennyvizet. trágyalevet az utcai
csapadékelvezetőárokba.

A közterület-felügyelők rendszeresen ellenőrzik. és az
elkövetők ellen szabálysértési eljárást kezdeményeznek.

• Gyomaendrődön a szemétszálEtás megoldott. A heti
egyszeri kukás és zsákos szemetet elszállitják. Sajnos
ennek ellenére több helyen tapasztalható. hogy
közterületre. ligetbe, folyó árterébe szemetet szállítanak
ki. Ezúton hivjuk fel mindenki figyelmét. hogy zsákba. az
üritési napon reggel 6 órától tegye ki a szemetet a kapu
ja elé, amit aznap elvisznek.

• Több utcában tapasztaljuk esős. sáros időben. hogy
személyautóval belül a gyalogjárdán közlekednek. A
járdák sárosak, töredezetté válnak az ott lakók
bosszúságára.

• Téli időszakban a lehullott havat minél előbb a tulaj
donos tisztítsa le a járdáról. A járdát pedig a meg
csúszások. balesetek elkerülése érdekében homokkal.
sóval stb. le kell szórni.

• Próbáljunk úgy élni. hogy embertársainknak minél
kevesebb bosszúságot. kellemetlenséget okozzunk. Úgy
ahogy ezt nagyszüleink, szüleink tették annak idején,
pedig az élet abban az időben sem volt könnyebb mint
most.

,
TISZTELT LAkOkl

"
KISKARÁCSONY,

NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony, Nagykarácsony címmel a 4 évszak c.
rendezvénysorozat 4. programja volt a fenyőfadíszítő

verseny.
Az alkalomra nagyon színvonalas, ötletes díszek

készültek.
Kiemelkedő volt a nyertes 3. b osztály mindent fel

ölelő munkája. Nemezből Három-királyokat. száraz
kenyérvégbőla Betlehemest. csuhéból Mártát. Jézust.
dióhéjból a jászolt fonnázták meg ízlésesen a ter
mészetes anyagból feldíszített fa alá.

Az ünnepí műsor is szívet melengető volt. ebből is
talán kiemelkedett a Selyem úti óvoda nagycsoporto
saínak betlehemes előadása.

Eredmények - alsótagozat
I. 3. b oszt. Rooszné vezetésével, Kisréti u.
II. 3. c oszt. Homokné vezetésével - Sallai u.
III. 2. b oszt. Tóthné vezetésével- Rózsahegyi K. Ált.

Isk.
Különdíj:
L 1. d Varga Marianna, Magyar Béláné vezetésével

Jókai u.
II. 2. d Baráth Ella, Gyalog Irén - vezetésével

Jókai u.
III. 4. b Kovácsné vezetésével - Kisréti u.
Felsőtagozat:

I. 7. c Palicskáné vezetésével- Hősök u.
II. 5. d Fekécs Éva vezetésével - Fő út.
Az alsó tagozatosok közül 13 osztály, a felső

tagozatosok közül II osztály vett részt.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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Körzetünk orszá&:,oyűlési képviselője DOMOKOS
LÁSZLÓ legutóbbi lapzártánkkor - november végén,
december elején - újabb tisztséggel gazdagodott. Mint
ismert Domokos László a Békés Megyei Közgyűlés

elnöke is. valamint a parlamenti FIDESZ-frakció
vezetőhelyettese, és a frakció gazdasági kabinetének
vezetőjévé is kinevezték.

Gyomaendrőd,Bartók B. 11. sz. alatt (volt ENGI melletti utca)

Szolgáltatások:
- személygépkocsik teljes körű javítása
- műszaki vizsgára való felkészítése
- benzinüzemű motorok műszeres vizsgálata
- karosszériajavítás

KURILLA zo TÁN autószerelö
Tel.: 66/285-164

Nyitva: hétfő-pénte~ 8-17-ig, szombaton 8-12-ig.

AUTÓ ZERVIZ

Kell a KUKA!!!
A Gyomaszolg Kft. felhivja a szilárd burkolatú utak,
utcák lakóit, hogy a Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. par.-ban biztosított
jogkörében eljárva a város tisztaságáért. a kulturált
emberi környezet megőrzéséért alkotott rendeletének
5. par. 3. bekezdése az alábbiakat írja elő:

- "a szemétszállításba bekapcsolt in~at

lanokon a háztartási szemetet a GEPI
GYŰJTÉSI TECHNOLÓGIÁNAK MEGFELELŐ

EGYSÉGES. FEDHETŐ EDÉNYBE, KUKÁBA
kell gyűjteni."

Kérjük az érintett lakosságot. hogy legkésó'bb
1999. március l-jéig a kukaedényeket besze
rezni szíveskedjen.

A jelzett időponton túl zsákba, dobozba gyűjtöttés
kihelyezett szemetet NEM szállítjuk el.

Tisztelt Lakosság!
A környezet tisztasága. kulturált emberi környezet

megőrzése érdekében kérjük szíves együttműködé

süket. GYOMASZOLG KIT.

BIRO

December la-én a Kner r. Gimnáziumban tartotta a
Gyomaendrődi Judo Club az 1998. év munkáinak.
eredményeinek beszámolójával. valamint az ered
ményes, sikeres sportolóinak megjutalmazásával egy
bekötött évadzáró közgyűlését.

1998-ban elnökesere történt. Az edzői teendőket

tovább folytató Károlyi Antal helyére Tóth Mihály ke
rült.

A vezetőség többi tagja: Balog Károlyné. Schwalm
Mártonné.
Felügyelő bizottság: Molnár Endréné, Mészáros Zol

tánné és Szabó Lajos.
Károlyi Antal vezetőedző mellett Garai János edző

munkája nyomán az 1998. évben is sok sikert köny
velhetett el a klub.

20 országos és 4 nemzetközi összecsapáson vettek
részt. Ezeken 15 első. 13 második. 14 harmadik. 18
ötödik helyezést értek el. Kiemelkedő a Magyar Bajnoki
részvétel. Ezen két fő második. egy fő harmadik. két fő

ötödik helyezést ért el.

,
A judo éuadzárón a sikeresek egy csoportja

Az olimpiai pontok száma az 1997-es ll-el szemben
26 lett.

Magyar Köztársasági Kupa győztessel. Diákolimpiai
második helyezettel. valamint Diák B-ben MKK má
sodik helyezéssel. Diák C-ben diákolimpiai bajnokkal
dicsekedhetnek.

A klub '98-as legeredményesebb versenyzői:Balog
Zoltán. Tóth Tamara, Molnár Gábor. Mészáros
Renáta. Gózon Gábor és Vetró Péter.

Eredményeik szerint dicséret illeti Szabó
Mariannt. Stranszki Mihályt. Molnár Zoltánt.
Schwalm Gergőt. Dananaj Istvánt és Oláh Zoltánt.

Az éves költségvetésük l 360 OOO Ft-ot tett ki.
Új küzdőfelületet vásároltak és felújították a régit.
Salgótarjáni edzőtábortbiztositottak a sportolóknak.
Az utazási költségek is tetemes részt elvittek a neve-

zési és egyéb szükséges kiadások mellett.
Kner kupa néven helyben rendeztek egy országos ver

senyt, és itt került megrendezésre a Dél-Kelet Magyar
országi Régió Cselgáncsbajnoksága is.

Az országos szövetség 1999-ban nekik ítélte az Or
szágos Ifjúsági Rangsorverseny rendezési jogát, ami
szeptemberben lesz. A '99-es tervekben szerepel az
Alpok Pannonia Kupán való részvétel meghívás alap
ján. Ez egy versenysorozat. ami februárban kezdődik.

A további fejlődés biztosítéka lehet az is. hogya Kner
r. Gimnáziumban egy cselgáncsosztályt kivánnak indí
tani a szeptemberi iskolaévtöl. Ebben nemcsak a hely
beli. hanem máshonnan érkezett tanulni vágyó tehet
ségek is a gyomai cselgáncsosok munkájába bekap
csolódóan a klub eredményeit. a sikereit gazdagít
hatják...

A Judo Club 1998-as támogatói:
Gyomaendrőd önkormányzata. Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet. Gyomai Kner Nyomda Rt.. Sikér
Gmk.. Raichle Sport Kft.. Marzol Kft .. Németh Kft ..
Thermix Építőipari Szövetkezet. Lading János. Jakus
Imre. Szabó Zoltán. Borsi Lajos. Kovács Attila. Ágoston
Lajos. Dinya László. Vaszkó Béla, Kner I. Gimnázium.
Bethlen Gábor Szakközépiskola.
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Az
Interneten

Átadták Gyomaendrőd város
WEB Szerverének - honlapjának
Internetes oldalait. A Városháza
Dísztermében bemutatták több
monitoron is a szegedi Mars
Network Kft. és a gyomaendrődi

összeállítók munkájának ered-
ményét 1998. december 9-én.
Dezső Zoltán alpolgármester üdvözlő beszédében

elmondta, hogy Gyomaendrőd 1989 óta vesz részt
az informatikai programokban. A mostani rendszer
kidolgozásában jelentősszerepe van Megyeri László
vezetésével Hornokné Németh Eszternek, Mile
Erikának, Megyeriné Csapó Ildikónak, Füzesiné
Hudák Júliának, Kóris Györgynének. Homok
Ernőnek, Hajdú Lászlónak.

Szántó József a Mars Network Kft. vezetőjének

köszöntőjében elhangzott, hogy céljuk az Internet
közönségét ezzel az anyaggal úgy határon belül,
mint határon kívül is a lehető legszélesebb sávban

ellátni. A Gyomaendrőd után érdeklődőknek az
információs rendszerben képi és szöveges anyag ad
minél teljesebb információt ezután.

Az eredmény egy szoros együttműködés

gyümölcse. Képpel és szöveggel témakörök szerint
áttekintést ad a város valóságáról, jelenéről,

jövőjéről és szándékairól.
A rendszer nyitott, fejlesztés alatt áll. Békés

megyében Orosháza, Békéscsaba után Gyoma
endrőd a harmadik ebben a formában az Inter
neten. Mintegy 300 kép színesíti a közel 700
oldalas anyagot.

Az Internetről és a honlapról Megyeri László al
jegyző a rendszer fő ismerője, létrehozója tájékoz
tatja dióhéjban a Híradó olvasóit.

Elmondta, mint ismert az Internet egy
világhálózat, ami azt jelenti, hogy vannak a föld
egy-egy pontján olyan nagy teljesítményű

számítógépek, amelyek a kábeleken keresztül
kapcsolódnak egymáshoz. Ezek között történik az
információcsere. Az Internet szolgálata a
közelmúltban robbanásszeruen terjedt el.

A Window's 95 megjelenésével az amerikai elnök
meghirdette a "szupersztrádát". Ez az egyetemek

falain túlra is eljutott és egyre
szélesebben terjedt el. Népsze
rűségét annak köszönheti. hogy
a korszerű számítógépeken az
ún. hypertext alapú oldalak is
megtekinthetők. Ezek színes
grafIkák.kal. különböző médiák
kal teletűzdelt szöveges informá

ciót tartalmazó oldalak, és vonzóvá teszik az In
ternetezést a felhasználó számára. Úgy "köz
lekednek", lapoznak a különböző oldalak között,
mint a könyvek lapjai között.

Magyarországon egyre több közintézménynek,
vállalkozásnak, vállalatnak, kormányhivatalnak
van már ún. WEB Szervere. Ezek olyan adat
bázisok. amelyekben az adott cégre, közhivatalra
vonatkozó információk tömegei helyezhetők el.
Legkézenfekvőbb példa erre az a szolgáltatás.
amely a választások idején volt elérhető az
Interneten: azon nyomban követni lehetett az ered
ményeket a hálózaton ...

A Gyomaendrődi Polgármesterí Hivatalnak a
szegedi Mars Network Kft. ajánlata kedvezményes
konstrukciót biztosított saját honlap - WEB
Szerver - készítésére.

A piaci érték töredékéért vállalták el a szakmai
e1készítést. A Tiszanet Kft. Szerverén 30 "megabájt
nyi" területet biztosítottak számunkra.

Június végén kezdődött meg a szervező. adat
gyűjtőmunka. Kialakult a honlap váza, és aztán az,
hogy azon belül milyen részinformációkat kivá
nunk megjelentetni rajta.

Létrejött egy munkacsoport. A tagok feladata a
szakterületüknek megfelelő adatok összegzése,
gyűjtése volt.

Egy virtuális szervert használunk. Maga a
számítógép nem Gyomaendrődön van, hanem
Szegeden és így adja ki a lehívott gyomaendrődi

adatokat.
Az átadás ídején még a magyar verzió volt látható,

de készül az angol és német nyelvű is. Ezek kissé
szűkebbek lesznek, mint a magyar nyelvű.

Jelentőségét egyelőre nehéz megbecsülni. de
szerintem felmérhetetlen lesz. Valahol a multi
médiák egy irányba haladnak a fejlődésben. Az in
formációcsere új alapokra épül, és ebben a televíz
iózással is egybeolvadhat.

1996-ban nyilt arra lehetőség. hogy
Gyomaendrőd először felkerüljön az Internetre.
1997-ben jelent meg saját honlappal a Szent
Gellért Általános Iskola.

Az önkormányzatnak a WEB Szerverre való
kerülés egyszeri költsége 260 ezer Ft-ot jelentett.
Ehhez az idegen nyelvü verziók jönnek 20 OOO Ft
al. A kiadás az évi informatikai keretet terhelte, és
nem jelentett külön kiadást.

A puding próbája az evés. ennek meg az, hogy a
lakosság próbálja ki a szolgáltatást saját számító
gépén. (http://WWW.Gyomaendrod.hu - címen)
- mondta MEGYERl LÁSZLÓ.

-b-
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

EMBERSÉGRE NEVELT.
Az idei tanév októberében
megemlékeztünk névadónk.
Rózsahegyi Kálmán születésé
nek 125. évfordulójáról. Az
újságok is méltatták a neves
színművész életútját. pályá
ját. Ebből az alkalomból láto
gatta meg iskolánkat SZUHAI
BALÁZS színművész. Rózsa
hegyi Kálmán egykori tanítvá
nya. Solymosi Ottó. a Színész
múzeum című műsor

szerkesztője. és Koltainé Laki
Ildikó. a Rózsa.1-)egyi család
tagja. A neves vendégek
elhozták iskolánknak azt a hangkazettát. amelyen
Solymosi .Ottó szerkesztő úr Rózsahegyi Kálmánra
emlékeZik. Ezt a felvételt közvetíti a Kossuth Rádió
Színészmúzeum c. adása december 19-én. A felvételen
Rózsahegyi Kálmánt is hallhatjuk. valamint azt a beszél
getést. amit a szerkesztő úr velünk készített május
ban. a Rózsahegyi napon. A kedves isme
rősöket iskolánk énekkara és színjátszócsoportja kö
szöntötte. Ezután Szuhai Balázs színművészemlékezett

vissza felejthetetlen diákéve
ire. amikor ..Kálmán bácsitól"
tanulta a színészmesterséget.

- Nemcsak mesterségre ta
nított. hanem emberség
re. egymás iránti figyelemre is
nevelt bennünket em
lékezett vissza a művész úr.
A tréfás és megható anek
dotákat hallgatva éreztük. mi
lyen nagy hatással volt
a tanítványaira a mester.
Csak arról lehet így mesél
ni. akit nagyon szeretünk
és tisztelünk!

SZivesen hallgattuk volna még történeteit. Kértük.
hozza el hozzánk volt iskolatársait. Rózsahegyi
tanítványokat.

Reméljük hallhatunk még kedves visszaemlékezéseket
iskolánk névadójáról, Rózsahegyi Kálmánról!

Köszönjük vendégeinknek. hogy velünk voltak és
külön köszönjük a névadónkról készült értékes hang-
anyagot! .

CSERÉP RITA. TiMÁR ANDREA 7. A

A Kecskés-zugban táboroztunk
a legjobban. Majdnem mindenki megtanult úszni. Éva
néni és Erzsike néni finom ebédje után nem nagyon
akaródzott összepakoIni. sátra t bontani. Ezt inkább
anyuékra hagytuk. mi pedig lubickoltunk.
Megbeszéltük. hogy jövő nyáron újra itt töltünk 3-4
napot. KURILLA BEATRIX 5. A

;) e:?t')
l1t'r~~~H__ jlr,-----_

Mindenki izgatottan várta június 25-ét. ugyanis ekkor
indultunk a Kecskés-zugba. Mikor megérkeztünk sza
ladtunk amerre láttunk. örültünk. hogy újra itt lehe
tünk. Ám az apukák befogtak sátort állítani és terepet
rendezni. Alig vártuk. hogy ebéd után mehessünk a
vizbe. Ezzel töltöttük az egész délutánt. Csak késő este
feküdtünk le. Másnap
reggel Etike néni fújt éb
resztőt. és szörnyű do
log következett: a reggeli
torna. Déletőtt úszni
tanultunk. délután csa
tangoltunk. de rengeteg
volt a szúnyog. Vacsora
után lovaskocsiztunk.
majd éjszakai fürdőzés

és diszkó következett.
Szombat reggel már mi
ébresztettük nótaszóval
a tanító nénit. Délelőtt

hosszú biciklitúrát tet
tünk. majd jót füröd
tünk a Bogárzóban. Mi
re visszaértünk. kisült a
fánk. Mind felfaltuk.
Délután csónakáztunk.
lovagoltunk. Kitti apu
kája hatalmas foci
csatát szervezett. Este
nyársaltunk. Vasárnap
délelőtt vetélkedőnk

volt. A lisztfúvás tetszett

S:akú/os [rmj 3 {/ f;rdr:; ;sko/áh(1!1
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tárolót. Ajkán a MOL-kutat. Nagy
kátán a település vízrendezését,
Veresegyházán egy bevásárlóköz
pont közművesítését. Kecskemé
ten a Pólus-center közművesítését
végeztük. Tavaly 24 főve!. idén 12
vel, viszont gépparkunk felfejlesz
tésére sokat költünk. Emellett te
lephelyet készülünk kialakítani a
Bajcsy úton. Jelenleg Szolnokon a
MATÁV-nak dolgozunk. Egyéb
ként 1996-tól a szarvasi Pioneer
nál minden évben. szinte folyama
tosan igényt tartanak mun
kánkra. Nagyon sajnálom, hogy ez
a beruházás nem Gyomaendrődön

jött létre. mert fejlesztésére évente
dollármiJliókat fordítanak.

Munkám során évente sok ön
kormányzattal alakul ki munka
kapcsolatom. ezért alkalmam van
bizonyos tapasztalatokat szerezni
arról, hogy mások hogyan csinál
ják, miként gazdálkodnak. Ezeket
most. mint képviselőés a pénzügyi
bizottság tagja igyekszem haszno
sítani. Vegyük át ami máshol jól
működik! .Legyünk ezen kívül jó
lokálpatrióták. védj ük jobban
városunkat. Ahogy más városok
ban büszkék önmagukra, úgy
gondolom, hogy mi is legyünk és
lehetünk azok. Úgy érzem, hogy
még további szemléletváltás is
szükséges nálunk sok esetben.
fejlődésünk érdekében. - b -

- Melyi/c terület az amiben a tele
pülésért tehet? Vállalkozása mi
lyen munkákat vállal?

- Engem a szakmámból adó
dóan inkább a fejlesztések érde
keInek. Szarvason végeztem a
DATE Mezőgazdaságí Főiskolai

Kar meliorációs szakán. Hamaro
san profilt kellett váltanom és ek
kor a vízgazdálkodásnál építésve
zető lettem. Ezt követően mély
építési munkákat végző céghez
kerültem. 1997-ben megalakítot
tam a magas- és mélyépítési pro
fill al indult Dambatter fm.-t. A
Kft. 680 OOO Ft-os tőkével alakult.
Az első évben 33 millió Ft nettó
árbevételt produkáltunk, az idén,
'98-ban, megközelíti a 40 milliót.

Az eddig szerzett tapasztalatai
mat szívesen kamatoztatom a
város érdekében a képviselő

testületben is. Fiatal korom
ellenére szakmailag igen jól
ismernek az országban. Például a
Magyar Aszfalt cégnél is elismer
nek és sok megbízást adnak. Saj
nos helyben nem nagyon ismerik a
céget és működési területét. pedig
mi végeztük a gyomaendrődi

Penny Market munkáinak jó
részét alvállalkozásban.

- Említsen még néhány nagyobb
munkát. ahol alkalmazták a Dam
batter Kft. -t?

- Szarvason a Pioneernál a siló-

A szarvasi Pioneer 1998. évi fejlesztésében a Dambatter Kft. a siló-tároló
bövitését végezte. Az 55 m hosszú, 23 m széles. 22 rekeszes. egyenként

6000 tonna tárolókapacitású tároló alapozását látju.Jc a képen

KovÁcs ATTILA - Fidesz - az októ
beri önkormányzati választásokon
került be a testületbe a Fidesz
Mpp - MKDSZ - MDF kompenzá
ciós listáján. 1991-től gyomaend
rődi lakos és csak 30 éves. A mo
nori származású képviselő röviden
bemutatkozik a Híradó kedves
olvasöinak.

..Kötődésem Gyomaendrődhöz

1982-ig nyúlik vissza, ugyanis
nyári szünidőmetmindig az itteni
kempingben töltöttem. Köztudott.
hogy Gyomaendrőd az ország
egyik legszebb környezetü városa.
Számomra szimpatikus volt. hogy
az itt lakók közvetlenebbek. az
élettempó sem olyan feszes, mínt a
fővárosban például.

1991-ben ide nősültem és így
maradtam itt."

- Hogyan került kapcsolatba a
politizálással. a FIDESZ-szel?

- Megkerestek '93-ban, hogy
kapcsolódjak be, és segítsük
együtt a párt itteni megragadását.
kiszélesítését. Ez Végül úgy sikere
dett. hogy '94-ben a megye egyik
legjobb csoportja lettünk. A helyi
frontemberünk Dezső Zoltán volt.
A munkánk eredménye most '98
ban mutatkozott meg. Engem nem
a közéleti szereplés, a tetszelgés
vezetett, inkább a tenniakarás.
Ezt ci pártot érzem magamhoz leg
közelebb állónak, azonban a
mások véleményét ís meghall
gatom.

- A helyi kosárlabda életben is
aktívan részt vett. Hogy van ez
most?

- Most már kevésbé érek rá, de
segítem. ahogy tudom őket. Ha
időm engedi. az öregfíúkkal pályá
ra lépek.
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• APRÓHIRDETÉSEK • PÁLYÁZATI KIÍ Ás

Feladó neve: .

Címe: .

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

GyomaendrődVáros Önkonnányzat
Képviselő-testületenyílt pályázatot hirdet

a Gyomaendrőd VásártéTÍ lakótelepen
működő56 {érőhelyesóvoda vállalkozási

{onnában történőüzemeltetésére,
1999. július l-jétől öt évre 2004. június 30-ig.

Az óvoda kötelező felvételi körzete az 1993. évi LXXlX. törvény 90. §
(l) bekezdésének rendelkezése alapján Gyomaendrőd közigazgatási
területének a Budapest-Békéscsaba vasútvonal. Pásztor Janos
utca. Kossuth Lajos utca. Kató József utca. Nagy Sandor utca. és
Katona József utcával határolt területe.
Pályázatí feltételek:
Pályá.zatot nyújthatnak be azok a természetes személyek. jogi
személyek. vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdasági tár
saságok. akik a részletes pályázati kiirásban meghatározott
feltételekkel a müködtetést biztosítják. a létesítményben az 1993.
évi LXXlX. tv. óvodákra vonatkozó feladatellá.tását vállalják.
A pályázat elkészitéséhez a pályá.zat részletes feltételeire vonatkozó
előirásokingyenesen átvehetőka Gyomaendröd Város Polgármesteri
Hivatal titkárságan. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. Tel.:
66/386-122.
Pályázat benyújtásának helye. határideje:
A pályá.zatot zárt boritékban. 2 példányban. Gyomaendrőd Város
Polgármesterének címezve...Óvoda" jeligével ellátva 1999. április 30
án 12.00 órá.ig kell benyújtani személyesen. vagy előző napig kell
postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. címre.
Az elsö példanyon fel kell tüntetni az ..EREDETI PELDÁNY" szöve
gét. A fenti határidó elmulasztása jogvesztö!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Váras Képviselö-testülete
dönt. a testület 1999. júniusi ülésén.
A pályázat előzetes véleményezését és döntés-elökészitését a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete24/1995. (X. 24.) KT számú
rendelet 26. § (l) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

Gyomán összkomfortos ház
eladó. Gáz központi fűtés. ve
gyestüzelésü kazán. ipari áram
mal. telefonnal. beépithetó
padlástér. alsó épület. Lár: 3.1 M
Ft. Erd.: 66/284-403

Keresem azt az intelligens. egye
düi éló 65-70 éves férfit. akivel
megoszthatnám nehéz magányo
mat. _Ketten egymásért" jeligére.
Kitünó állapotban lévó MZ 125-os
motorkerékpár eladó. Bontott tég
lát beszámitok. Erd.: Jókai u. 5.
Kettószáz D-ol Pocos-kert fúratt
kúttal eladó. Erd.: tel.: 282-860

Sóczó-zugi vízparti telek meg
müvelésre kiadó. Tel.: 285-319
Két részben kihúzható rekamié
eladó. Gyomaendród. Zrinyi M. u.
22.

Egyaknás ipari mosogató. sa
tupad 120-as satuval. háti per
metezó. 300 és 500 Ifakádak.
100-160 A Hetra hegesztó eladó.
Tel.: 285-485

4 szobás ltp-i lakás eladó. vagy
elcserélhetó. Telefon. gáz-o vizóra
van. Erd.: 283-646 este és
hétvégén. Munkaidöben: 286
361 Pintérné.

Komplett hálószobabútor és vil
lanysütó eladó. Tel.: 283-270
(')regszólóben gazdálkodásra al
kalmas ház eladó. Erd.: 285-293
Holdfény sörözó és Könyves K.
20. sz. alatti 3 szobás. gázos
családi ház vizparton. kedvezó
áron eladó. Kacsatömógép eladó.
Katona Kálmán Gyomaendród.
Könyves K. u. 20. .

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér l. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320
f--------------------------------------------------------------------------.------------*

L J?!~~~~~!~~_s..'!~LJ

ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK
Elhunytak: Cserenyecz Elek 80. Farkas András 83. Tímár
Vendelné Zöld Rozália 92. Hanyecz József 81. Gellai Imre
49. SukiJózsefné Rostás Erzsébet 69. Bartos Máténé Knap
Mária 97 éves korában.

Tisztújítás a szocialistáknál
A Magyar Szocialista Párt Városi Szervezete 1998. december 12
én tartotta tisztújitó taggyülését Gyomaendrödön.

A taggyülés meghallgatta és megvitatta az 1996 óta végzett
munkáról szóló beszámolót.

Külön értékelte a tavaszi országgyülési és az öszi önkor
mányzati választásokat.

Számos hozzászólásban megfogalmazódott. hogy a szervezet
tevékenysége alapvetöen nem szorul lényeges változtatásra. de
a megváltozott körülmények miatt néhány területen szükség
van kiigazitásra.

Javítani kell a civil szervezetekkel. szervezettebbé kell tenni a
baloldali pártokkal való együttmüködést.

Több figyelmet kell fordítani a nyilvánosság elött való megje
lenésre. javitani szükséges a párbeszédet a város választópol
gáraival.

Az MSZP-nek. mint olyan pártnak. amely a legtöbb képviselöt
juttatta Gyomaendrödön is az önkormányzatba. törekednie kell
az önálló arculat megteremtésére. megörzésére a testületi
munkában is.

A taggyülés háromfös elnökséget választott.
Az elnöki teendök ellátásával Babos Lászlót bízta meg. Az

elnökségbe Foglár Mihályt és Gubucz Györgyöt választotta.
A helyi szervezetet a megyei küldöttgyülésen Dankó Mihály

fogja képviselni.
Az Elnökség ezúton is köszöni a pártra és jelöltjeire adott

szavazatokat.
A város lakosságának békés. boldog új esztendöt kiván az

MSZP Városi Szeroezete
Gyomaendrőd

..........................................
ÁLLÁSAJÁNLAT - GYOMAENDRŐD:

1. Generali Budapest Biztositó Rt. Szarvasi Képvise
lete Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel.: 66/216-612. Bulla
Ottó - üzletkötő 3 fő, Gyomaendrőd és Dévaványa
területéról.

2. Hungária Biztosító Rt. Szarvas. Szabadság út 30. Tel.:
66/313-192. rusjak Tamás - üzletkötő l fő.

3. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadság út. 30.
Tel.: 30/9681-950. Nagy Péter - képviselő 5 fő (a mun
kavégzések helyei: Gyomaendrődés körzete).

4. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert U. 16.
Tel.: 66/483-829. Medgyesi Lőrinc - területi képviselő
6 fő.

5. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.:
60/307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

6. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba. Baross út 1/3.
Szabó Tamás igazgató. Tel.: 66/328-785 - l fő bőrdísz

műves szakoktató.
7. Szólőskert Fogadó Kft. Nagykanizsa. Kaposvári út.

Gelencsér László. Tel.: 30/9399-398 - szakács (mes
terszakács) l fő.

8. Hungaria Properties Kft. Pécs. Szántó K. J. út 4/a.
Tel./fax: 72/253-345 egészségügyi termékek
(fóltént mobil pezsgőfürdőberendezések) forgalma
zására l fő.

9. Prominent Bt. Gyomaendröd. Tompa utca 22. Tel.:
60/384-225. Tótka Sándor - l fő építésztechnikus
(műszakielóltészítés, műszaki rajzolás, szánútógép
kezelő ismerettel)

10. Virágkötő - bolti eladó l fő dévaványai munkahely
re. Érdeklödni a Kirendeltségen lehet.

ll. Turul Cipő Kft. Gyomaendröd. Szabadság tér 2. Tel.:
66/386-891. Oláh Ferenc - 15 fő cipőfelsőrész

készítő.

Bövebb felvilágosításért forduljon a Kirendeltség dolgozóihoz.
Gyomaendröd. 1998. december 22.
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lionne Ajándek Shop
ajánlatai

1999-ben is színvonolas óruvólasztékkal
vórjuk vósórlóinkot. Lionne Shop ~

• arany és ezüst ékszerek ~
IJONNB

• bőr és kerámia ajándéktárgyak SHOP.
• Fényképezőgépek. Filmek, elemek

• hőmérŐk. számológépek
• Fali-. ébresztő- és korórák
• audio- és videokozetták

• sportruházat (Ego. Asics stb.) Folyamatoson:
• arany és ezüst ékszerek javítása

• tört aranyból ékszer készítése
• órajavítás

• amatőrFilm-kido[gozás

Boldog új évet kívánunk!

a Lionne Shop-ban
Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

Gabonamoly-, zsizsikgázosílás

MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203

GYOMIlSZOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

l:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállitás,
- teljes körü temetkezési szolgáltatás,
- kőmüveseket felveszünk!

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren
Építő- és Mindenféle utalványt

tüzelőanyag beváltunk.
nagy Építőanyagokrövid

választékban! szállítási határidővel!
Tel.: 06 60/454-991, 66/284-812 (este)

o N L I N E Szánútás- és irodatechnika
GYOMAENDRÖD, FÖ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559

E-maiI: online@bekes.hungary.net
Az új esztendőben is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére!

Nyitva: hét[ötól péntekig 9-17-ig, szombaton 9-12-ig

[~] (Ca>pl
~

Ertesítés!
Ezúton értesítjük üzletrész

tulajdonosainkat, hogy az Igazgatóság
határozata alapján

1998. DECEMBER 17-TŐL

folytatjuk a szövetkezeti üzletrészek
visszavásárlását.

A határozat értelmében
az üzletrészeket a névérték 5%-ának

megfelelőösszegűvételárért
vásároljuk vissza.

A vételár fejében a szövetkezet
a vételi összeggel azonos értékű

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT BIZTOSÍT.

A vásárlási utalvány szövetkezetünk
bánnely egységében beváltható.

Ha az eladási lehetöséggel élni kíván,
keresse fel ügyintézőnket a szövetkezet

irodájában (Gyomaendrőd,Kossuth u. 33.)
munkanapokon 8-12 óra között

Szövetkezeti üdvözlettel: IGAZGATÓSÁG

Szobafestést. mózolást, tapétázást -Iamint
fürdőkádak felújítását ' aljuk

la~~~;%:s
L Rákóczi u. 3i/
c..Téíefo~4-278,0630/9755-822

I:J H U N GAR I A Várjuk ügyfeleinket
.-.- BIZTosíTÓ RT az alábbi szolgáltatásainkkal:

• AKCiÓ! Gépjármü.felelösségbiztosítás
(zöldkártya)

• Casco
• utasbiztosítás
• mezögazdasági biztosítás
• személyi. és vagyonbiztosítás
• lakásbiztosítás
• nyugdíjpénztár

5500 GYOMAENDROD, KOSSUTH U. 18.
Tel.: 385-522 Munkatársaink: 386-787, 06120/9760-332, 282-080, 285-424

Irodahelyiségek kiadókl
Kossuth u. 18. sz. alaU.

Érdeklődnia helyszínen (fOLMELL üzem) illetve
a 386·522·es telefonon lehet.
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"'H'-=''''' X 5500 Gyomaendród,
• J ~.. ..... Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386·614,

Építőipari Szövetkezet 386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
· Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
· Transzportbeton értékesítés, szállítás
· Egyedi asztalos termékek gyártása
.Interspan bútorlap-értékesítés
· Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru.
keretes állvány, útpanel. .. )

~
. Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

. . hobbY-o kempingszaküzlet ~~

.~. /.,' Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat \ ~
Festékek': nagy választék, kedvező ár Q

Ajándéktárgyak

MEGINDULT A GYÜMÖLCSFÁK
ÉS DíSZNÖVÉNYEK BESZERZÉSÉNEK IDEJE.

VÁLOGASSON SZÉLES
VÁLASZTÉKUNKBÓLl

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827

2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-17S

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ!

Másolópapír. faxpapír. leporelló
Nyomtatókazetta. festékszalag. toner

HP, OLIVETTI, CANON, EPSON-INJEKT
patronok felújítása. újratöltése

HP 4P. 5P. 6P. HP 4L. 5L. 6L eartridge újratöltése
Ricoh, Sharp. Canon másológépek kazettatöltése

AUDIO-VIDEOSZERV Z!
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26.• Tel.: 66/284·788. 20/9439-172

PATYOLAT Gyomán
a Kossuth u. 18. sz. alatt (az udvarban)

Vegytisztítás, ruhafestés, mosás, bőrruházat
tisztítása rövid határidőre.

Nyitva: hétfőtól-péntekig,10-16 óráig

\;t\NYSZEREL ~
~\Y SZAKÜZLET I1S,
Sebők &Sebők Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Épület- és Ipari Villamosság· Villanyszerelés
Érintésvédelmi, tüzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok

Szórakoztató elektronika
Nyitva: Hétfőtől - Péntekig: 7.30-17-ig Szombaton: 7.30-12-ig

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 82.
Tel.: 66/386·118 Fax: 283·238

"\ UTI Télikabátok
~UÁ ÁRA!
~ Géprongy
, U~\ folyamatosan kapható

Nyitva tartás:
Gyomaendröd Hétfön: 8-17-ig, keddtöl péntekig: 8.3Q-17-ig,

Fő út 230. szombaton: 8-12·ig

r--------------------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyóri, új gumiabroncsok órusítósa személy-, teher-, mg.-igépjórművekhez, I
I valaminttargoncóhoz. ff I

Továbbá vállalom: I
: Személy·, teher·, mg.·j gépjórmű és targonca gumiköpeny I

szerelését, javítósót, centírozósót lEO<

I Érdeklődni: Katona György gumijavitá :
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy·Zs. út 107.

I Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig. IL ~

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06 66/285-227 0630/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szel<".rény. asztal. kaszli. sublót. falitéka.

konyhaszekrény. láda. szék, tükör és tükörasztal,
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZSOLT, GYOMAENDRÓD, BOCSKAY u. 59.

HIRDESSEN A HíRADÓBAN!
.,Igénye szerinti nagyság és kü~alak! • Folyamatosan hirdetőknekárengedmény!

: Szerkesztőség: Szabadság tér 1. sz. ·Tel~: 386-122 • Fax: 386·3'20
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A Szent Gellért Általános Iskola karácsonyi ünnepségén

,

AGAZDAK

Már most gondoljon a tavaszra!

Érdeklődni
a 283-489-es

telefonon lehet
17 óra után.

Ezen kívül:

fúliák • csizmák • csizmabélések • ponyvák

Szaktanácsadás!
Tekintse meg új Kisállat sarkunkat!

Gyomaendrőd,Pásztor J. u. 39.
Telefon: 66/386·359

Megérkeztek a tavaszi kerti magvak,
lemosó növényvédő szerek

-----1.
gyomafarm

Mm> kft. SZOLGÁLATÁBAN
, ,

GAZDA KISARUHAZ
a Penny Market mellett

Frekventált helyen
építésre alkalmas
PORTA ELADÓ!

A Szarvasi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el
ismeretlen tettes(ek) ellen. aki(k) 1998. december 2-án a
délelőtti órákban Gyomaendrődönaz Apponyi utcában.
illetve az Endrődi utcában betörtek egy-egy magánház
ba. Az egyik házból készpénzt. arany ékszereket. a
másikból négy darab különböző tipusú fegyvert és hoz
zájuk tartozó lőszert. valamint készpénzt és arany ék
szereket tulajdonitott(ak) el.
A Békés Megyei Rendőrfőkapitányságvezetője a
nyomravezetőnek - személye titokban tartása mel·
lett - 100 OOO Ft díjat tűzött ki.
A nyomozóhatóság kéri mindazokat a személyeket. akik
a cselekménnyel kapcsolatban érdemi információval ren
delkeznek. a Szarvasi Rendőrfőkapitányságotértesitsék
a 66j313-71I-es telefonszámon.

DEMETER LÁSzLó r. alezredes
kapitányságvezetö

Ifj. Dógi János aCigány Kisebbségi Önkormányzat tagja köszöni a
választópolgárok bizalmáI. Kéri a lakosság ot, hogy problémáikkal biza
lommal forduljanak hozzá asegítségadás reményében.

"Gyomaendrőd minden lakójának és intézményeinek, apolgármesteri
hivatal dolgozóinak boldog új esztendőt kívánokl-Ifj. Dógi János."

KÖSZÖNET! o KÖSZÖNET! o KÖSZÖNET! o KÖSZÖNET!
A gyomaendrődi Siketek és Nagyothallók Klubja kö
szönetet mond a karácsonyi ünnepség támogatóinak:
Gyomai Kner Nyomda Rt.. Gyomaendröd és Vidéke ÁFÉ.SZ. Körösi Halaszati
Szövetkezet, Stkér Gmk.. FUNDY édesipari üzem. Bútoripari Szövetkezet.
Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet. NyUlüzem. Polgilrmesteri Hivatal.
Dévavanya Felemelkedéséért Alapitvilny Kuratóriuma, Katona József Múve
lödési Központ. Dreher sörözö.

[. Rendőrségihírek • ]
a decemberi eseményekról

• December 2-án az endrődi részben két magánházba
törtek be. (Felhívást lásd külön.)
• A Pocosban 7-én betörtek egy vikendházba. Élelmi
szereket vittek el.
• Nyitott és zárt gépkocsiba "nyúltak be" több alkalom
mal. Iratokat és pénzt. valamint diplomatatáskát
készpénzzel és iratokkal vittek el. Az iratokat. táskákat
később általában megtalálták.
• 10-én sérüléses közúti baleset történt a Szarvasi úton.
Segédmotoros egy álló gépkocsinak hajtott. és 8 napon
túli sérülést szerzett magának.
• 12-én éjjel sérülés nélküli közúti baleset történt Gyo
maendrőd és Nagylapos között.
• Templom-zugi hétvégi házba törtek be. amit 14-én
észleltek. 100 ezer Ft értékü müszaki. horgászcikkeket
loptak el.
• A Pocosban nyaralót törtek fel. Hütőszekrényt. kony
hai eszközöket vitt magával az elkövető. Az esetet 18-án
jelentették.
• Egy kerités belső oldalára akasztott kulcsot leemelvén.
a nyilvánvaló helyismerettel rendelkező tettes köny
nyedén bejutott az egyik gyomaendrődiházba. A lakás
ból 100 ezer Ft készpénzt és 6 aranygyürüt lopott el. Az
esetet 20-án jelentették. "

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkom1ányzatának 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: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 06 66/386-503/l

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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A Városi Könyvtár és a Kulturális Egyesület
(Gyomaendrőd) meghirdeti a

10 éves a városunk
című vetélkedőt

Aversengés témái az elmúlt 10 évben megjelent
Gyomaendrődi Híradó, a Szó-Beszéd

és aVárosunk válogatott írásaiban találhatóak.
A szerkesztők által ajánlott cikkek a
Városi Könyvtárban aversenyzők

rendelkezésére állnak.
A benevezett csapatok számára ezeket

ingyen fénymásoljuk.
Afeltétel az, hogy 3 fős csapatok indulhatnak,

de kötelező egy 18 éven aluli csapattag
szerepeltetése.

Alegjobbakat pénz~ és könyvjutalomban
részesítjük,

Nevezési határidő: március 1-jéig a könyvtárban.
Sok sikert! A szervezők

Gellai alpolgármester 
- sok a tennivaló

ll. old.

ATourinform Iroda és egyéb
Rekline Stúdió-tervek

10. old.

Tavaszi árpa vetömag kapható!
- II. fok fémzárolt 

3200 Ft/q + áfa áron

Keselyösi Kft.
.Gyomaendröd, Kossuth u. 45.

Tel.: 386-040

A Magyar Kultúra Napjára 6. oldal

A TARTALOMBÓL:
Tisztelt adózók! . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. old.

Első lakás támogatása .. ,.......... 4. old.

Csatomafejlesztés .. , .. '. . . . . . . . . .. 4. old.

Árok és gödör - beszámoló ,.... 6. old.

12 éves a Klub 12. old.

Életrevaló 12. old.

Ismét falugazdász 9. old.

Szakorvosi rendelések 7. old.

Képviselők és körzetek . . . . . . . . . . . . .. 3. old.

Kajakosokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. old.

Javaslom ll. old.

Kiállítás. írói felolvasás

a Kultúra Napja alkalmából. . . . . . . . .. 7. old.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat

működése 8. old.
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
létszámleépítések - csatornázás - vállalkozói övezet - közmunkások - szúnyogirtás - fürdőváros

- A létszámleépítések nem veszélyeztetilc a minőségi

munkavégzést ott, ahol bekövetkezik?
- Például a közterületfelügyelők munkájára nagyon

sok probléma volt a jellemző. ezért bizonyos okok miatt,
és távlati elképzelésekkel döntött úgy a hivatal. hogy vál
tozás következik be.

Más esetben. pl. a hivatalban olyan létszámváltozás
nem történik. hogy ellátatlan területeket érintene.

Összességében az előirt törvényeknek meg kell felelni
e területen is. A polgánnesteri hivatalban egyébként két
olyan gyakornok van, akiket szeretnénk megtartani.
ezzel is a minőséget kívánjuk javítani. A következő

átszervezések is ennek a kritériumnak igyekeznek
megfelelni. Tehát megszünő. vagy átcsoportositandó
feladatok következménye néhány ember távozása.

- A Vízmű Vállalat által indított csatomarákötési akció
eredményes volt? Van-e igény ennek meghosszabbítá
sára?

- Nem kaptunk olyan jelzést. hogy meg keHett volna
ezt hosszabbitani. de ha erre igény van. mi készséggel
áHunk rendelkezésre. Nagyon sokan rákötöttek, de még
sokan illegálisan használják. Át kell tekinteni ezt a hely
zetet a további lépések érdekében. Elsődlegesen a Víz
müvek Vállalatnak érdeke és feladata, mivel ő az üze
meltető.

- A kormány nemrég vállalkozói övezetté nyilvánította
É-Békés t. Gyomaendrőd érintett-e?

- Minket sajnos nem érint. Az ezt megelőző koncep
cióban benne lettünk volna. de sajnos nem igy történt.
A kormány leszükitette. és igy Sarkad. iiletve Szeghalom
kistérségek települései kerültek bele. Tudomásul vesz
szük. mert a kimaradt településekkel egyébként is olyan
nagyszámú lett volna a terület. ami már kezelhetetlen ...
Bár igy is soknak mondható a települések száma (22).

Ha mi egy ipari parkot. vagy telepet létre tudunk
hozni. akkor abefektetők valószinüleg ide is eljönnek.
Ehhez a környező településekkel együtt keH lépni.

- A közmunkások alkalmazása már bevált, mi az idei
elképzelés velük?

- Teljes egészében nem végeztük el abelvízelvezető

csatornak karbantartását. építését. Ha mód adódik rá,
úgy 50 főt tudnánk erre alkalmazni. A város szépitése.
takaritása, a liget gondozása. a közterületek karban
tartása folyamatosan igényel munkaerőt.Jelen pillanat
ban 10 fő foglalkoztatására van keretünk.

Az időjárás függvényében a holtágak környékét teszik
rendbe. utakat tisztítanak majd. Újabb 14 fő a tavalyi
munkásokból járdaépitésben vesz majd részt. Vannak
épületek is. amelyek rászorulnak kisebb-nagyobb javí
tásokra... Feladatok tehát bőven vannak. de a lehetősé

geket még nem ismerjük pontosan. Azt sem. hogy a
Munkaügyi Központ mekkora %-os támogatása várható.

Ezek az emberek általában jó munkaerők. de vannak
köztük olyanok is. akik nem fogadják el ezt a körül
ményt.

- A fürdőváros i koncepció és a regionális szemét
lerakó, valamint az állattartás hogyan egyeztethető

össze?
- Gyomaendrőd messze van a fürdővárosi ranghoz.

Sajnos sem adottságaink, sem a fürdő. sem az idegen
forgalom. sem a vendéglátás. sem az étkeztetés nem tud
olyan ellátást biztositani. amelyre azt mondhatnánk.
hogy fürdőváros vagyunk.

Egyébként a fürdővárosi ranggal összefüggne az. hogy
a szemétlerakó. ami 8 km-re van és folyamatos, szelek
tív szemétgyüjtéssel és elszá.llitással egy kulturált
szeméttároló telep biztositaná a fürdőváros tisztaságát.

Az égetéses módszerhez ma nem nagyon járulnak
hozzá, mert a tárolásos módszert környezetbarátabb
módszernek tartják.
Gyomaendrődönaz uralkodó szélirány, az élővizektől

való távolság és a geológiai, környezetvédelmi felméré
sek is azt bizonyítják, hogy kedvezően hat Gyoma
endrődre és térségére aszeméttelep megvalósitása.

Mivel Gyomaendrőd nem fürdőváros. nem gazdag.
kevés a munkalehetőség. az állattartás hagyománya
jövedelemkiegészitésként. vagy megélhetésként szere
pel. Négy állattartási övezetünk van ezt valahogyan
befolyásolni. amit be is kell tartani.

Állatot szerintem lehet tartani. de nem mindegy, hogy
milyen körülmények között.

Kérem a lakosság segitségét ebben. hogy éljen a beje
lentés lehetőségéveI. ha környezetében nem megfelelő

körülményeket tapasztal.
- Sokan kifogásolják egyes indokolatlan KRESZ

táblák elhelyezését a városban...
- Én nem vagyok hive annak. hogy egy "holt" város

legyünk, inkább egy élő. lüktető település. Viszont a
múltban sokan például a megállást tiltó táblák kihe
Iyezését járták ki. A kihelyezett táblákat - amikkel sok
esetben a hatóság sem értett egyet -. már szinte
lehetetlen megmásitani. eltávolítani. hiába próbáltam.

- Az idei szúnyogirtásra hogyan készül a város?
- A Körös melletti települések - Köröstarcsa, Körös-

ladány. Gyomaendrőd. Szarvas. Békésszentandrás.
Öcsöd és Mezőtúr - ebben összefogtak. Egy rövid- és
hosszútávú terv készül kémiai és' biológiai komplex
védekezésre. Úgy gondolom. hogy ez hatásosabb lesz,
mint az eddigiek. Sajnos, ha a Körös májustóI augusz
tusig annyiszor kiönt. mint tavaly. akkor I<éptelenség
lesz a védekezés. Az első tárgyalást ebben követi majd
márciusban egy újabb. A megrendeléseket Gyoma
endrőd koordinálási szerepével megtettük. Pályázatot is
kívánunk erre benyújtani.

Szeretném megköszönni azoknak az idős embereknek
sokszor megható levelét - még versbe szedve is -, tele
fonját. akik megköszönték a karácsonyra küldött kis
csomagocskát. Részünkről ez a gesztus ezután is foly
tatódni fog, de már 70 éves korhatártól. Hiszen sok
nálunk is, sajnos, az egyedülálló ember. akiknek csak ez
jelentette a karácsonyi ajándékot. amit mi szívesen
adtunk nekik.

Gyomaendrőd központjában gázfüteses. kertes ház eladó.
Irányár: 1100000.- Ft. Érd.: 06/30/9988-192
Jó állapotban lévő vegyestüzelésü bojler eladó. Erdeklőd

ni: Gyomaendrőd.Zalka Máté u. 31. 16 óra után.
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Az újonnan megválasztott egyéni választókerületek képviselőiheza testület tagjaihoz
- néhány hónapos sorozat erejéig - kérdéseket intézünk, melyek kedves olvasóink
velük szemben támasztott bizonyos elvárásait is tükrözhetik. A válaszokban pedig az
adott képviselőt jobban megismerhetik, esetleg képet kapnak annak elképzeléseiról,
célkitűzéseiról- most már a választásokon túl, az érdemi munkálkodás idején.
A képviselÓK a következő kérdésekre válaszolnak:
- a választókerület/terület rövid bemutatása (intézmények, lakosság stb.)
- létező problémák sora (közmű, egyéb...)
- javasolandó orvoslásuk, megoldásuk a következő négy év alatt, és amit a képviselő

tenni tud... ?
Most a 4. választókerület képviselőjeés alpolgármester nyilatkozik lapunknak.

lyek hosszú évek óta nem kap kellő méltóságot. hogy a maga ter
mészetes valóságában tündökölhessen. így csábítva ide a
máshol élőket. szolgálva ezzel az itUakókat.

Egyedülálló az országban Gyomaendröd környékén a Hár
mas-Körös holtágrendszere. Sajnos egyedülálló az is. hogy ezt a
tájvédelmi környezetet nem a jó gazda gondosságával hasz
nálják egyes lakótársaink. E környezetszennyezés bűn. és hely
reállitása súlyos milliókat igényel. Reméljük még nem késő. és
rendbehozható a gondatlan természetrombolás. Tegyünk érte!

A Megyei Képviselő-testület tagjaként városunk érdekeit kép
viselve arra törekszem. hogy a megyei költségvetési forrásból
minél több anyagi támogatást tudjunk a város fejlesztésére
fordítani.

Tudom. hogy törekvéseím a Városért sok energiát és harcot
ígényel. ezt szívesen vállalom. hisz az itt töltött 22 év alatt ..csak"
véleménynyilvárútási lehetőségem volt. ami a választópolgárok
bizalmából most döntéselőkészítési.szavazati jogra változott. E
jogot szeretném az Ö szolgálatukba állítani.

Tisztelettel kérem minden. a JÖVŐjét ezen a településen fel
lenditeni akaró gyomaendrődi lakos épitő jellegű segitségét.
hogy rendezett. ápolt környezet és hulladékoktól mentes. tiszta
vizű holtágak látványa fogadjon minden idelátogatót. E z
közös érdekünk!

Keresse képviselőjét. mondja el problémáját. szólítsa meg a
renitens t. és ha Ön is megteszí. amit másoktól elvár. hihetetlen
változásokat fog tapasztalni!

nA Földet unokáinktól kaptuk kölcsön,
nem nagyapáink hagyták ránk örökül!"
Örizzük meg a jövőnek városunk egyediségét és egyéniségét!

Képviselők

DEZSŐ ZOLTÁN
4. Sz. VK. képviselő
alpolgármester
megyei képviselő

1986 óta la kom a választóke
rületemben. a Kisréti utcában. Az
itt eltöltött idő alatt sok tapaszta
latot gyüjtöttem össze a körzetben
élő emberek viselkedésmódjáról.
szokásairól. életviteléről. A Kos-
suth L. u .. Bajcsy-Zs. út. Kazinczy F. u .. Hősök útja. Dobó I.
utca által bezárt területen lakók érdekeit képviselem.

Sajnálatosnak tartom a terület közműellátottságát.és legfőbb

feladataim közé sorolom az ezen való változtatást. Elsődleges a
szennyvizcsatorna kiépítése. ugyanis domborzati viszonyok
míatt a gerincvezeték csak a MirhóháU utcáig van. Bízom
abban. hogy a vezeték nélküli területen lakók közül mind na
gyobb számban csatlakoznak majd a társuláshoz. s igy
megszüntethetö lesz a jelenlegi sártenger. a belviz a telkeken és
később az utcákban is. A terület huszonhárom utcájából
mindössze kilenc van szilárd burkolattal ellátva. Ennek arányát
csak a szennyvizcsatorna kíépítése után lehet javitani. szintén
társulások keretében történő kivitelezéssel. a lakosság anyagi
hozzájárulásával.

Az alpolgármesteri tisztemből adódóan nem csak a választó
kerületem képviselete a feladatom. hanem a település egészének
jobbitása. a város megismertetése itthon és külföldön is. A
testvérvárosi kapcsolatok szervezése. ápolása. a civil- és párt
szervezetekkel. valamint a kisebbségi önkormányzatokkal való
kapcsolattartás és információáramoltatás elősegítése is
feladatom.

1976 óta élek a településen. mindig olyan tevékenységet foly
tattam. ami lehetővé tette a közvetlen kapcsolatteremtést a
lakossággal. ezért sokan ismernek és bízom benne. hogy ezután
is elmondják az emberek a problémáikat. mert meggyőződésem.
a lehetőségeket csak akkor tudjuk a javunkra (Gyomaendrőd

lakossága javára) fordítani. ha tudjuk egymás gondolatát. gond
jait és összefogunk a megoldás érdekében.

Városunk olyan természeti adottságokkal rendelkezik. ame-

,.
es körzetek

......................................................................................
Tisztelt földtulajdonosok, adózók!
Gyomaendröd város jegyzöjeként ezúton
tájékoztatom az érintett földtulaj
donosokat. földhasználókat. hogy a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 74. §-a alapján annak a
magánszemélynek. akinek az orsZág
területén három hektárnál nagyobb ter
mőföldtulajdona és/vagy haszonélvezeti
joga van és azt bérbe adja. a termőföld

bérbeadásból származó jövedelme után
(ide értve a földjáradékot is) adót kell
fizetnie.

A fizetendő adó mértéke a termőföld

bérbeadásából származó jövedelmének
20%-a.

A termőföld-bérbeadásból származó
jövedelem bevallásának határideje:

Magánszemély esetében: 1999. már
cius hó 20.

KiJlzető esetében: 1999. február hó 15.
A bevallási nyomtatványok az adócso

portnál átvehetők.

Tájékoztatom továbbá .a tisztelt
adózókat arról. hogy a helyiadó. gépjár
műadó. iparuzési adóe!őleg első félévi
részletét március hó 15-ig lehet késedel
mipótlék mentesen befizetni.

1999. január hó l-jétől az iparuzési
adóelöleget a l 1733120-15346614
-03540000 számú iparűzési adó be
szedési számlára kell befizetni.

Az 1998. évi iparuzési adó elszámolá
sáróI és az 1999. évi előleg megállapítá
sáról az adóbevallás benyújtásának ha
tárideje: május hó 31.

A leszámolási különbözetet az adóbe
va.llás benyújtásával egyidejüleg kell
megfaetni a 11733120-15346614
-08590000 számú adóbeszedési szám
lára.

Értesitem a tisztelt adózókat arról is.
hogy az 1999. évi várható adófaetési
kötelezettségröl szóló értesítés és a
befizetéshez szükséges csekkek kikül
dése február elején megkezdődik. Az
adózói nyílvántartásban szereplő vál
lalkozók. vállalkozások ezen értesitéssel
egyidejűleg fogják megkapni az ipariízési
adó bevallásához szükséges nyomtat
ványt is.

A befhetéshez szükséges csekkek és
bevallási nyomtatványok az adócsoport
nál és a Kirendeltségen is átvehetők.

Dr. Csorba Csaba s. Ic. jegyző

Gyomaendrődön a volt Enci
területén 235 m 2 , igényesen feIúji
tott épületrész (garázs. íroda. rak
tár, kazánház, műhely) eladó vagy
bérbe adó.

Érdeklődni: 03/9457-148
telefonon.

Jó minőségű lakásriasztók
telepítése garancíával!

WÉBER CSABA villamos
mérnök

Gyomaendrőd, Baross G. u.
21/1.

Telefon: 06/30/9839-653
06/66/386-527

Endrődön összkomfortos nagy
ház eladó sok melléképülettel.
gazdálkodásra alkalmas. Hízó is
van eladó. Sugár u. 10. Tel.: 284
415
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TÉRíTÉSI DíJAK

Napirend előtt
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A polgármester havi
illetménye '99. január 1
jétől havi 182500 Ft. a
jegyzőé 150000 Ft.

-BK-

A Városi Sportcsarnok ve
zetésére, mint helyettest
javasolták Babos Lászlót.
Ugyanis az intézmény ve
zetője Babos Lászlóné
balesetet szenvedett, és
így gyógyulásáig, megha
tározott ideig képtelen fel
adatát ellátni.
Mielőbbi gyógyulást!

Költségtérítés, illetmény
Módosították az alpolgár
mesterek költségtérítését.

Ez az alpolgármesteri
tiszteletdíj (36 OOO Ft)
max. 50%-a lehet.

A Gyomaendrődi Mentő Alapítvány várja az 1%
felajánlását.

Segítsen, hogy segíthessünk.
Adászámunk: 18376713-1-04

Zárt ülésen született dön
tés abban, hogy a Katona
József Városi Müvelődési

Központ vállalkozási for
mában üzemeljen a jövő

ben. Üzemeltetésére be
nyújtott pályázatok elbírá
lása során Megyeriné
Csapó lldikónak adott a
testület bizalmat 5 évi idő

tartamra.

Első lakás...

ZÁRT OLÉ.S

Módosították az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatás rendeletét. Kiemeit támo
gatásban részesülnek azok az első lakáshoz jutók,
akik szolgálati lakást adnak le és ily módon akarnak
saját tulajdonút ven.TJi.
A lalcásépítéshez megállapítható támogatás összege
max. 360 OOO Ft. amelyből 240 OOO Ft kamatmentes
hitel, 120 OOO Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásként adható.
Lalcásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár
30%-a, max. 360 OOO Ft. A megítélt összeg 2/3-ad
része kamatmentes hítel. 1/3-ad része vissza nem
térítendő önkormányzatí támogatásként adható.

Idősek Otthona 760
Ft/nap - 22800 Ft/hó.
Emelt szintü Idősek Ott
hona Mirhóháti u. 836
Ft/nap - 25080 Ft/hó.
Házi segítségnyújtás intéz
ményi térítési díja 200
Ft/óra. Ebéd házhoz szál
lítása 50 Ft/ebéd.

ről. testvérvárosunkból
próbáljanak varrónőket

verbuválni.
• Az intézményekkel tör

tént egyeztetések után a
város '99-es költségvetése
már csalt 14,5 M Ft hiány
nyal számol...

• A Déli autópálya ügyé
ben megbeszélések zajlot
tak. de a polgármester
szerint - annak ellenére.
hogy Torgyán miniszter úr
is felkarolta az ügyet -,
bizonytalan jövő elé néz a
terv. Egyébként Gyoma
endrődtől mintegy 28 km
re húzódna a 750 km
hosszú pálya.

• A 46-os főközlekedési

út rekonstrukciója csak a
20 l O-es esztendő u tán
várható.

Szociális étkeztetés (árá
val) 240 Ft/nap. Idősek

Klubja - ebéd 240 Ft. reg
geli és ebéd 335 Ft/nap.

Az egész város területére kiterjedő szennyvízcsatorna
hálózat kiala1<ítását fontossági sorrend szerint érdemes
pályázni.

A IL-III.A ütemben szerepel a "C" - Csókási - a Kilián
tér. Hatház u .. Micsurin u. által határolt területe. Az .,N"
- Népliget u. és az Alkotmány u. által határolt terület. A
"H" jelü átemelő körzete a Falualji-holtág által határolt
terület.

Ezek csatornázási összköltsége 239873 OOO Ft.
Központi támogatás vehető igénybe akivitelezéshez.

A '99-es pályázatok 40%-a támogatásban részesíthető.

Csatolni kell viszont az önkormányzat nyilatkozatát ar
ról. hogy az érintett ingatlantulajdonosok legalább
60%-a vállalta a bekötést. Ezek szerint az igényelhető

cél támogatás 95949 OOO Ft, saját forrásigény
143 924 OOO Ft.

Azonban további állami pénzalapokhoz lehet pályázni:
Vízügyi Alap, Központi Környezetvédelmi Alap. Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács.

A lakosság anyagi erejére is - társulási módon - szá
mítani lehet/kell.

Ez évben az előkészületekez irányba folynak. A lakos
ság és az önkormányzat lO-lO%-os ereje szükséges
idén.

A lakosság 10 éves futamidejü hitelfelvétele lehetséges
a beruházáshoz. A tervek szerint a beköt:,:si csatornák is
elkészülnek az egyes ingatlanokig, a polgárnak csak be
kell kötni ...

Módosítják a Városi Gon
dozási Központ intézmé
nyi térítési díjait 1999.
február l-jétól.

Január 28-án a testületi
ülésen a bejelentések kö
zött hallhattuk:

• A polgármester úr ja
nuár 8-án találkozott az
országgyűlésiképviselőnk

kel Domokos Lászlóval és
Szarvas polgármesterével
Babák Mihállyal. A térség
problémáiról és a jövő ter
veiről tárgyaltak.

• A gyomaendrődi Stafí
rung Kft. ügyvezetője, Illés
János ismertette a polgár
mesternek cége munka
erőgondjait. A település
számtalan munkanélküli
varrónőjéből nem tudnak
alkalmazni. mert ezek
nem vállalják a folyamatos
munkát (!?). Ezért a pol
gármester közremüködé
sét kérte. hogy Nagyenyed-
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Az adományozók által igénybe vehető kedvezmények

TISZTELT ADÓZÓ!

· l'\i5s.zi5net •

Gépjármű-tuta·donosok!

KÖZMEGHALLGATÁS
A január 28-ai testületi ülés a regionális személlelep koncepciójának
közmeghallgatásával kezdődött. Aterveket készítő Békés Mérnök Kll. képvi
selői is részt vettek ezen: dr. Cserei Pál és Mochnács Pál mérnökök.

Az üggyel egy éve kezdtek elloglalkozni. Azért is sürgető ahelyzet, mert
két éven belül megtelik a jelenlegi személlároló területe. A tervek szerint a
6500 tonna évi helyi hulladék tárolására nem arégi bányagödröt használnák
tovább, hanem új 14,6 hektáros területet szemeitek ki, ami most szántó.

Megépítenének egy 6 hektáros szigetelt aljú-falú depóniát 3 lépcsőben,

ami dombépítéses technológiával fogadja majd aszemetet, kb 55 évig
Viszont be kell vezetni a szelektív gyűjtést és kezelést már '99-ben, ha

lehet. Erre alakosságot már óvodás kortól rá kell nevelni. Aszelektív gyűjtés

után 20-30% kigyűjthető.

A mérnökök biztosították a jelenlévőket, hogy a technológia semmilyen
szennyeződést, károsítást nem okoz a környezetben A keletkező biológiai
gázt pedig kezdetben elégeti k, később hasznosítják. Ezt ún. alulszívással
távolítják m2jd el.

Aprojekt 26993 fővel alakult meg, 7 telepütést ölel lel aHármas-Körös
Kistérségi TerületJejlesztési Társulás keretében (Csárdaszállás, Hunya,
Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Örménykút, Kétsoporony, plusz aBékés
Megyei Önkormányzat).

Aberuházás összege 415 MFt, ateherviselés önrésze (20%) megosztot
tan, lakosságarányosan. A'99-es év feladatai lesznek: aterület rendezése, a
telep kialakítása, fásítás.

Egyik legfontosabb feladat viszont a lakosság lelkészítése, és az új rend
szerű gyűjtés tudatosítása.

Másnap, 29-én az endrődi városrészben tartották meg aközmeghallgalást
kibővítell témákkal, pl. endrődi piactér..

I. Törzskönyvet egyenlőre az 1999. január l-je után forga
lomba helyezett gépjármüvek kapnak.

Következö lépésben azok az 1998. december 31-ig forga
lomba helyezett gépjármüvek kapnak, amelyelmek 1999.
június 30-a után új gazdája lesz adás-vétel következtében.
A többi gépjármü 2001. január l-je után kap ilyet rendőr

hatósági intézkedés. vagy időszakos müszaki vizsga során.
2002. január l-je után pedig a fent emlitett esetek közé

nem tartozó gépjánnűvekkapnak törzskönyvet a tulajdonos
kérésére 2002. dec.31-ig.

II. Az új típusú forgalmi engedélyt és az igazolólapot
(lassú jál"mü) 2002. dec. 3l-íg kell kiváltani a tulajdonos
nak.

Addig a mostani okmány használatos.
Bővebb felvilágositást a gyomaendrődi rendőrőrsön

nyújtanak.

Tisztelt Gyomaendrödiek!
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, lwgy az Öregszőlői

Gyermekekért Alapítványt támogatni szíveskedjék.
ÖregszőlőGyomaendrődkülterületi településrésze. Az itt

felnövö gyermekek a távolság. a családok nehéz anyagi
körülményei miatt hátrányos helyzetűek.

Az alapítlJány célja.:
Az öregszőlői jó képességü. hátrányos helyzetű gyermekek
közép- és [első[okú tanulmányainak támogatása.
Számlaszámunlc Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Gyomaendrőd.Fö út l.
53200015-10001961

Adószám: 18376184-1-04
Szíves támogatásukat köszönettel vesszülc:

ÖREGSZŐlŐl GYERMEKEKERT ALAPiTVÁNY

5502 GYOMAENDRŐD. BLAHA u. 21.

..........................................

BULA TERtz
a Varasi Képtár gyüjteménykezelöje

DR. KovAcs BELA
az alapítvány elnöke

Ajánlja adója l %-át a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyüjtemény - Városi Képtárat müködtető Közalapítvány
GyomaendrődVáros Közgyüjteményeiért nevü kiemelten
közhasznú alapitványunknak!

Adószámunk: 19058733-1-04
Mit tegyen Ön. ha adója l %-át már felajánlotta. de

céljainkat szivesen támogatná?
A támogatás összegét az Endrőd és Vidéke Takarék

szövetkezetnél vezetett számlánkra is befizetheti csek
ken. vagy átutalással.

Számlaszámunk: 53200125-10002089
Alapitványunk megkapta a kiemelten közhasznú mi

nősitést. s igy támogatóink nagyon ösztönző adóked
vezményekben részesülhetnek.

Támogatásukat előre is köszöni:

Az 1998. november 16-27. között megtartott közalkalma
zotti tanácsi választásokon GyomaendrődVáros terilletén
reprezentativitást elért szakszervezetekről
Oktatás szakmacsoport

801 Alapfokú oktatás:
- Pedagógus Szakszervezet
- Pedagógus Demokratikus Szakszervezet

802 Közép[okú oktatás:
- Pedagógus Szakszervezet
- AOIillSZ

Szociális ellátás szakmacsoport
853 Szociális ellátás:

- EEDSZ
Közgyűjtemény,közművelődésszakmacsoport

925 Könyvtári és egyéb kulturális tevékenység:
- KKDSZ

Az öregszőlői Szőlőskert utca lakói sikerekben gazdag
1999-es évet kívánnak erőben. egészségben dr. Dávid
Imre Polgármester Úrnak. a Polgármesteri Hivatal dolgo
zóinak. az Önkormányzat Képviselő-testületének.

Köszönetet mondunk az utcánkban l 998-ban történt
járdajavitásért. és kérjük annak 1999. évi mielőbbi foly-

tatását. Tisztelettel: ASZÖLÖSKERT UTCA LAKÓI

Kedvezmény Közhasznú szervezet
Kiemelkedően

közhasznú szervezet

Tarsasagi az adomany teljes az adomany összegének
adó- összege (100%). de masfélszerese (150%).
alanyokat legfeljebb az adózas de legfeljebb az adózas
megillető előtti eredmény 20%-a előtti eredmény 20%-a
adóalap-

mindkét típusu szervezet tamogatása esetén.kedvezmény
együttesen is az adózas elötti eredmény 25%-a

Maganszemé- a befizetett összeg a befizetett összeg
Iyeket 30%-a. maximum az 35%-a. maximum az
megillető összevont adóalap összevont adóalap
adóalap- módosított adójanak módosított adójanak
kedvezmény 15%-a 30%-a

mindkét típusu szervezet támogatása esetén.
együttesen is az igénybe vehető kedvezmény a

módosított adó maximum 25%-a
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A Magyar Kultúra Napja
Január 21-én és 22-én Gyomaendrődön az alábbi két
rendezvény is e jeles nap megemlékezését szolgálja.

Balogh Tamás a Városi Könyvtárban Megpróbálok
szebben imi cimmel legújabb. készülő novelláskötetéből

felolvasóestet tartott 21-én este. A viszonylag szép számú
érdeklődő élvezhette az ifjú író műveit még Véha Zoltán.
Papp Lilla és Marjai Lajos tolmácsolásában is.

22-én Uhrin Pál Gyomaendrődön élő alkotó naív
alkotásaiból nyilt - dr. Ugrin Emese művészettörténész.

és Kerékgyártó István művészettörténész, valamint
Megyeriné Csapó Ildikó méltató szavaival- egy kiállítása.
A képek hangulatát segített felidézni a Városi Zene- és
Müvészeti Iskola szólistáiból álló kisegyüttes.

A Katona József Művelődési Központban február 5-ig
láthatók a képek 8-17 óráig. B

ÜLÉSEZETT
Január 22-én a Német Kisebbségi Önkonnányzat ülésén
elfogadták az önkonnányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatát. megvitatták a költségvetési és pályáza
tokkal kapcsolatos beszámolókat.

-b-e Felhívás!~
A Gyomaendrődön élő. vagy innen elszármazott II.

vílágháborús hadifoglyok emlékezéseit gyűjtjük. amelye
ket előbb-utóbb szeretnénk egybegyűjtvemegjelentetni.

Eddig tízegynéhány név szerepel a listánkon. ezért
várjuk azok (vagy rokonaik) jelentkezését. akik érintettek
e témában és nincs ellenükre a nyilvánosság.
Jelentkezni lehet: Vaszkó Sándor Gyomaendrőd. Zrinyi
u. 33. sz. tel.: 284-781 számon.......................................................................................-.A..r~k. -~S göd.ör

Gyomaendrődöna Munkaügyi Mínisztériun Közmun
katanács Hivatala támogatásában 1997-98-ban
mintegy 110 km elvezető árok karbantartása történt
meg. Ez a belterületi csatornák kb. 90%-a. A két év
alatt a munkákra mintegy 70 M Ft-ot fordítottak. de
az önkormányzatot csak 15 M Ft sajáterö terhelte.

1998-ban 24.5 M Ft céltámogatást. 6.8 M Ft öneröt
igényelt a munka. A foglalkoztatott személyek száma
156. az átlaglétszám 104 fö volt. A kezdéskor III fös
volt a létszám. de idöközben távozott csaknem 50%
uk. 51 fö. Helyükre 45 embert vettek fel. Az alkalma
zott regisztrált munkanélküliek kítartását. vagy mun
kamorálját tükrözi az a szám. miszerint az 5 hónapot
69-en dolgozták végig.

A statisztikai számok mutatják még például azt is.
hogy az 500 órára tervezett. betegség miatt kíesett
órák száma valójában 6408 órára jött össze. (61 fö
329 nap betegszabadság. 70 fő 472 táppénzes nap.)

A 89 utcában acsatornatisztítást 51957 méteren
végezték el. Kézi erövel 13140 mátereszt tisztítottak
meg. Az átereszeket 4933 m-en kellett felbontani.
Kaszálást. bozótirtást 119854 m 2-en. csöfektetést
4571 m-en végeztek. 6095 m 3 földet szállítottak el.

1998-ban az 5 hónap alatt. július 15-december 15.
között elkészült Nagylapos belterülete. a Csókási
zug. Endrödi liget. Ridegváros északi része. Szabad
ság U.-Október 6. ltp. közötti terület. Besenyszeg.

Előtte...

Révlapos. Fő úttól É-ra a Pásztor J. u.-Hantoskerti u.
közötti terület csapadékvíz-elvezetö árkainak karban
tartása.

Szükséges lesz ezután évente az árkok ellenörzése.
és 3-5 évenkénti iszaptalanítása.

A csatorna-karbantartást követöen II fö támogatás
nélküli foglalkoztatása is. legalább a program időtar

tamával megegyezö ideig. a céltámogatási feltételek
része.

A konklúziók:
A befogadó holtágak vízmennyisége és szennye

zettsége növekszik. (A vízszint csökkentésére évente
mintegy 3-6 M Ft-ot áldoz a város.)

A szennyezés további megakadályozása érdekében
- amit nagy részben a lakosság által az utcai árokba
illegálisan (tehát törvénysértö és büntethető módon)
juttatott szennyvíz. hígtrágya. trágyalé jelent -. a
szennyvízcsatornáZást meg kell valósítani a város
területén.

E csatornázási program hamarosan indul. és a la
kosság együttműködése nagyban segitheti majd a
gond megoldását. A Békés Megyei Vízművek Vállalat
csatornarákötési kampánya is e probléma megoldását
segítette.

1999-re ez idáig nem jelent meg hasonló szintű és
tartalmu pályázat benyújtására lehetőség.

... és rendezés után az Árpád utcában
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Meahív4S SZAKR.ENDELÉSEK
Rendelési idők:

hétfö-péntek 8.00-14.00
hétfő-péntek 10.00-13.00
hétfő-péntek 12.00-13.00
hétfő-péntek 13.00-14.00
hétfö-péntek 8.00-14.00
hétfő-péntek 10.00-13.00
hétfö-kedd 7.00-14.00
szerda 6.00-12.00
csütörtök-péntek 7.00-14.00
hétfö-péntek 8.00-16.00
hétfő-péntek 8.00-13.00
hétfő. kedd. péntek 15.00-17.00

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Gyomaendrődi csoportvezetőségemeghívja tagjait
és ezek hozzátartozóit 1999. március 6-án 18.00
órai kezdettel a gyomaendrődi Katona József Mű
velődési Központban tartandó Nőnapi vacsorára.

A vacsora ára tagolcnak 200 Ft, hozzátartozók
nak 400 Ft. A vacsora szabadszedéses sertéspör
költ.

Jelentkezni lehet a vacsorára minden kedden
este a Művelődési Központban Csőke János cso
portvezetőnél.

Kitűnő zene - Tombola!

Továbbá értesítjük tagjainkat. hogy 1999. 03. 8
tól új helyen, minden kedden este várjuk sorstár
sainkat 16.00 órától az Őszikék Napközí Otthonban
a Mirhóháti utcában. Itt tartjuk most már az
összejövetelünket.
Tisztelettel CSÖKE JÁNos

CSOPORTVEZETÖ

Szemészet:
Tüdőgyógyászat:

IDtrahang. egyéb:
Tüdőgondozás:

Röntgen:
Sebészet:
Belgyógyászat:

• EKG

Laboratórium:
Nőgyógyászat:

• Onkológia
• Ultrahangos nőgyógy.

Urológia:
Ideggyógyászat:
Bőrgyógyászat:

Reumatológia:

Fizioterápia:

Fül-on-gégészet:

• Audiológiai vizsgálat

hétfő. szerda
csütörtök
csütörtök
kedd
csütörtök
hétfő-péntek

csütörtök
kedd
csütörtök
hétfő

szerda

14.00-16.00
9.00-13.00

14.00-18.00
14.30-16.30
14.30-16.30
7.00-10.00

13.00-16.00
14.00-16.30
14.00-1630
14.00-17.00
14.00-16.00

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr
A VITÉZI RENDET - mint magyar lovagrendet - újból
engedélyezték. sőt ma már a mindenkori kormány
pénzügyileg is támogatja.

A hazai Vitézi Rend az 1940-45. évi Honvédségi
Közlönyök a Hadtörténeti Múzeumban fellelhető pél
dányaiból kutatást végzett abból a célból. hogy össze
állithassuk: az előbb jelzett időszakban kik nyertek el
olyan kiemelkedő hadikitüntetést. melynek alapján a
hazai Vitézi Rend "saját jogú" tagjai lehetnek.

A fentiek alapján azzal a kéréssel fordulunk a Pol
gármester Úrhoz. hogy a vezetése alatt álló település
lakósnyilvántartási adataiból. a II. világháborúban kato
nai szolgálatot teljesített, ott magas kitüntetésben
részesült katonák jelenlegi lakóhelyét. pontos eimét
lehetőleg minél előbb rendelkezésünkre bocsátaní
szíveskedjenek.

Feltehető, hogy az 1940-1988. között eltelt időben a
volt katonák zöme megöregedett. esetleg már ter
mészetes halállal el is távozott az élők sorából. netán már
a II. világháborúban hősi halált halt. Ilyen esetekben
családjának fiú vagy leány leszármazottainak a eime
érdekeiné a Vitézi Rend-et: a vitézi eimet a le
származottak ugyanis "várományosi jogon" örökölhetik.

A hazai Vitézi Rend-nek célja. hogy utólag megbe
csülést és kiérdemelt tiszteletet szolgáltasson a volt hon
véd-o tisztes- és tiszthelyettes bajtársainknak. akikről az
utóbbi fél évszázadban készakarva megfeledkeztek. sőt

megbélyegezték őket - számukra ezért becsületbeli
elégtételt szolgáltassunk.

A rendelkezésükre álló begyűjtött adatokat kérjük
megküldeni szíveskedjenek. hogy annak birtokában a
további rendi felvételi eljárás megindítható legyen.

Tisztelettel:
Dr. vitéz Bartha István ny. utász szds.

E felhívás alapján kérjük a lakosságot, hogy akik
érintve vanna/c. vagy tudomásuk van arról, hogy őseik

rendelleeztek " VitéZi" címmel, jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályánál, a kirendelt
ségen pedig Pap Józsefné előadónál adatfelvételre
1999. február 20-ig.

TÁRSALGÁS NÉMETÜL
A gyomaendrődi Német Kisebbségi Önkormányzat ingyenes

német nyelvi társalgási délutánokat szervez felnőtteknek.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik valamikor már tanulták, vagy
jelenleg is tanulják a nyelvet.

A társalgási délutánok célja:
- a nyelv szinten tartása, továbbfejlesztése.
A társalgást vezeti: Boecker Margit.
Jelentkezni lehet: szombat, vasárnap a 284-824-es telefonszámon.

Állásajánlat:.ok
1. Hungária Biztosító Rt. Szarvas. Szabadság út 30. Tel.:

66/313-192. Tusjak Tamás - üzletkötő 1 fő.

2. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadság út 30. TeJ.:
30/9681-950. Nagy Péter - képviselő 5 fő. (A
munkavégzések helyei: Gyomaendrőd és körzete.)

3. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert u. 16.
Tel.: 66/483-829. Medgyesi Lőrinc - területi képviselő
6 fő.

4. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.:
60/307-980. - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

5. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba. Baross út 1/3.
Tel.: 66/328-785. Szabó Tamás igazgató - 1 fő

bőrdíszműves szakoktató.
6. Hungaria Properties Kft. Pécs. Szántó K. J. út 4/a.

Tel./fax: 72/253-345. - egészségügyi termékek (fő

ként mobi! pezsgőfürdő-berendezések)forgalmazá
sára 1 fő.

7. Prominent Bt. Gyomaendrőd. Tompa u. 22. Tel.:
60/384-225. Tótka Sándor - 1 fő építésztechnikus
(műszaki előkészítés, műszaki rajzolás. számítógép
kezelő ismerettel).

8. Virágkötő bolti eladó1 fő dévaványai munkahelyre.
Érdeklődni a Kirendeltségen lehet.

9. Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd. Szabadság tér 2. Tel.:
66/386-891. Oláh Ferenc - 15 fő cipőfelsőrész

készítő.

10. Sissi Tricot Kft. Dévaványa. Papp tanya. Tel.: 66/483
165. - 5 fő varrónő.

ll. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd Gyomaendrőd.

Szabadság tér 1. Tel.: 66/386-122. Mucsi Lajosné - 5 fő

köztisztasági segédmunkás.
Bővebb [elvilágosításért forduljon a Kirendeltség dolgozóihoz.
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I Új lendülettel I

-BK-

A múlt évben megalakult
kisebbségi önkormányza
tok közül most a gyoma
endrődi Cigány Kisebbségi
iÖnkormányzat (CKÖ) '99. évi terveiről, feladatairól ol
vashatnak kedves olvasóink. ld. és ifj. Dógi János a kö
vetkezőketnyilatkozta a Híradónak.

Folytatjuk azt a politikát, amit az előzőekben végez
tünk, csak sokkal szervezettebben. Készülünk és részt
kívánunk venni a január 23-án az országos kisebbségi
önkormányzati választáson.

A megyei kulturális napon való részvételt is számon
tartjuk. E rendezvény szervezőjea Békés Megyei Cigány
lakosok Szervezete. Ebben gyomaendrődi képviselők is
vannak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban. Januárban
ugyanők egy tanfolyamot szerveztek cigány önkormány
zati tagoknak önkormányzati képviselőkképzése eimen.
amin mi is részt veszünk.

Ha megalakul az Országos Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat. akkor ennek egy megyei alirodája is lenne: Ci
gány Kisebbségi Önkormányzatok Békés Megyei Szerve
zete lesz a neve, és a települések önkormányzatának ve
zetői alkotják majd. Erre eddig 9 kisebbségi önkormány
zat jelentkezett. Gyomaendrődaz elsők között volt. Sze
rintünk az ilyen jellegű összefogással eredményesebbek
lehetünk. Ezt a Békés Megyei Cigánylakosok Szervezete
indítványozta. aminek id. Dógi János is vezetőségi tagja.

Adódott egy olyan pályázati lehetőség. aminek kereté
ben roma közösségi ház kialakítására pályázunk. A vá
ros intézményei: a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola.
a Bethlen Gábor Szakképző Iskola: a Munkaügyi
Központ, a város önkormányzata nagyon támogatja
elhatározásunkat, de támogat a megyében több kisebb
ségi önkormányzat is együttműködési szerződéssel. Az
országban hét településen hozzák létre a roma közössé
gi házat. A közösségi ház pályázata 5 millió Ft-os. ebből

az önerőt a város és a CKÖ állja, ami 10%. Ha megvaló
sul, akkor a helyi cigányság életében - de országosan is
- jelentős eredmény és siker lenne.

A közösségi ház kulturális, szociális. egyéb oktatási
programokkal üzemeine a CKÖ vezetésével.

A pályázat három programot tartalmaz: a közösségi
ház létrehozását. valamint oktatási és vállalkozási

programot. Ezzel kapcso
latban olyan oktatási
programokat kínál a
Bethlen Gábor Szakképző

Iskola, ami egyfelől növénytermesztési szakmát, más
felől mezőgazdaságivontatóvezetőiképzést biztosít, vál
lalkozási ismeretanyaggal.

Erre a lehetőségre kb. 30 fő jelentkezését várjuk. Ez az
ingyenes oktatás is a helybeli cigány lakosok segitését
szolgálja.

A közösségi ház megvalósitását a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal is támogatja.

Felhivom minden érdeklődő figyeImét, hogy - legyen
bár munkanélküli, vagy nem munkanélküli - jelent
kezzen és éljen e lehetőséggel.

Továbbra is szerepel ez évi elképzeléseinkben az ún.
földprogram is. 4 hektár földet adnánk művelésbe. amin
főleg konyhakerti termesztés lehet Végezni.

Meg szoktuk rendezni évente a Sportnapot, ami most
előreláthatólagjúnius hónapban lesz.

Részt vehetnek a gyerekek az idén nyáron is a nagy
sikerű rendszeres Életmód táborban. Erre az iskolák
ban. vagy a CKÖ-nál lehet jelentkezni. Az önkormányzat
az iskolákkal közösen gondoskodik az oda-vissza utaz
tatásról, étkezésről stb. A gyerekekre tanárok ügyelnek
ottlétük alatt és színvonalas ellátást kapnak. sokféle
programból válogathatnak.

A CKÖ képviselői elmondták még lapunknal<. hogy a
különböző pályázati lehetőségekre ezután is odafigyel
nek. Szeretnének iskolatámogatásra. a létrejövő közös
ségi ház működtetésére. a játszótér bővítésére. de eze
ken túlmenően környezetvédelmi célú pályázatra is
jelentkezni. Ez utóbbival kapcsolatban konkrét elkép
zelésük az endrődi területen a gát és a holtág környé
kének rendbetételére, parkositására irányul. A végrehaj
tásban a helyi cigányok is kivennék a részüket.

Továbbá Gyomaendrődönminden iskolával szeretnék
felvenni a kapcsolatot együttműködésiszerződéssel ok
tatási és kulturális szinten.

A fent említett lehetőségekre az érdeklődők jelentke
zésüket megtehetik ifj. Dógi Jánosnál - Fő út 80/ l.
Telefon: 06/30/9158-604

Január 14.

A kajakosok tervei a xx. század utolsó évére
A téli időszakban kemény. alapozó
munka folyik. ami futásból. úszás
ból. kondicionáló és tornatermi ed
zésekből áll. Heti öt alkalommal
edzünk márciusig ebben az ütem
ben, s reméljük olyan lesz az
időjárás, hogy márciusban már vízre
tudunk szállni.

Nagyon fontos az állóképesség és a
jó erőnlét megszerzése.

Aki szorgalmasan végigedzi a telet,
az már fél sikert jelent a nyári verse
nyeken.

Már áprilisban részt veszünk az
évadnyitó maratoni versenyen Sze
geden.

Júniusban kéthetes edzőtáborba

megyünk, s az azt követő hétvége
ken folyamatosan veszünk részt
versenyeken.

Jelen leszünk pl. a Diák Olimpián,

Országos Bajnokságon. Utánpótlás
Bajnokságon.

Örömhír, hogyaKörösmenti
Régióba tartozó hat egyesület 20 fő

versenyzőre meghivást kapott Linz
be, mely május közepén lesz. és
nemzetközi verseny. Mivel spor
tolóink nagyon szorgalmasak - a
rövíd működési időhöz képest is
eredményesek -. nehéz lesz kivá
lasztani kik induljanak ezen a ran
gos versenyen.

A másik örömhír. hogy 12 db telje
sen új hajót vásárolnak a szülők

gyermekeiknek. Ez már biztos jelent
valamit. Terveink közt szerepel a
vízitelep bővítése. mert a jelenleg
rendelkezésünkre álló helyiségeket
kinőttük. De nem akarok nagyon
elébe menni a terveknek. Szeret
nénk viszont minél több helyre pá-

lyázatot benyújtani, s azt megnyerni
az egyesület további sikeres műkö

dése érdekében. Nagy szükségünk
volna a továbbiakban is támogatók
ra. esetleg egy-két állandó szponzor
ra is.

Augusztus 15-16-án lesz a saját.
immár hagyományos országos
kajak-kenu versenyünk. melyet a
gyomai szabadstrand területén ren
dezünk meg az élő Körösön, s "Vi
harsarok Kupa" névre l<eresztel
tünk.

Az ország más egyesületeiböl jön-
. nek hozzánk. sőt a Magyar Kajak
Kenu Szövetség serdülő és ifi váloga
tott csapata is megtiszteli a várost
azzal, hogy itt fog edzötáborozni 
mondta a Hiradónak Scherk László
a Körös Kajak Sportegyesület veze
tője.
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Ez ev januáIjatol a Pöldmuvelesi es _-'~-=~ . ~_",. területi tapasztalatokat. .agrárpiaci
VldékfeJles2tésl MinIsztérium ,..<4 ' ~)-SU)~áJyozásokal. feladatokat.
vállAlla a faluga..zdcisz intez- rt. - ErtéJ<esitő szövetkezete\<
ményenelc megszervezését. A~ . _' .• O l mü\<Ödést.ben, megalaltitá.sá-
gazdajegyzők igy újból a ,,- _,J - ban segitség biztosítása. A ter-
falugaxdász elnevezést Ic~pták. ~--..:..._ __:::-e.-'- melöl adatbá2lsok kJalaklt.isában.

- Kertes Imre, akt maga ls gazda~ ----===:~----~---- agrártámogatások felliasználásában
jegyző volt, és most megreleIt a tartanI. hogy menny1 és milyen gaba- tanci.cl:ladas. valamint az önkor-
(alugazdas~ loiterlumánaJ.<, a követ- nát vetnek, miböl mennytt kell/lehet mányzat1 szervekkel, gazdaJ<örökl<el
l{e2Ökel mondta a valtozásokról a exportálnl stb. a.lcapcsolaUartá..s. Ezen tul a termés-
Hiradónalc - Mit !Járhatnak a gazdák Q.2 új becsl~ek,elemi l(árok felmérése sok

A megyel Földművelésügyi Hlva- rendszertó1? egyéb mdlett.
talol< munl<atársal lettünk. Valami- - Szélesebb területtn. sokkal több A Hősök úti VállalkozóI< Házaban
vel (öbb (ogadóidll áll ezután n ren- Információhoz jutn~k majd. A2. Info Kertes Imre fai llgaz.dász kedden.
delkezesünkre. de fel ad<lta inJ< 1s 00- pedig mindig pénzt Jelentett. ma meg szerdán és csütörtökön fogadja n
vültek, mert a CenneL6k reglsztrá- főleg azt... település gazdáK IdeJdöl függöen
el6Ját is el ltdl vegeznL E.z llzt Jelen- A változások az uj rendszerben: hélfön js.

ti, hogy a törveny ertelmeben az Jut folyamatos táJckoztatás (I ralugaz- Endrődés Hunya, mint körzet. Do-
hozzá <:illam( támogatásokhoz, aki dasz hálózaton ]<ereszWI: a \<or- hányos Frigyes felügyelete ala tar-
reglsztralratja magát. Ilyenl<or a mányzatl döntesek megismertetése; tozt1< és az endrődi ldrendeltség
gazda bemutatja gazdaságát. el- támogatási Jehclőségelc I<öz!ese, eze.k épületében lehel hozzá fordulni ked-
mondja. hogy melyek termelési ter- e15zamol~sában cl kellts segitség b[z· den és szerdán, a többi napoleon
vel. ezeket a FVM te.rvezéselben fel- tosftása. Hunyán fogad.
haszn~IJa. Számon tudjaI< ezután A falugazdasz gyújtl. elemZI a - b -
••••••••• 06 •• Q.6 0 11 •••••••••••••

Nem UUI< egy könyv1,smertetés( sumé
Iyes hangvételű sOr'Olcka.1 I<czdenl.
mégis ezl teszem. Hatodik éve Immár,
hogy karácsony előtt egy szolidan ele
gális I<ölellel kopog!?t a postás: hozza
az EndrödJ füzeteI< úJabb ts úJabb
leöldet - karácsonyi csemegénele.

Ha a szerzök es a szerlcesztö[< nem
teonenek egyebet, csal< t\ctbcn tar
tanál{ - szivós munl{é.val - ezt a soroza
tol akl<or ls nagy dolgot termenele De
ök ennél jóval többet tesznek: e~ pil
lanatra mcgáJlítják a múló ldőt, Inis
ban rögziUk azt az utókor számára,
maid hagyjál< tovasuhhanJ. Amit u'
nak. egyszerre törlenelem ts élvezetes
olvasmány; 'kor-és lélekrajz. dok u
meotum eg Irodalom. Megelevenednclc
a szá2ad első fdének történtsel, az
egykOri szegény emberek - mert elsö
sorban az ő vJlagukba k<llauzolnak el 3

surkesz.tötc - gondjaU<1<al. baJalkJ<al.
örömélkl(el. bánatukl<sl; élni akará
sl~kl(ar ts tragCd Iá Ikkal. Lálszólag
hanyta-vetette. sodort;!. a sors öket. és
magul{ sem tudták, hogy elelOkkel a
tö~ténelmet ls formáltak.

Bvröl. évre azt nls:lem. hogy az adoll
kötelnél már nem lehellobbat szer
kes1.tent. dc eddig még mindIg okozott
meglepetést minden úJ kötet. A leg
nagyobbat az Idei. Megőrl2ve az eddigi
l<öletelt minden érLCkH. valami egé
s~en nagy dolgot hoztalc lelre: élv~z.etes
lőrlénelemkönyvet irlal<. szerkesztet
tele.

k eddigi. kötetek a HonJsmereti !<ör
~~gIalnak gyű ltöm un l<liJa ered ménye-

nl keletl<ezelt in te.rjúlcból< Alltak ösz
f~e. A legújabb, a föld néllcűl... cimu
: t~l anyagát alapos könyvtárt es Je
iéltart kutatómunkával egesz.itett6k lei.
gy keletl<eze.tt TImár Anl<ll Ameri ká·

sok c' -
té unu tanulmánya. A hivalásos tör-

tlészek alapossagávai Ji1rJa l<örul a

Föld nélkül...
ENDRŐDI FÜZETEK 6.

Gyomaendrőd. 1998
témá.t a 8zerW. A századelő ldvándor
lásl hu}hlll1aft ("k.lnU át, ebbe epJti bele
az endrődl ,.amerll<ások" törté.ne té t.
Alapossagat Jelzik a ter/(épvá.zlafol<.
IcImutatásole, archiv fotól< es a 134
kiséró jegyzet.

A Icönyv további BO oldala J-romok
Lajosnl': Németh Eszter szerkeszlö
munJ<ája. A riportalanyo!, szövegének
gondos szerkesZlése réven meglsmer
hetJ0\< a kubllcosol< és él .'3ummásol<
élelél - ebbOl meg is tudjuk, mltrt
ment kj Amerllcába több mint 3000
endrédi a szazad elsö evUzedeiben.
Alighanem ÚUÖrÖmun.kát végzett
Németh Eszter az "eltelepültel<" besza.
molÓlnak közl~st;vel. A magyarorsW,g1
svábol< szégyenteljes kJlelepHése so
l<áJg labutems vole. Ezt a szerkesztö ls
kJkerult. de a svab falval(ba telepÜlŐ

endrőd/ektől már solc mindent oleg
tudtunk A rlporlB.lanyoJc őSZinték: be~

S2ámolnal< le!kJ gyötrelmeJkrol. Bmlkor
Idegen emberek birtokát vEtték tulaJ
donba. Nem l<evésbé tanulságosak
azok a mondato\(, amelyek a mal
együ ltélésrö( (s2ékdycl<. csángólc. svá
bol<, endrődlel{) számolnak be, (Szivc
gen ajinJanárn flgyelmébe az.ol<.nal< a
botC.9lnálta. politikusoknak. aklk a

Jcözelmúlt t6rténelmét eJlnLézl..lc "az
elmúlt negyven év" történelmIetlen
egybemos:ísával,) Az Inlerjúlcat Itt ls
levéltári anyag (névsoral!) egé.szrUk ld.
mintegy hltelesilve az elmondotta Ica t.

KI kell emelni a kJtün6en válogatott
fotólcal. A szol(Ványos, beáUílolt képek
ma már }{QrdokumentumDk!<á válLaJ!_

Kunkovács U\.szló (otóJa (Endrődl/ruhi

leosok Bur:1.apest tetején' többel mond el
leoráróI. mint egy tanulmány. s ne
hány, feltehetóleg amatőr fotós aJtai
készilctt kep ls tel1talólat. A summas
lányol< lencse elölU _elegancla.),," Jel
Jemrajz. AZ öcsödi gálon lJonuJó talics
kás kubllwsok kepe pedig LQkrözl azt a
szervezc t ttsege t , amellyel ezek az em
berek feJepitették fl magyarországi {o
Iyól< egész gátrendszerét.

Személyes ha.ngon ke7..dlem. igy is
zárom. Mélységes (de nem rosszindu
latú) lr1gyseggel lapozgatom nap ml nl
nap ezt a kötetet. Mint olyan ember.
ald maga ls [oglaU<ovk (foglall<ozgal)
lakóhelye történetével. lrig}'Jem au.
hogy Idejében eszméltek a HonlsmereU
[(ör tagjai, megtal ál Iéi k azokal. II em
berekel. aJtiklől a:J. erlekes anyagal be
gYI.ÍJtöHék, olyan anyagolcat, amelyel<
egy-I<ét évt.17-ed multán feledésbe
meJil.\tel( volna. I rlgylem a ~csapa tot'·,
amelytk ktpes együtt dolgozni: a
szerJ<esztö SÚV'ÓS S'Lervezö munkliJát.
ld tartlisá l.

Maradandó alkotást tettek le ismét
laJ.<óhelyOk JeU<cpcs asztalll ra.

Dr. J(u1cls Ferenc

r--------,
I Al1rL,!~~'F ~~\WL~ I
I Asztalosipari cég ke- I
I res 25 év feletti szakmai I

gyakorlattal rendelkező,

I önállóan dolgozni tudó r
I bútorasztalosokat. I
! Jelentkezni: a 285-227-es te- I
I lefonszámon történo Idöpont- I

egyeztetes után személyesen.
L.-._~ ~_-.I
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Hírek a túdióból - interjú Hornok Ernővel

ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK
Házasságkötés: Nagy Tamás Lajos
és Fekete Ildikó

Akik eltávoztak közülün]c Dinya
Miklósné Hanyecz Mária 87. Szeles
Imréné Szakálos Terézia 82.
Mészáros István 86. Német Imre 80.
Iványi Zoltán 64. Bogya Sándorné
Orovecz Margít 73. Farkas Imre 90.
Petrás Kálmánné Bodnár Eszter 75
éves korában

: ...• I

• •••

Addig az önkormányzati ülések
élőben és felvételről való közvetí
tése zajlik. valamint hetente meg
próbálunk érdekes eseményeket
szalagra rögzíteni. Ezeket rend
szeresen. hetente. vasárnap 14
órától adjuk közre. illetve a vasár
napi műsort hétfőn 17 órától szok
tuk megísmételni.

A látszat ellenére a helyi stúdió
működtetőjének semmilyen bele
szólása, vagy köze níncs a műsza

ki kivitelezésbe - a kábelek vezeté
sének. vagy bekötésének mene
tébe. Ez a mezőberényi vállalkozó.
Szűcs Imre feladata.

- A város rendezettségével, tisz
taságával kapcsolatban (gondolva
a tumztUcára) a helyi Taurinform
Irodának van valamiféle befolyá
sa?

- Erre megvannak a megfelelő

hivatalos szervek. amiknek ez
lenne a dolga.

Ezen túl csak a Stipsicz Bethlen
Károly által alapított Franciska
díj. a virágos Gyomaendrődértki
tüntető cím propagálásában. iliet
ve értékelésében vesz részt az
iroda.

Ajánlottuk természetesen. hogy
az önkormányzat is kapcsolódjon
be saját módján és lehetöségeivel
egy ilyen akcióba. -Birá-

lelően az első program már már
ciusban-áprilisban elkezdődik.

Például a motokrossz idénynyitó
futamával. vagy egy jet-ski bajnok
sággal. Ezek. ha nem is óriási
tömegeket vonzanak. de idecsal
hatnak majd számos vidéki érdek
lődőt.

A szálláslehetőségek tekinteté
ben nem sok változás várható, de
segíteni szeretnénk a vállalkozó
szellemű helybélieknek azzal, hogy
információt nyújtanánk pályázati
lehetőségekről. Például szállás
hely-. falusi vendégfogadóhelyek
bővitésével kapcsolatosan. A kör
nyéken egyébként Körösladány
ban is. Szeghalmon is gátőrházat

bérelnek. ahol külföldi vendégeket
várnak vadászati, halászati pro
gramokkal. vagy gyerekcsoporto
kat fogadnak. lovasprogramokat
szerveznek. ..

Tehát helyi vállalkozóink ötleteit.
elképzeléseit várjuk. és ezeket
igyekszünk megfelelőmódon. lehe
tőségeinkhezmérten segíteni.

- A volt piactéren mUcor ren
deződUc a jelenleg kissé elhanya
golt helyzet? (E kérdésben Homok
Emő is illetékes, hiszen néhány
évvel ezelőtt a terület rendezésére
vállalkozo tt.)

- E beruházás nehézkesen in
dult. mert az egyik volt bérlő az
önkormányzattal még évekig per
ben állt.

Többeket. nyolc-tíz vállalkozót
próbáltam bevonni az építkezésbe.
azonban ennyiféle elképzelést - szó
szerint - nehéz egy tető alá hozni.

Újabb kérelemmel fordultunk
ekkor az önkormányzathoz. pél
dául szélesebb területigény ügyé
ben. aminek megoldása hosszadal
massá vált...

Azonban az idő múlásával új
helyzet is kialakult. Van még egy
fél év a munkálatok megkezdéséig.
Most azonban egy másik vál
lalkozóval ketten indítjuk el a dol
got. Remélhetőlegez már változást
hoz a tér sorsában ebben az év
ben is.

- A helyi tévéstúdióval kapcso
latosan várható-e valamilyen vál
tozás?

- Egyelőre a "várakozó állás
pont" fejezi ki leghívebben a hely
zetet. Mivel az eddig bekötött.
mintegy 350lakásnál jóval több
nek kellene lenni ahhoz. hogy ér
demes legyen szerkesztett műso

rokat közreadni.

Az immár szokásossá váló, a
"hóhér akasztását" , vagyis Homok
Emő újságíró-kolléga. a Szó
Beszéd. a Rekline-Stúdió tulaj
donosának. a Tourinform Iroda
vezetőjének. a helyi kábeltévé
stúdió működtetőjének meginter
júvolását '99-ben is felvállaltuk. ..

Az indokok között a Tourinform
Iroda elmúlt évi működése és
további tervei. valamint a volt piac
tér és a helyi kábeltévé stúdiójának
sorsa sorakozik.

- A Tourinform Irodát a helyi la
kosság is megszokta. megismerte
már, és szolgáltatásait egyre töb
ben veszik igénybe. főleg nyaralás.
utazás előtt.

1998-ban a Békés Megyei Keres
kedelmi és Iparkamarával közös
standon vett részt az iroda a buda
pesti Utazás '98 Idegenforgalmi Ki
állításon. Az akkor meglévő és
újonnan készített színes pros
pektusokkal Gyomaendrőd és vi
dékét propagáltuk.

Készítettünk egy bemutató vi
deofilmet is a várossá nyilvánítá
sunk 10. évfordulójára az év fo
lyamán.

Koordináló szerepet vállaltunk
és vállalunk a helyi rendezvények
és ezek programjainak tervezése
kor.

1999. évre is szervezzük a városi
programokat. Ezek már mintegy
90%-ban össze is álltak. rendezőik
és időpontjaik zömében ismertek.

Március közepére az Utazás '99
című Idegenforgalmi Kiállításra
készül egy új programfüzet. amely
ben mindezt híIiiI adjuk (március
24-28. Budapest. Vásárváros).

Ezen most már önállóan veszünk
részt.

Az önálló 12 m 2-es stand úgy ér
zem indokolt. E költségek egy
részét az önkormányzat. másikat
szponzorok állják. hiszen nemcsak
a város turisztikai érdekessegeit
mutatjuk be a tervek szerint.
hanem egyúttal ismertetjük
Gyomaendrőd gazdaságát. vál
lalkozásait. befektetési lehe
tőségeit stb. Annál is inkább. mivel
egy ilyen nagy nemzetközi kiál
litáson több 10 ezer ember fordul
meg. az ismertté válás lehetősége

tehát nagyobb.
Az idei programok valamelyest

bővültek. Jobb időbeli elosztásuk
érdekében szeretnénk a gyoma
endrődi idegenforgalmi szezont
kicsit megnYÚjtani. Ennek megfe-



1999. FEBRUÁR GYOMAENDRŐDIHíRADÓ II

Sok a
GELLAI IMRE a 8. sz. választóke
ruletben. a FKGP színeiben indult az
elmúlt évi helyhatósági választá
sokon. A kompenzációs listán jutott
be a képviselő-testületbe.

Polgármesteri javaslat alapján vá
lasztották alpolgármesternek Dezső

Zoltán mellé. Gyomaendrőd jelenlegi
kétpólusúsága miatt is határozta el a
testület. hogy két alpolgármester
tevékenykedj en a városvezetésben
ezután.

Rövid interjúnkban Gellai Imre
alpolgánnesteri teendőirőL elképzeléseiről számol be a
Híradó olvasóinak.

- Helyesli-e azt az elgondolást, hogy két alpolgár
mester legyen a városban?

- Helyeslem. Azert is. mert mostanra már megtörtént
a két alpolgármester közti munkamegosztás. és a
feladatok egy személynek túl nagy terhet jelentenének...

- Mint területi koordinációs feladatokat ellátó alpol
gármester milyen terveket készitett, milyen elgondolások
szerint tölti be tisztét?

- Az endrődi városrész természetesen hozzám .tar
tozik. de adott esetben helyettesítjük egymást Dezső

Zoltánnal. Mindketten kaptunk bizottsági koordinálási
feladatot is. Én a Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját
segítem.

További konkrét feladatok: a település agrár ter
melésében szerepet játszó szervezetekkel: olyan civil
kezdeményezésekkeL szervezetekkel a kapcsolattartás.
amelyek ugyan nem részesülnek önkormányzati támo
gatásban. de a város kulturális-o vagy közéletébe
valamilyen szerepet játszanak; a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal; különböző felekezetekkel: sport és
kulturális megmozdulások rendezésével; pártokkal való
egyeztetések. együttműködésekfigyelemmel kísérése.

Ugyanakkor a város teruletén működő vadásztársasá
gokkaI való kapcsolattartás. különös tekintettel az ide
genforgalmi integrálódásra. a városfejlesztési koncepciót
illetően. de ugyancsak fontos az endrődi részen a
vizgazdáll<odási társulásokkal történő folyamatos
együttműködés. a város által nyújtandó hozzájárulások
felhasználásáról szóló döntéseknél a város képviselete.
Itt azon beruházásokra gondolok. amelyek vízrendezési.
vízkárelhálitási feladatokat foglalnak magukba.

- Az endrődi városrészközpont további fejlesztése,
alakitása sokakat érint és érdekel. ..

- A jövőképpel kapcsolatos elképzelésekhez. gondola
tokhoz hozzátartozik például az is. hogy fogadóórámon
(is) szivesen látom azokat. akík szivükön Viselik az
endrődi rész további sorsát és erről véleményük van.
Ugyanis változtatni szeretnénk azon. hogy ne a már kész
terveket bíráljuk, hanem adjunk tippeket. véleményeket
elkészitéséhez. mert biztosan vannak elképzelések...
Csak néhány példa; meg kell oldani az endrődi piac
kérdését; a volt Nosztra épületének sorsát... Aztán
tovább kell folytatni a szennyvízberuházást. újabb ge
rinchálózatokat kell létrehozni. Ezeken a szakaszokon
szóba jönnek természetesen az útépítések is. A volt
ÁFÉSZ irodának is. úgy tudom. lesz gazdája már.
Megoldást találunk a központ üres telkeire is. esetleg
beépítéssel. a piac elhelyezésével. Sokat jelent a
városkép alaldtásán az építésre váró idősek otthona is.

tennivaló
Útpadka építése szükséges például a
Fő úton az élelmiszer-áruház és a
Sikér közötti teruleten is.
- Feladata-e a két településrész
közötti feszültségek enyhítése?
- Igen. Mindenképp ezt fel is válla
lom. lehetőségeimhez képest. Én
mindig is az egy városközpont meg
teremtésének, kíépítésének voltam és
vagyok a híve. Az általam említett
építkezések. városszépítések nem
merítik kí egy távlati városközpont
fejlesztésének a koncepcióját.

Pénzügyileg sem képviselnek ezek olyan értéket. amik
megakadályozhatnák a leendő városközpont kíalakí
tását. Azonban én is azt gondolom. hogy ez a város még
nagyon sokáig kétpólusú marad. Talán azoknak van
igazuk. akík azt mondják. hogy a kettöből csak az egyik
fejlődött jobban. Tehát most az a cél, hogy a másik
pólust is felhozzuk egy olyan szintre, amelynek kínézete
egy rendezett város képét mutatja a Mezőtúr felöl
városunkba érkezőknek is.

A két településrész között fejlődjön tovább a város.
ami azonban több tíz évet is igénybe vesz. Addig nem
hanyagolhatjuk el az emlitett endrődi városrészt. mert
aztán helyrehozhatatlan hibákat okozunk. Az emberek
hangulatát. közérzetét is befolyásolja ez a tényező.

Mindez az idegenforgalomba történő nagyobb és jobb
bekapcsolódást is szolgálja. - BK -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tegyen Ön ís javaslatot ismerőseiközül arra a sze

mélyre. aki tevékenységével a település hirnevét öreg
bitette az országban. vagy határainkon túl, és ez
alapján méltónak tartja valamelyik cim jelölésére.

GyomaendrődVáros Képviselő-testületea Várossá
nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából a következő

elismerő címeket adományozza.
~-------------------------------------------------3>~

JA\VA\~ILA\lrlü~'::
1. GyomaendrődVáros díszpolgára

I 2. Gyomaendrődértemlékplakett

3. Gyomaendrődértdíszoklevél

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

Ezt az Ön által kitöltött szelvényt a következő helye
ken adhatja le 1999. február 15-ig;

• Városunk című havi folyóirat Szerkesztősége

Gyomaendrőd,DaIIljanich u. 15.
• Endrődi katolikus templom
• Gyomai református templom
• Polgármesteri Hivatal Szabadság tér l.
• Szó-Beszéd SzerkesztőségFő út 173-175.
• Gyomaendrődi Híradó Szerkesztősége
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ÉLETREVALÓ
Csapatunk részt vesz az Életrevaló Plussz program vetél
kedősorozatában. A verseny első feladata. hogy egy általunk
hiresnek tartott emberrel riportot készítsünk. A csapat dön
tése alapján dr. Dávid Imre polgármester urat kerestük fel. őt

faggattuk gyermekkoráról. terveiről. hivatásáról.
- Gyermekkorában mi szeretett volna lenni?
- Szarvason nevelkedtem. ott jártam szlovák iskolába. majd

a Hunya melletti tanyavilágban éltem. s az Iványi sori általá
nos iskolában tanultarn. Mindig szerettem a mezőgazdaságot.

főként az állatokat. Az volt a célom. hogy állattenyésztéssel fog
lalkozzak. így mezőgazdasági pályára készültern. Persze szeret
tem volna nagyobb városban élni.

- Önt, mint mezőgazdaságiszakembert, mi vitte arra, hogya
polgármesteri pozícióért induljon?

- Én valóban nem készültem polgármesternek. Agrár
szakember lettem. doktoráltam. mérnöktanári diplomát sze
reztem. s közben abban a szerencsében volt részem. hogy vilá
got láthattam. Jártam Európa majd minden országában. Tö
rökországban. Észal{-AfTikában. Sajnos a tengeren túlra és a
Távol-Keletre még nem jutottam el. Új. számomra érdekes kul
túrákat. embereket ismertem meg.

Ekkor jött a rendszerváltás. s már 1990-ben. majd 1994-ben
is megkerestek. hogy vállaljam el a polgármesterséget. Akkor
még nem álltam kötélnek. Végül - nem titok - egy Duna-parti.
budai halászcsárdában beszéltek rá. hogy induljak az időközi

választáson...
Ez nem szakma. hanem beosztás. Én úgy érzem. nem va

gyok politikus alkat és karrierpolitikus sem. Teszem azt. amit
a város számára a legjobbnak találok.

Úgy éreztem. hogy Gyomaendrőd többre hivatott. Sok ener
gia megy el a viszálykodásra. nem a város fejlesztése volt a fő

cél. A környező települések dinamikusabban fejJŐdtek. Úgy
éreztem. hogy én elödömnél jobban fogom tenni a dolgom.
ezért vállaltam a jelölést.

- Mi a célja várossal?
- Szépüljön. épüljön. Nagyon sok lehetőségünk van. Gyo-

maendrőd rendkivül gazdag. jó fekvésű. de az emberek gondol
kodásmódján változtatni kell.

Szeretnénk munkahelyeket teremteni. szeretném. hogyha a
lakosság számára kulturált szórakozási lehetőségek lennének.
Az emberek jó közérzetéhez hozzátartozik a közbiztonság is.
E téren is van tennivaló. Az a cél. hogy az emberek büszkék
legyenek városunkra.

- Mi volt a legnagyobb sikere?
- A legnagyobb sikeremet agrárszakemberként értem el: a

hunyai tsz eredményességének megtartása. az állami gazdaság
talpra állítása 1982-ben.

- Mi volt életének legnehezebb pontja?
- Elsősorban a házasság. a család válsága. Aztán az. amikor

a '90-es években politikailag nemkívánatos lettem. mint volt
állami gazdaság igazgató. Ezen elég nehéz volt túltenni
magam. De azért viszonylag elégedett vagyok az élettel. ki
egyensúlyozottnak tartom magam.

- Mivel tölti a szabadidejét?
- Van egy tanyám. kertem. ott gazdálkodom. művelem a

kertet. Lucernamagot termelek külföldre.
Az igazi kikapcsolódás viszont az. ha kijárok foci-o vagy kézi

labda-mérkőzésekre. cselgáncsra. s én is hangosan kiabálha
tok. ha nem tetszik a bíró ítélete.

Ha tehetem olvasok. főként a múlt századi és a század eleji
klasszikusokat: Jókait. Mikszáthot. Móríczot kedvelem.

- Végül megmondaná nekünk, hogy ön szerint ki az élet
revaló?

- Szerintem az. aki az élet mínden gondján felül tud emel
kedni. Nem az. aki csak tanul. magol. hanem inkább a sokrétű.

sokszínű embert tartom életrevalónak. S nem utolsósorban
azok. akik azt a szakmát. pályát választották. amit szeretnek.

- Köszönjük a beszélgetést!
2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 6. A OSZTÁLYA

, " "VEDONOT KERES
A Városí Egészségügyi Intézmény gyomaendrődi

telephelyre a 6-os számú védőnői körzetbe körzeti
védőnői munkatársat keres.

Követelmény:
- egészségügyi főiskola. védőnői szak
- diploma másolata
- szakmai önéletrajZ
- érvényes erkölcsi bizonyítvány

Bérezés:
Kjt. szerint

Jelentkezni lehet:
Városi Egészségügyí Intézmény
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos

Gyomaendrőd.Szabadság tér l.
Telefon: 06 (66) 386-361

12 éves Klub
A gyomaendrődi Siketek és Nagyothallók Klubja 12 éve ala
kult 30 taggal. Békés megyében csupán Gyulán. Oros
házán. Gyomaendrődön és Békéscsabán működik olyan
szervezet. mely a hallássérült emberek közössége. és azok
érdekeit szolgálja. A szervezetek központja a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége Budapesten van.

Jelenleg 120 tagja van a gyomaendrődi Klubnak. me!y
siket. nagyothalló és pártoló tagokból tevődik össze.

A hallás csökkenésének számos oka és következménye
lehetséges. A testi jelenség hatással van minden hallássé
rült lelkivilágára is. A lelki jelenségek közül leggyakrabban
jelentkeznek a zárkózottság. az önbizalom csökkenése. a
bizalmatlanság mások iránt. A felnőtt korban (beszéd bir
tokában) bekövetkező nagyothaJlást okozó halJássérülés
egyúttal pszichés trauma is. A nem kivánatos lelki jelen
ségek (emberkerülés. letargia. gyanakvás) kialakulásának
elkerülésére nagyon fontos az a meggyőzödés. hogy a sé
rült hallású egyén semminél sem kevesebb halló társainál.
E meggyöződést azonban csak a környezettel kapcsolatban
lévő hallássérült szerezheti meg. Az. hogy nincs kizárva a
haJlók társadalmából nagyban fokozza önbizalmát. nagy
mértékben eloszlatja a mások iránti bizalmatlanságát is.

Aki pedig bízni tud önmagában és másokban. az a hal
lási csökkentsége ellenére is tetterős. hasznos dolgozó
tagja marad a társadalomnak és egészen bizonyos. hogy jó
munkát végez. Számtalan kiváló munkájú hallássérült
ember bizonyiték erre. Életük. munkájuk. önbizalmuk
legyen buzdító példa azok számára. akik még a halláscsök
kenésük miatt zárkózottak. A környezetnek. a családnak
minden erejével harcolni kell a halláskárosult zárkózottsá
ga ellen és aktivizálni kelJ őt. Ezért igen fontos célja a klub
nak a hallássérültek integrálása a hallók társadalmába.
Ezért fontos. hogy a halló pártolótagok nem sajnálkoznak.
hanem egyenrangú társként kezelik a hallássérü ltet. A 12
éve működő Klubunknak hagyományai alakultak ki. Ilyen
a december első felében megrendezésre kerülő Télapó- és
Karácsonyi ünnepünk. ilyen a hallássérült gyermekek
megajándékozása. valamint a hallássérült emberek kisko
rú gyermekeinek megajándékozása.

Az. hogy ez a szép ünnepség 199B-ban is megrendezésre
kerülhetett. köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak.
akik tombolatárgyaikkal. készpénzzél járultak hozzá a
bevételhez. Köszönettel a SINOSZ gyomaendrödi és
dévaványai tagjai nevében.

(A szponzori lista januárban jelent meg - CI szerk)
JÁNOVSZKY GYÖRGYNÉ
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• APRÓHIRDETÉSEK •

Használt működőképes
mobiltelefonját 10.000

forintos átlagáron
megvásároljuk

Gyomán ház ~Iadó Zalka Máté u.
14. sz. alatt. Erdeklödni tel.: 283
90 l az esti órákban.
HKioszobabútor és villanysütö
eladó. Érdeklödni tel.: 283-901
az esti órákban.
Rekal11ie-"eia<fó".--Gyomaendröd~

Zrinyi M. u. 22.
:2-......CiG-.. konyváJlvány éiaao~-TeC

285-068 B. Molnár u. 25.
Encirocrön~S"ugá~f4~szam

alatti 3 szobás. összkomfortos
családi haz eladó. Érd.: 282 ..878.
vagy_~8~..3~5.__ ....... ....
Gyoma. Torzsási holtágnál 900
ol" vízparti. bekeritett kert fiatal
gyül11ölcsfákkal eladó. Sajat stég.
villany van. Erd.: 283 .. 523 tel.
tiyoiii'in-3szobás. gáZ.. és vegyes
tüzelésű központi fűtéses ház sok
melléképülettel. szép környezet..
ben eladó. Érdeklödni: 60/481 ..
27..7 __..__ _ _ _
Conilii gyermekagy eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Áchim u. ll. sz.
Te!.: 284-812
62-6-::osPOisk"lFiat eiilao.-Ércf
lehet a 283 .. 414-es telefonon.
Vasártéri ltp ...en III. emeleti faKas
eladó. tn!.: 284-647 az esti órák
ban.
Nyaralót vennék jó1rnegközeut=
hetö helyen! Bónom... és Sóczó
zugelön),ben. trd.: 30/9241 .. 741
ÖsszkoinToi-to's-csaJadíllazeiiiClo~

vagy Vásárteri ltp ... en földszinti
csere is érdekel. Erd.: Gyo-
I!1a_e.!1..dx:§<!:...~~yi u. 1.9../J..:.. ..
50 bála lucernasZena eladó. 300
Ft/bála. trd.: 06/66/282 .. 579
Padloszön)'eg ÚJ. mohazöia:-70
m 2 eladó. Erd.: 282 .. 579
Üzeník-élies.--rendszám -nélkl1Il
Wartburg bontásra eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Toronyi u. 7. Tel.:
66/284-540
Ktinyves-K-:tI-:-2-0. sz. aiatti gazos
ház. illetve Holdfény sörözö
eladó. nagy alsóepülettel. nagy
telekkel. Te!.: 66/282.. l 05
3 szobás. összkomfortos kertes
családi ház nagy melléképülettel
eladó. Gyomaendröd. Mátyás kir.
u. 36. sz.
Magtár!aposon a'Fioicffenysörozo
eladó. Erd.: 282-105
Ja állapot~levö HAR-R--9
márkájÚ gyüjtökosaras fűnyiró

eladó. Erd.: 282-334. 18 óra
után. Kovács Gyula.
tiyiri-csomagoiaslCl5Cniteres
villanyboyler áron alul eladó.
Érd. lehet: 66/386 ..440
Enoröd-::Koc"sorfiégy-V:- ker.-3T.
alatti ház 600 D.. öl földdel. sok
me!!cképületkl eladó. Érd.:
~ndrö<LSelyem út~__.....
Gyomán összkomfortos ház el
adó. Gáz központifűtes. vegyes ..
tüzelesű kazán. ipari áram. tele ..
fon. beepithetö padláster. alsó
épület. I.ár: 3.1 M Ft. Erd.: 284 ..
403. Kiss Kar~,_............ ..
Két generáció részére alkalmas
komfortos családi ház ipari áram ..

mal eladó. Lár: 3.5 M Ft. Érd.:
66/285 .. 489
Minden igénybevett lábraklsma
macipöt. Megrendelheti és meg..
vásárolhatja Gyomaendröd. B.
Molnár ll. 10/1. .. Fóllabolt'". Tel.:
66/285 .. 075. Fax: 66/284 .. 332
vasaroij0i1kényelmesen. ka talo-::
gusbóll Szórakoztató elekt..
ronikai... és haztartási gépek
(Whirlpool. Sony. Philips. Sam
sung. AEG) éves kamatmentes
részletre. Erdeklödni: 386.. 288 ..
as telefonszámon 17 óra után.
Simson S"5bBTak: kuIÜvá'to~T5-::
ös Pannónia henger. valamint egy
rnegkimélt Lada 1200"as eladó.
Erdeklödni: 284-660"as tele ..
fonon.
Soczó-zugban51:fO D-öles vizpartí
telek eladó. Érdeklödni tel.: 285
795
Sürgösen eiaaűaZOKtóber O
ltp .. -en 3 szobás. összkomfortos.
86 m 2 ·es. két erkélyes. földszinti
lakás. trd.: Gyomaendröd. Októ
~er 6. ltP.. 7. Ih. 1. ai.!.ó.:...!gesz nap~

regszölöben gazdálkodásra al
kalmas ház eladó. Erd.: 285-293
Mezögazdasági bérmunkát: szái:
litást. szántást. vetéselökeszitest.
vetest. kaszálást. bálázás t vál
lalok. Bucsi Imre Gyomaendröd.
Rózsa F. u. 14. Tel.: 284 .. 295.
60/484-687
EnClrödon. <l1"'ö ut6-S-:Si.'-csaiam
ház szép környezetben. nagy
kerttel eladó. Közművesített. vi! ..
lanyfűtéses. telefonos. Érdeklöd ..
ni.: 17 óra után 66/284..469 .. es
telefonon.
Színes tévék helyszini javítását.
áthangolását. videojavitást vál ..
lalok. Tel.: 283-270
Elönevelt csir~kacsa jegyez:
hetö. Szeleiné rö út 4. sz. Tel.:
386-077
S'kocra-l00 ..as. gép ocsi aikat ..
résznek eladó. Erd.: a 285 ..820 ..as
telefonszámon. 17 óra után.
~egy rózsaszál'-:Január 12-én-del=
ben valószinüleg elkertUtük egy..
mást. Kérlek iri újra egy hétvégi
idöpontot. vagy cimet. telefonszá..
mot. ahol elérhetnélek. Gyoma
end.röd. Pf 10 l. eimre.
Naposcsibe. kacsa. liba és elöne..
velt csibe elöjegyezhetö Nemes
Tiborné Gyomaendröd. Sugár u. 4.
Tel.: 284-392. 20/9894 .. 598
Garázs kl-ado Achim u. I. sz. alatt.
Érd.: telefonon 284..817 este.
:f8!T6-071Ó-"barna llajU-:-ZöiCi
szemű. enyhén mozgáskorlátozott
elvált nö (hatéves kisfiávaI) hason ..
ló adottságú társat keres
.Megertés::jeligére. . .
Kitünö állapotban lévö MZ-125.. ös
motorkerékpár eladó. Bontott tég..
lát beszámítok. Vincze Zoltán
Gyomaendröd. ·JÓkai u. 5. Tel.:
66/284 .. 741
Kisiskolások korrepetálását eS
német nyclvoktatását válJalom.
Tel.: 285-556

Tiszta haszon - biztos háttér
Pannon GSM előfizetésnettó 4.800 Ft,

bruttó 6.000 Ft
Panasonic G450 nenó 4.800 Fl bruttó 6000 Fl ..

Ericsson GF 768 nettó 18.800 Fl brunó 23500 Fl ..

Ericsson GH 688 nettó 15.200 Fl brunó 19000 Fl"

Ericsson S 868 nettó 19.600 Fl brunó 24.500 Fl ..

Nokia 6110 nettó 34.800 Fl bruttó 4J.500 Ft ..

Nettó 7.800 Ft Bruttó 9.750 Ft
beszélgetés; kedvezmény*

~

Hivatalos viszonteladó
• AAClOS eIGliz':l6S v~aflaS<l eselljn a harmadik lC.ljes szamlazasi
idoszaklol kezove On 10 egymasl kOv6U.. idOSzakon kelesZ!ul havi

~.e~~~~~u~~~JOP~~~t~~~z:~~(:I~~~~:I~~:Sz2~~6 jogOCUlI

~~~~~~~~;;fg~~~ns;e~~~~~gn~~e~keNÚnft;~~e~S'9
jogOS4Vóflya. bankkartyaja kOzúlkCIlOl hozzon mag~val!

TUNERTEL Híradástechnikai Szaküzlet
Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 45. sz. (a Stop butiksoron)
Tel./fax: 66/282-230, 0620/9223.. 111,0620/9230-146

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06 66/285-227 06 30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort
(szekrény. asztal. kaszli. sublót. falitéka.

konyhaszekrény. láda, szék. tükör és tükörasztal.
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKAI ZsOLT, GYOMAENDRÖD, BOCSKAY u. 59 ..

r----------=---------,
I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretélI belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy.., teher.., mg ...igépjárművekhez, I
I valamint targoncához. tf I

Továbbá vállalom:
: Személy.., teher-, mg ... j gépjármű és targonca gumiköpeny :

szerelését, javítását, cenlírozását lEO<

I Érdeklődni: Katona György gumijaví/ó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I
I TeI..:6ó/285-127 Nyi/va: H-P: 8-Il·ig, Sza.: 8-12-ig. IL ~

c()py-r=().-ce
Gyomaendrődi Hiradó szerkesztősége. Szabadság té!!' 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386..320
~_._ _ _.._.._ _-_ _------------------------------------------_.. __ .._.. __ .. __ _ _..~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
i .. _ Beküldési határidő: minden hé 25-ig.

i ~~:~:o .. ~~~~:.::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
i ~:.~..~~~~.~~.~~ ...~~~.~~~.~.~~~ ....~.~..~~.~:::::::::::::::::::::::::::::
! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............................... - .

...................... - .

L J91Yfl..~lJfLJ_6..1[q.§§~/J1IJ__ j

Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt számítógépek. fénymásolók adása-vétele

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ!

Másolópapír. faxpapír. leporelló
Nyomtatókazetta. festékszalag. toner

HP, OLIVETTI, CANON, EPSON-lNJEKT
patronok felújítása. újratöltése

HP 4P. 5P. 6P, HP 4L. 5L. 6L Cartlidge újratöltése
Ricoh. Sharp. Canon másológépek kazettatöltése

AUDIO-VIDEOSZERVIZ!
5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26.• Tel.: 66/284-788. 20/9439-172
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Nyitva tartás:

Hétfőn: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.30-17.. ig,

szombaton: 8-i2-ig
Gyomaendrod

Fo út 23D.

"\ UTI Télikabátok

@. már 2~O ft-tól kaphatók

~ GEPRONGY
'-'" folyamatosan kapható

'UR'
Téli vásár február i-jétől 28-ig

Óriási árengedmények
Női, férfi- és gyermek áruinkból

I[(ERTMEGU M(][HÁtY
<i][f.&][áll1loS ./iI,sd,lIl.][os

Ne feledje szlogenünket:
A benzin akkor sem lesz olcsóbb,

ha Suzukival jár, csak kevesebb kell belőle!

Várja Önt a Szarvasi Autócentrum Bt.
Autószalon, márkaszerviz, autóalkatrész

értékesítés ebben az évben is.
Térjen be hozzánk - higgye el érdemes!

SZARVAS, KAzINCZY U. 4. TEL./FAX: 313-882

Tankolt már ebben az évben
99 Ft-os benzint?
Ugye hihetetlen?

Nem az idő kerekét pörgettük vissza,
csak egy ajánlatot adunk!

Ha Ön január-február hónapban nálunk
rendeli meg új Suzuki márkájú autóját,

akkor 38000,- Ft értékben feltöltött benzin
MOL-Chip kártyát adunk ajándékba,

ami azt jelenti, hogy Ön kb.
14-szer tankolhatja tele autóját -INGYEN!

Tehát '99-ben 99 Ft-os benzinnel

9999 km-t autózhat!

Gabonamoly., zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTŐTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203

GYOMAIENDIRŰID
jBajcsy~Zs. út lll. SL"

Telefon: 66/283-225

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

A;ánlataink:
Vetőmagok, lemosó vegyszerek, zöldségfélék,

virághagymák
Kukorica vetőmagvak

Gumicsizmák, kerítésdrótok
Kertészszerszámok, fűrészek, metszőollók

MŰANYAG KUKÁK

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

AGRO ÁRUHÁZ

PRÓBÁLD FEL ÉS
HORDD EL MAGAD TERMÉKEINKET

"Thomas"

X 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
_ Tel./Fax: 66/386-614,

Építőipari Szövetkezet 386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
•Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
· Transzportbeton értékesítés, szállítás
· Egyedi asztalos termékek gyártása
.Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,
keretes állvány, útpanel ... )

THERIfIl
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·r--------------------,I PVC, padlószőnyeg, I
I tapéta nagy választékban kapható! I
I GELLAIMIKLÓSNÉ I
I Gyomaendrőd, Fő út 29. • Tel.: 66/285-392 IL__~yiw~~~t~ind~~~~án! __J

L Körösi Weekend Horgász-, ~ ~
.. . hobbY-, kempingszaküzlef ~~
':~J.. ~ O",

27·- _.' Horgaszfelszerelések - teljes markakínálat ~'l1
Festékek - nagy választék, kedvezö ár Q

Ajándéktárgyak

MEGINDULT A GYÜI~ÖLCSFÁK

ÉS DíSZNÖVÉNYEK BESZERZÉSÉNEK IDEJE.
VÁLOGASSON SZÉLES
VÁLASZTÉKUNKBÓU

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827

2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

r---~----~----,
I DINYA IMRE I
I Vas-muszaki boltja I
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98. I

Tel.: 06/60/388-953, 06/60/484-690

: KÉSZÜLJÖN A TAVASZRA! :
Tetőfedő anyagok:

I műanyag, horganyzott hullámlemez fedőanyagok I
I Elektromos profi és barkács szerszámok, I
I kéziszerszámok I
I

Mosógépek • Televíziókészülékek I
Kerékpárok és alkatrészeiL -I

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.

Telefon : 66/282-822

Elektromos ágymelegítő (130 x 75) villanypárna
• masszírozók • pezsgöfürdös lábmasszírozó

vérnyomásmérök nagy választékban • digitális és
analóg szobamérlegek • szobakerékpárok • gyógypár
nák· infralámpák • illóolaj-párologtató (elektromos)

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása.

o N L I N E SZállÚtás- és irodatechnika
GYOMAENDRÓD. FÓ ÚT 181/1 .• TEL.: 06/66/284-559

E-maiI: online@bekes.hungary.net

Böngésszen Ön is az

INTERNETEN
az 1999. év Internet slágerével, aData·Pack díjcsomagok valamelyikével.

Internet szörfözés havi díj nélkül már 2000 Ft +áfá·értl
Nyitva: hétfőtőlpéntekig 9-ll-ig, szombaton 9-l 2-ig

[~) IC~pl

Vállalkozók
figyelem!

Üzlethelyiségek
kedvező feltételekkel,.

ELADOK
illetve,. ,.

BERBE ADOK
Érdeklődnilehet az ÁFÉSZ központi

irodájában személyesen,
vagy a 66j386-874-es telefonon

Tüzép·telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren
Építő- és Mindenféle utalványt

tüzelőanyag . beváltunk.
nagy Epítőanyagokrövid

választékban! szállítási határidővel!
Tel.: 06 60/454-991, 66/284-812 (este)

GYOML\SlOLG KFTA
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

I:
-magas- és mélyépítöipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszá Ilitás •
- szállítás. gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körú temetkezési szolgáltatás,
- kőmúveseket felveszünk!

KÖRnYEZETVÉDELMI ÜGYinTÉZÉS
társaságoknak. vállalkozásoknak

RÁCZ MÁRIA környezetvédelmi szakelőadó
Gyoma,/nd/őd, Tamási R/an u. 31. sr.

Tel.: 66fZ84-505. 06/20/9857-378
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AGAZDAK
, ,

SZOLGALATABAN
, ,

GAZDA KISARUHAZ
a Penny Market mellett

----.gyomafarm
MfIDkft.

je a baleseteknek. ("99-ben eddig - dec. 18-tól - 8 közlekedési
baleset történt.)

A bűnügyi csoport munkáját dicséret illeti. hiszen 739 bűn

cselekmény vált ismertté Gyomaendrödön. ahol 609 ismeretlen
elkövetö ellen inditották el az eljárást. Ezekb61 267-et felderítet
tek (43.8%). A kiemelt bűncselekmények.pl. a betöréses lopá
sok ismeretlen tettes által elkövetett eseteinek felderítési aránya
54.1 % (353 elkövetés. 191 felderített).

Nagyszámú vikendházfeltörés elkövelöjét fülelték le. Tulaj
donképpen a zöme elkövetés felderítetté vált. ami az eredményt
feljavitotta.

Birság/ciszabás: 79 személyt fogtak el. 32 esetben tettenérés-
seJ. 5-öt körözés alapjan.

3142 szondát fúj attak meg - 134 esetben volt ittas az illető.

298 feljelentést tettek 223 szabálysértési. 75 büntetöügyben.
613 800 Ft helyszíni bírságot vetettek ki.

Már most gondoljon a tavaszra!

Megérkeztek az idei kerti magvak, burgonya minigumók,
virághagymák, lemosó növényvédő szerek, háti

permetezőgépek.

Ezenkívül: fóliák, csizmák, csizmabélések, ponyvák,
fém és műanyag kukák, fa- és fémlétrák, sziva~yúk,

asztali rögzíthetős kukoricamorzsolók, kerti szerszámok.

Disznóvágáshoz: húsdarálók, kolbásztöltők, kések, üstök,
üstházak, pörzsölők, gázégők, henteskötények, zsinegek.

Favágáshoz: keretes, elektromos és benzines fűrészek kaphatók.

Növényvédelmi szaktanácsadás!

Gyomaendrőd,Pásztor J. u. 39. • Telefon: 66/386-359

SzelTlétnek edény
A Gyomaszolg Kft. felhivja a szilárd burkolatú utak. utcák
lakóit. hogy a Gyomaendröd Város Képviselő-testülete az
1990. évi LXV. tv. 16. par.-ban biztositott jogkörében eljárva
a város tisztaságáért. a hlllturált emben környezet meg
Örzéséért alkotott rendeletének 5. par. 3. bekezdése az aláb
biakat írja elő:

- "a szemétszállításba bekapcsolt ingatlanokon a háztartási szemetet a
GÉPI GYŰJTÉSI TECHNOLÓGIÁNAK MEGFELELŐ EGYSÉGES, FEDHETŐ

EDÉNYBE, KU KÁBA kell gyüjteni."
Kérjük az érintett lakosság ot, hogy legkésőbb 1999. március 1-jéig a
kukaedényeket beszerezni szíveskedjen.
A jelzett időponton túl a zsákba. dobozba gyűjtött és kihe
lyezett szemetet NEM szállitjuk el.
Tisztelt Lakosság!
A környezet tisztasága. kulturált emben környezet meg
őrzése érdekében kérjük szíves együttműködésüket.

GYOMJ\SZOLG KI'·J'.
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A gyomaendrödi rendőrörs parancsnokanak. Tóth Bálintnak a
tájékoztatója szerint településünkön 1998-ban 40 személyi
sérüléssel járó baleset történt. Ebböl 3 halálos. 22 súlyos. 15
könnyebb sérüléssel járt.

Föleg a kanyarodási. elsőbbségadási kötelezettség elmu
lasztása a fő okozó. de a gyorshajtás és ittas vezetés is elöidéző-

Sajnos újfent megsokasodott a hétvégi vikendházak feltörése. Az
elmúlt időszakban a Bánom-zugban öt. a Harcsásban öt. a
Torzsasban kettő. a Siratóban. a Pocosban. a Templom-. a
Sóczó-. a Dan-zugban álló épületekbe egyszer-egyszer törtek be.
de a Kiss Lajos üdülősoron lévő .nyaralókat is meglátogatták.
Minden mozdítható értéket - horgászfelszereléseket. műszaki

cikkeket. konyhai felszereléseket. fünyirókat. teát. kávét. fali
órát. tévét. aggregátort. ágyneműket. kéziszerszámokat 
elvisznek. Érdemes a tulajdonosoknak a legkisebb tárgyakat is
onnan elvinni a téli idöszakra.. Van olyan ház is. amelyet
feltörtek ugyan. de semmit nem vittek el. legfeljebb meghúzódott
benne az elkövető...

Érték~.és '9a

• Január l-jén jó izű verekedéssel köszöntötték a vendégek az
új esztendöt a Zöld pokol nevű vendégfogadóban. Három sze
mély sérülése lett az eredmény.
• A Shell benzinkút snack-bárjában. illetve raktáraban besur
ranó tolvaj tett kart a készletben. Pezsgőt. napolyit. kekszet vitt el.
• 3-an faiolvajok garázdálkodtak a Kuria-düllöben. ellenük
szabálysértési eljárás folyik. A fatolvajok dolgoztak még 14-én is
a Bessenyei u. végében. ahol könsfát vágtak ki. öket tetten
érték. Egy falopó csoport újabb akciója zajlott 17-én este a Móra
utcában. A fürésztelepröl már felhasogatott aprófát és hul
ladékfát zsákmanyoltak. A rendörjárör elfogta öket egy bejelen
tést követően.
• 5-én a Birka csárda parkolójában várakozó egyik gépkocsit
feltörték álkulccsal és egymillió forintot loptak el belöle a cliplo
matatáskával együtt. amiben az összeg meghúzódott.
• 8-án a Volan bisztróban tört ki verekedés. A hajcihöt megunó
egyik .aktíva" egy széket vágott a kirakatba. s ezzel megszűnt a
csetepaté. Sérülés nem történt.
• 10-én súlyosabb sérüléssel járó baleset történt a szarvasi _
úton. A kerékpárját a felezövonalon toló egyént ütött el egy
szarvasi autóvezetö.
• 14-én a Kner l. Gimnázium tornatermi öltözöjéböl számos
ruhaneműt és cipőt. valamint készpénzt raboltak. Masnap az
elkövetöt sikerült elfogni. A házkutatás során egy walkman
kivételével mindent megtaláltak nála.
• Súlyos sérüléssel végzödött egy kerékpáros és egy villanypóz
na találkozója a Fő út. Pásztor J. u. kereszteződésében IS-én.
• 19-én közlekedési baleset történt a 46-os főútonNagylapos és
Endrőd között. Egy kerékpáros meggondolatlanul átvágott az
úttesten. ahol egy gépkocsi elütötte. de könnyű sérülésekkel
megúszta a találkozót.
• A játékgépek aprópénzéért követtek el betöréseket 20-ára vir
radóra a Shell benzinkút snack-bárjába. majd 21-ére a Nyárfás
kocsmába.
• 24-én. 25-én a csúszós utakon megcsúszásos balesetek
történtek. A Kondorosi úton és Hunya felé menet egy-egy gép
kocsi vezetője könnyű sérülésekkel megúszta a csúszást. de a
Körösladányi úton megcsúszott vezetö kulcscsonttörést
szenvedett. amikor az árokban kötött ki gépkocsijával.
• 25-én nappal a Vásártén lakótelep egyik lakásába álkulcsos
betörő hatolt be. onnan 107 ezer Ft készpénzt vitt eJ.
• 25-én az endrödi Dréher söröző elött. és a Sportcsarnok elött
szinte egyidöben követtek el gépkocsifeltörést. Az elöbbi helyen
egy diplomatatáskához jutott a tolvaj. eddig ismeretlen
értékekkel. míg a masik esetben csak anyagi kár keletkezett.

[. Rendőrségihírek .]
a januári eseményekról

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendr6d Város Önkormanyzatanak lapja· Felelős szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselő-testülete.5500 Gyomaendröd. Szabadság tér l. • Tel.: 66/386-121/123 • Fax: 66/386-320
Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Fett PIint Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 0666/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



GYOMAENDRŐD VÁROS.. , ,
ONKORMANYZATANAK LAPJA

XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 1999. MÁRCIUS MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 60 Ft

MÁRCIUS 15·i
ÜNNEPSÉGEK

ENORŐOÖN

9.00 órától a katolikus
templomban szentmise
9.45 órakor ünnepség

a Hősök terén

GYOMÁN
11.00 órakor a Szabadság téri
megemlékezés, koszorúzás

Tisztelt'adózó polgárok!
Fizetési határidő: március 16.

Ezúton is felhivom a Tisztelt Adózók figyelmét,
hogy az r. félévi adó(ka)t március 16-ig lehet
késedelmipótlék-mentesen megfizetni.
Abefizetési csekkek a polgánnesteri hivatalban,
illetve aKirendeltségen beszerezhetők.

DR. CSORBA CSABA jegyző

Folytatás az 5. o(da(on

"BÉTEX TEXTIL,
OTTHON"

A Ke'. Ó
1999. március l-21-ig

az ÁFÉSZ
Lakberendezési boltjában!

Fő út 230. sz.

ABÉTEX teljes lakástextil
választékával,

rendkívül kedvező árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Tekintse meg
bútorkínálatunkat is!

"JUJ!ZÖllá a ,tiikJuk az. i.J.dúl,

a lIlimwú 1Il11).JiipíIiJ- fJIJU-IIlekkOfid,

a uuf.ÚlIlút... "

GYFC-elnökség
A GYFC vezetőség újító gyülésén megválasztott
személyek: társadalmi elnök Dezső Zoltán alpol
gármester, ügyvezető elnök Vass Ignác,
elnökhelyettes Nagy Antal. Tagok: Feuerwerker
Béla, Timár András és Bene Imre.

,

Ovodaiügy
Az elözetes elképzelések tisztázására
napirenden volt a város óvodáinak
jövöbeli helyzete.

Három altematíuát jártaJe körül:
• Mindkét városrészben l-l óvo-

da - Blaha. Kossuth utcai - önkor
mányzati fenntartásban maradna. a
többi vá.llalkozasba kerülne.

• Csak a Kossuth utcai maradna
önk.-i fenntartásban. minden más
óvoda vállalkozói formában üze
melne.

• Minden óvoda vá.llalkozasba
kerülne.

Ehhez egy újabb variáció társult a
testületi ülésen a polgarmester javas
latara:

• Maradjanak önkormányzati
fenntartásban a Blaha. Selyem.
Kossuth. Jókai utcai óvodák. és csak
a többi kisóvoda kerüljön vá.l
lalkozasba.

Tavaszi árpa vetömag kapható!
- II. fok fémzárolt 

3200 Ftlq + áfa áron

Keselyösi Kft.
Gyomaendröd, Kossuth u. 45.

Tel.: 386-040

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket bankfiókunk megváltozott,
1999. március 1-je utáni nyitva tartási rendjéről:

::~étfő, kedd, szerda: 7.45-15.00
Csütörtök: 7.45-16.00
Péntek: 7.45-13.30

Tisztelettel: OTP Bank. Rt.
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
költségvetés - óvodai feszültség - találkozók

- Hogyan jeUemzi a polgánnester a 'gg-es költségvetést?
- Úgy gondolom. hogy a több. mint 1.7 milliardos induló

osszegű költségvetés a varos számára elfogadható és kedvező.

Ha alapszinten is. de az intézmények működését biztosítani
tudjuk. Még bérnövelésre (16. 14. 10%-os) is jut pénz.

Az 1.1 milliárd Ft-os működési költségek mellett fejlesztésre
is marad. Gondolok itt a három belterületi holtág szennyvíz
csatornázására. befejeződik az ivóvizberuházás. ill. a térségi
kommunális szilárdhulladék-lerakó építése is elindul.

Úgy érzem. hogy lesz pénz a már szennyvizcsatornával ellá
tott. közművesítettutcák szilárd burkolatú útjainak bővitésére

is. Természetesen nem olyan mértékben. mint amire igény. vagy
szükség volna.

Konszenzusra jutottunk az inté=ényekkel is.
Tényleges hiány nincs a költségvetésben. Vannak bizonyos

forráshiányok. de ezek nem érik el ennek az l %-át sem. és
kezelhetők.

- Legutóbb feszültséget keltett az óvodák váUalkozásba
adásának terve az óvodai pedagógusok között. Munkahelyeiket
és a gyerekek nevelését látják veszélyben. reagálásaik is ezt
tülcröztélc a bizottsági üIésekeTL Mi erről a véleménye?

- Úgy érzem hogy ez a reakció jogos a félelemmel együtt...
Azon gondolkodunk. hogy az eddig megszokott életritmusból
kimozdítsuk az óvodákat is. Azonban a költségvetés az óvodák
egész évi működését tartalmazza. tehát szó sincs arról. hogy
most döntenénk az óvodák vállalkozásba adásaról. Most csak
vélemény- és információszerzés érdekében vetettük fel ezt.
Másrészt gondok jelentkeztek a kisebb óvodák működtetésében.

Már tavaly a Szabadság útival foglalkoztunk a vezető óvónőkkel.

Ez évben javasIatként elhangzott a Fő úti bezárása is. Tehát a
szakemberek gondolkodtak azon. hogy óvodát kellene bezárni.

Én messzemenőennem értek egyet a bezarással. Mert rosz
szabb körülményeket teremt. pl. zsúfoltságot. Másrészt a
területi ellátási kötelezettség a nagy távolságok miatt csorbát
szenvedhet. Azt azonban el sem tudom képzelni. hogy
Öregszőlőnekne legyen óvodája.

Így merült fel a vállalkozási forma véleményezési szinten.
Engem is meglepett. hogy a bizottságok az összes óvodát java

solják kiadni. hiszen előzőleg úgy képzeltük. hogy egy-egy
intézményt meghagyunk városinak.

Úgy érzem. hogy jelzés értékűek az óvónők aggályai. de az is.
hogy a bizottságok az összes óvodát kiadnák...

A munkahelyféltés veszélye sajnos a csökkenő gyereklétszám
miatt minden körülmény között megvan. (1994-ben 615 gyer
mek volt óvodás. az összes kiadás 41260000 Ft volt. amelyből
állami támogatás 27.5%. önkormányzati 9.3%. a saját bevétel
pedig 4.4 millió Ft volt. Ezzel szemben 1999-ben a gyermeklét
szám 550 - 89%. a kiadás 214%-kal nőtt. Az állami hozzájárulás
pedig alig több. mint 170%. az önkormányzati támogatás majd
nem négyszeresére nőtt a '94-es évhez képest. a saját bevétel
pedig csak mintegy megduplázódott.)

Tehát olyan nagy költség ez a városnak. hogy ezen el kell gon
dolkozni. ha ez az ütem folytatódik.

Az 1990-es évek elejétől a változás korát éljük. Ezt a változást
sokan alig élték túl. mint tudjuk... Bizonyos mértékig szerintem
az intézményeknél is bekövetkezik a változás. Félteni tehát lehet
a munkahelyet. viszont aki munkáját szinvonalasan végzi. és a
gyermeket félti - hiszen azért vagyunk. és nem fordítva -. abban
az esetben nincs félésre ok. mert a vállalkozónak is az a célja.
hogy minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani. Ezt
csak jó óvónőkkel éJi el. Erre legjobb mérce a gyermekek
fejlettsége.

Induljon el egy egészséges versenye területen is. Kiállok
három kisóvoda vállalkozásba adása mellett. a többi esetben
kompromisszumkész vagyok.

Én a gyermekek és a város jövőjéért vagyok. Nem leépitést
szeretnék. csak másként működtetni.

Szeretnénk. hogy a felelősség. az érdekeltség. a hosszú távon
való gondoskodás. a saját pénzzel való bánás. ezek pozitivumai
előtérbe kerülnének és már saját tőkével az ellátás megmarad
na. szinvonala pedig jobb lenne.

- Utóbbi fontosabb találkozói?
• 17-én a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács előkészítő

bizottsági ülése volt. ahol a fejlesztési lehetőségeket tekintettük
át. Itt tudtuk meg. hogy mire számithat a városunk. a megye. a
régió a fejlődés terén.

• Találkoztam a nagyenyedi polgármesterrel. Illés János
kíséretében. Ugyanis a Stafmmg Kft. nem talál Gyomaendrődön
varrónőket. ezért a határon túlról kell verbuváJni.
Elgondolkodtató számomra. hogy a városban kb. 50 szak
képzett varrónő található. és mégis külföldről hoznak be
munkaerőt... Mindenképpen lépni kell az ilyen formájú
munkanélküliséggel szemben. mert ez azt jelenti. hogy az
emberek berendezkedtek erre. és ezen ők nem kívánnak változ
tatni...

• Találkozó volt a Hármas-Körös Kistérségi és a Körös-Szög!
Kistérségi Társulás tagjaival is. A már említett területfejlesztési
lehetőségekentúl döntöttünk arról. hogy pályázatként beadjuk
a szilárdhulladék-lerakó kíalakitását és közös pályázatot nyúj
tunk be - Gyomaendrőd. Csárdaszállás. Köröstarcsa - a
Csárdaszállás és Dan-zugot összekötő szilárd burkolatú út
megépítéséért.

• Fontos védelmi bizottsági ülés volt a belviz ügyében. Itt
ismételten aláhúzom. hogy bölcs döntés volt '97-ben a
Kö=unka Tanácsnál pályázott belvizelvezetőkkarbantartása.
Komoly baj nálunk ezért nincs. ezzel szemben Hunyán rend
kívüli a helyzet.

Felhívom Gyomaendrőd lakosságát, hogyakitisztított
csatornákba, gödrökbe ne dobáljanak bele szemetet. az áte
reszeket ne tömjék be, és vegyenek annyi fáradságot. hogy az
udvarukból elvezeWc a vÍZet. vagy szabad utat biztosítanak a
viznek az utcai árokba!

Az embereink folyamatosan dolgoznak. de a lakosság is
segitsen be!

Ne tegyük tönkre az elkészitett árkokat, és legyen min
denkinek kötelessége ezek rendben tartása!

ANGoLuL
Angol nyelvü diákfesztivált ren
deztek a K. J. Müv. Központban
február végén általános és közép
iskolai diákoknak. Az eseményre
számos magyarországi városból
érkeztek tanulók. Helyi résztvevö
nem volt. Legjobb a kecskeméti
gimnázium és a szegedi JATE
Ságvári Ált Isk. csapata lett.

UTAZÁS
• Angliai csoportos utunkhoz London
Windsor-Brüssel-Luxembourg (6 nap,
július 8-13-ig, 48700 Fl/fó) még 9 sze
mély jelentkezését várjuk.
• Görög tengerpart Paralia-Beach, 4 sze
mélyes apartman, 7nap!? éj, 06. 20.-07.10
között (szombati váltással) 30500 Fl/fó.
07.10.-08.20 között 39600 FUfó.
Jelentkezés és bóvebb felvilágosítás:
Davidovics László tanárnál. Telefon:
66/283-860

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUT~ u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

•
VEqyrisZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT

TiSZTíTÁSA kEdVEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.

•
NyiTV"': HÉTfőTől-pÉNTEkiq 10-16 óRÁiq
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8. SZ. VK.
KÉPVISELŐJE
Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság Elnöke

DR. VALACH
BÉLA

körzetek

1990-ben. majd 1994-ben a 7. sz..
majd 1998-ban a 8. sz. egyéni
választókerület független képviselő

je lettem. Ez a tény azért érdekes.
mert közben nem változtattam
lakást. és mind a három alkalom
mal a lakásom szerinti választóke-
rületben indultam... Csak a körze
tem fele múl el felőlem. s kaptam

helyette egy másik. eddig idegen fél körzetet a pártok egyezsége alap
ján. Ez is politika... (?)

Kilenc évvel ezelőtt azért válíaltam közszereplést. mert elégedetlen
voltam a városban uralkodó állapotokkkal. nevezetesen az infra
struktúra fejlettségével. a fejlesztések arányaival és irányával.
Elköteleztem magam a városfejlesztéssel. Reméltem. hogy az új.
demokratikusan választott képviselőtársaimis a vÁRos ÉRDEKEIT
tartják majd szem előtt. Elég részletes tanulmányt. ..állapot
felmérést" készitettem Gyomaendrőd 1980-as helyzetéről. Érintet
tem benne az akkori tulajdonviszonyokat (földek). oktatást.
közműhelyzetet (viz. csatorna. gáz. út). (Sajnos, tanulmányom nem
Icapott publicitást.. igy hatást sem solc emberre gyalcorolhatott.) A
környezetvédelmet és a vállalkozásfejlesztést szem előtt tartása mel
lett felhivtam a figyelmet a szennyvizcsatorna-hálózat fejlesztésének
szükségességére és irányára. Elsődlegesnektartottam és tartom ma
is a város holtágainak környezetében megoldani aszennyviz
elvezetését. illetve ennek a megteremteni a lehetőségét. Sajnos. az
előző testületek a városfejlesztést csak a maradék-elv mentén voltak
hajlandóak finanszirozni. mondván. hogy bolondság a pénzt a föld
alá tenni. amikor az intézmények étvágya nincs kielégitve...

És most érkeztünk a jelenhez... Mára a szemlélet. hála Istennek.
alapjaiban megváltozott. A költségvetés ma már lényegesen többet
irányoz elő a fejlesztésekre. Folyamatban (befejezés előtt) van az
..egészséges ivóviz beruházás". jelentős összeg va.."1 elkülönítve
szennyvizberuházásra. Megfelelő lakossági érdeklődés esetén régi
célom valósulhat meg körzetem új részében. a Csókási-zugban: a
terület csatornázása. majd útjainak rendbetétele.

És itt álljunk meg egy kicsit... Ez a kifejezés. hogy: ..megfelelő
lakossági érdeklődés".a lakossági érdekeltségi hozzájárulásokat. azaz
a saját erőt. ~ fizetnivalót takarja. Ez elég vegyes érzelmeket vált ki az
emberekből. sokszor indokolatlanul. Sokan. főleg az idősek közül
nem vesznek részt a fejlesztésekben - szegénységre hivatkozva.

Kétségtelen. hogy a körzetemre. a 8. Sz. Egyéni Választókerületre
ki lehetne tenni a táblát. hogy .. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖRZET".
Becslésem szerint a választóim 65%-a (vannak utcák. ahol 85-90%)
nyugdijas. nagy részük egyedül él. Legfeljebb 15% körül lehet az
aktiv keresők aránya. Ilyen lakosságösszetétel mellett nagyon nehéz
a 60-70%-os részvétel elérése az utcatársulásokban.

De lássunk egy rövid leltárt a körzetről: (az Ifjúsági Itp.-t leszámit
va) 3 db burkolt út. O m csatorna.

Pedig ezeknek az embereknek is elérhető lenne a fejlődés. a ked
vezményes lakossági fejlesztési hitelekkel (hosszú lejárat. alacsOny
törlesztőrészlet).

Tisztában vagyok avval. hogy ahol magasabb a lakosság hoz
zájárulásának aránya. ott hamarabb. több közmű épül. De azt a
tényt se felejtsük el. hogy az elmúlt évtizedekben Endrődről

Gyomára csábitott (csábult) fiatalok szüleiről. nagyszüleiről beszé
lünk. amikor az elöregedett Endrődöt emlegetjük. hanyagoljuk. Az
elöregedett és igy szociálisan is hátrányos településrészeket fel kell
zárkóztatni. és nem még jobban leszakítani. Csak aszülőknekvolt
van kötelességük a gyermekeik felé. de a gyermeknek nincs a szülő

felé?' Szeretném megélni az erkölcsi és szellemi áttörést!
Jövő ... A jövő a mi kezünkben van. Ahhoz. hogy legyen jövő. itthon

maradó és ide települő ifjúság kell. Vonzóvá kell tenni a
lakókörnyezetet. de legalábbis elviselhetővé.Az idei költségvetés-ter
vezetben mintegy 60 millió Ft szerepel útépitésre. Lehet majd
pályázni! A csapadékviz elvezetését meg kell oldani. rendbe kell
hozni a járdákat is. hogy esős időben is végig lehessen menni az
endrődi Fő utcán! Dr. Valach Béla

--es

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Az újonnan megválasztott egyéni választókerületek
képViselőihez a testület tagjaihoz - néhány hónapos
sorozat erejéig - kérdéseket intézünk. melyek kedves
olvasóink velük szemben támasztott bizonyos elvárá
sait is tükrözhetik. A válaszokban pedig az adott
képViselőt jobban rnegismerhetik. esetleg képet kap
nak annak elképzeléseiről. célkitűzéseiről - most már
a választásokon túl. az érdemi munkálkodás idején.
A képViselők a következő kérdésekre válaszolnak:
- a választókerület/terület rövid bemutatása (intéz

mények. lakosság stb.)
- létező problémák sora (közmű. egyéb ...)

javasolandó orvoslásuk. megoldásuk a következő

négy év alatt. és amit a képViselő tenni tud ... ?
Most a 3. és a 8. választókerület képViselői nyilatkoz
nak lapunknak.

1999. MÁRCIUS

Képviselök
CZIBULKA
GYÖRGY
3. SZ. VK.
KÉPVISELŐJE

Kedves Polgártársaim!
Elöljáróban engedjék meg.
hogy megköszönjem azt a bi
zalmat, hogy megtiszteltek
szavazatukkal és újabb négy
évre az Önök érdekeit kép
viselhetem a testületben. Az
előző négy év sem volt köny
nyű, de az elkövetkezendők

talán még ezeken is túltesznek.
A 3. számú vá,lasztókörzet a gyomai városrész szívét

foglalja magában. A Fő út, Hősök útja. Kossuth u. és a
vasútvonal által határolt területről van szó. A közbeeső

terület utcái: Pásztor János u.. Bocskai u. Bajcsy
Zsilinszky út. Botond. Fürst Sándor, Petőfi, Jókai és
Tompa utcák.

A belső utak hosszúsága kb. 6 km, ebből kb. 500 m
nincs szilárd útburkolattal ellátva. (A Bocskai u. és a
Botond u. egy része.)

Máris adódik a feladat, a lakosság bevonásával. önkor
mányzati segítséggel elkészíteni ezen utcák burkolatát, s
akkor elmondhatjuk, hogy ez a terület ilyen szempontból
méltó lesz a városi ranghoz.

Természetesen az utak burkolásán túl a járdák
állapotának rendben tartásával is foglalkozni kell.
Javításokkal, pótlásokkal.

Az elmúlt időszak csatornatisztításai éppen jókor
készültek el. mert a jelenben városunk a sok csapadék
miatt ál-Velenceként vízen lebegne. Természetesen így is
van még mit tenni. Kérem akinek ilyen problémája van,
jelezze nekem, vagy a polgárrnesteri hivatal műszaki cso
portjának.

Szeretném elérni, hogy a piactól a Kossuth utcáig a
járda megépüljön, illetőleg a kerékpárút folytatása, mert
igen nagy a kerékpárforgalom. Istennek hála még nem
történt komolyabb baleset!

Ebben az évben a Pásztor János u. útburkolati javítása
is megtörténik, illetőleg új aszfaltszőnyegetkap, remél
hetőleg megszünnek azok a tócsák is, amelyek mintegy
alvázmosóként működtek már évek óta.

A legnépesebb településrészrőlel kell még mondanom,
hogy a bolthálózat. és az intézményhálózat zöme is itt
található. Nem kívánom felsorolni. csak jelezni néhá
nyat: MÁV-állomás, Rendőrség, Művelődési Központ.
bölcsőde, óvodák. iskolaépületek, Földhivatal, orvosi
rendelők, piac, Penny-Market. Tehát a város egyik leglá
togatottabb része.
Ebből adódik, hogy mind az önkormányzatnak. mind

az itt lakóknak van tennivalója abban, hogy az itt élők és
az idelátogató idegenek is jól érezzék magukat. Kellemes
benyomásaik legyenek városunkról.

Ezen túl a lakosság egyéb problémájának megoldását
szeretném segiteni. Ehhez az kell. hogy ha vannak
ilyenek. kérem keressenek, mert együtt könnyebben
boldogulunk!

Címem: Vásártéri ltp. 4/3.
Telefonszámom: 386-524
Délután 2 óra után otthon megtalálható vagyok
Czibulka György
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzata, mint beruházó pályázatot hirdet az "Alföldi Ökotérség Fejlesztés" ~ályázat kivitelezésére és üzemeltetésére

A beruházás kivitelezése:
A kivitelezést Nagy Pál építész üzemmérnök által 1998. szeptem
berében készített építési dokumentációnak megfelelően kell elvégezni.
Befejezési határidő: 1999. aug usztus 20.
Ajánlati irányár: 15 700 EFt
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat az építési tervdokumentáció alapján
tételes költségvetési 'kiírás beárazásával kell megadni. Az ajánlati ár
20%-át a beruházónak, mint saját erőt biztosítani kell. Az ajánlat
tevőnek nyilatkozni kell, hogy az Államkincstári elszámolást elfogadja.
Pénzügyi ellenszolgáltatás:
A számlák benyújtása a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
csak a megvalósításra:
1999. május 1S-én 20%, 1999. július 1-jén 40%, 1999. augusztus 15
én 40%, 1999. augusztus 20-án végelszámolás.
Apályázónak nyilatkozni kell arról, hogya beruházás eredményeként
megvalósuló létesítmény üzemeltetését a 20%-os saját erős rész
ellenében hogyan és mennyi ideig kívánja fenntartani.
Késedelemgarancia:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elvégzett munka,
valamint a beépített anyag garanciális, szavatossági kötelezettség vál
lalásáról, a késedelmes teljesítés következményeiről, a beruházó fize
tési késedeiméről. Csak I. osztályú munkát veszünk át.

Az ajánlatok beküldése:
Az ajánlatokat 1999. március 10-én 13.00-ig, zárt borítékban kell
beküldeni a beruházó alábbi címére: Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal Térségmenedzseri Iroda (1. iroda),
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon az alábbi megjelölést kérjük:
"Alfö'ldi Ökotérség Fejlesztés" pályázat kivitelezésére és
üzemeltetésére.
Az ajánlatok összeállításáért és benyújtásáért vállalkozói díj nem
számítható fel.
Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezik.
Amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi feltételeknek.
Amely nem nyilatkozik az üzemeltetési elképzelésről és időtartam ról.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a
p.ályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyil
vánítsa.
Eredményhirdetés:
1999. március 23-án, 14 órakor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén.
Gyomaendrőd. 1999. február 25.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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KÖZV.LÁGí .... Ás
Még 1999-ben elkezdik Gyomaendrőd közvilágításának kor
szerűsítését. Új, energiatakarékos szerkezeteket szerelnek
fel, amelyek nagyban javítják az utcák, terek megvilágítását.
Mindez egy német szénsegélyhitel igénybevételével. Az
ehhez szükséges saját forrás 99-ben 3,7 millió Ft.
Összkiadás ez évben 11 264 OOO Ft-ot jelent.
Az összes bekerülési költség 42890 OOO Ft. A TITÁSZ Rt.
hozzájárulása 4,3 M Ft, az önkormányzat saját forrása
3,7 M Ft.
A német szénsegélypályázat értéke 34890 OOO Ft, ebből saját
forrás 6978 OOO Ft, hitel 27912 OOO Ft (bruttó összegek).

Tüzép·telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren
Építő- és Mindenféle utalványt

tüzelőanyag , beváltunk.
nagy Epítőanyagokrövid

választékban! szállítási határidővel!
Tel.: 0660/454-991, 66/284-812 (este)

Sze.....étnek edény
A Gyomaszolg Kft. felhívja a szilárd burkolatú utak. utcák
lakóit. hogy a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az
1990. évi LXV. tv. 16. par.-ban biztosított jogkörében eljárva
a város tisztaságáért, a kulturált emberi környezet meg
őrzéséért aJkotott rendeletének 5. par. 3. bekezdése az aJáb
biakat írja elő:

- na személszállílásba bekapcsolt ingatlanokon a háztartási szemetet a
GÉPI GYÜJTÉSI TECHNOLÓGIÁNAK MEGFELELŐ EGYSÉGES, FEDHETŐ
EDÉNYBE, KUKÁBA :<ell gyűjteni."
Kérjük az érinteIt lakosságot, hogy legkésőbb 1999. március 1-jéig a
kukaedényeket beszerezni szíveskedjen.
A jelzett időponton túl a zsákba. dobozba gyűjtött és kihe
lyezett szemetet NEM sZállítjuk el.
Tisztelt Lakosság!
A környezet tisztasága. kulturalt emberi környezet meg
őrzése érdekében kérjük szíves együttmúködés2foÜ\szoLG I(fT.

Dr. Kulcsár országos alelnök
Február 19-én Budapesten a Magyarországi

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos
Szövetségének tisztújító küldöttgyülése zajlott.

Ezen a gyomaendrődi dr. Kulcsár Lászlót.
ismert ügyvédet és a Békés Megyei Gazdakörök
elnökét az országos szövetség a[emölcévé választot
ták. (Az elnök Jakab István.)

Dr. Kulcsár feladatköre országos alelnök.ként a
jogszabály-előkészítési folyamatokban közremü
ködni. képviselni a szövetséget a kormányzat ér
dekegyeztetőszerveinél. valamint a jogi. közgazda
sági tevékenység felügyelete, irányitása az Orszá
gos Szövetségbén.

(Bővebb interjúra a következő számunkban
kerül sor dr. Kulcsár Lászlóval. -·a ·szerk.)

~
. Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

i~J" . hobbY-. kempingszaküz(ef ~~..
~.- .. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~'l1

Festékek - nagy választék, kedvező ár Q
Ajándéktárgyak

MEGINOULT A GYÜMÖLCSfÁK
ÉS OíSZNÖVÉNYEK BESZERZÉSÉNEK IDEJE.

VÁLOGASSON SZÉLES
VÁLASZTÉKUNKBÓL!

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig
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'99-ES KÖLTSÉGVETÉS

GYOML\SlO LG KFT ~

o N L I N E Számítás- és irodatechnika

GYOMAENDRŐD.FÖ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559
E-maiI: online@bekes.hungary.net

Böngésszen Ön is az

INTERNETEN

II

NAPIREND ELOTT

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket,
ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort

(szekrény, asztal. kaszIi, sublót. falitéka.
konyhaszekrény. láda. szék. tükör és tükörasztal.

kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKAI ZsOLT. GYOMAENDRŐD. BOCSKAI U. 59.

az 1999. év Internet slágerével, aData·Pack díjcsomagok valamelyikével.
Internet szörfözés havi díj nélkül már 2000 Ft +áfá·érl!

Nyitva: hétfőtó1 péntekig 9-17-ig, szombaton 9-12-ig

A belvizveszély miatt Gyomaendrödön is több mint 15
nagyobb teljesítményű szivattyú dolgozik éjjel-nappal.
Állandóan ügyeletet tartanak, azonban nincs pánik
hangulat. Veszélyeztetettebb területek a Táncsics u.
környéke. a Révlapos. a Ridegváros ...
A védelmi bizottság II. fokú készültséget rendelt el a
városban. Hordozható szivattyúk, valamint a pol
gárörség. a túzoltóság is segítségül készenlétben állnak.
Február 25-ig 71 bejelentés érkezett belviz ügyben.
Árvizhelyzet még nincs. a Hármas-Körös 25-én 660 cm.
Várhatóan a 700 cm-t is meghaladja majd a vizállás a
tetözéskor.
Az ülésen részt vett a Dégáz képviselöje Perczeli László
is. A Dégáz új számlázási rendszeréröl beszélt és vála
szolt a lakosság körében felháborodást okozott magas
összegü számlákról.
A cég ugyanis rátért a 3 havi leolvasásra. a
kéthavonkénti kalkulált összegü számlázásra...
A rekIamációk állítólag fokozatosan csökkennek. Vitás
esetben a helyszínen ellenörzik a gázmérö állását.
A lakosság nem tartja jogosnak a többletszámlázásokat.
és kérik a tisztességes szolgáltatást.

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Telefon: 06 66/285-227 0630/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK

LIONNE
SHOP

LIONNE
SHOP

Lionne Ajandék Shop ajanlatai
Mivel jár a március? Nőnap? Jeles névnapok?
Ajándékvásárlási gondját megoldhatja nálunk.

• Aranv· és ezüst ékszerek
• bőr- és kerámio ajándéktárgvak

• festménvek. faliképek
• kozmetikumcsomagok

• fénvképezőgépek. filmek. elemek
• fali-. ébresztő- és korórák
• audio- és videokazetták

• számológépek. távcsövek
• sportruházat

• oranv· és ezüst ékszerek javítása
• tört oranvból ékszerkészítés

• órajavítás • amatőrfilm-kidolgozás

Mindezt bő választékban, magas szinvonalon megtalálja a
lionne Shop-ban. • Hősök útja 46.. Tel.: 386-424

Elfogadta a testület Gyomaendrőd 1999. évi költségvetését.
A mérleg szerint a. '99. évi bevételek l 710 661 OOO Ft-ra rúg
nak. Az összkiadások 1666429 OOO Ft-ot tesznek ki. A tar
talék pedig 44232 OOO Ft.

Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386·269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- magas· és mélyépítöipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Folytatás az 1. oldalról
Az érzelmekkel túlfütött. már a megelözö bizottsági
üléseken is elhangzott óvodai pedagógusok. valamint
szülöi hozzászólásokból kiderült. hogy a különbözö
médiumokban is megszellöztetett ügyben mindenki vagy
a bezárástól. vagy a magas díjaktól. vagy az óvónöi
elbocsátásoktól tart. Az elözö kettö nem elképzelhetö.
hiszen ezek szabályozottak. az utóbbi viszont egyébként
is felmerülö gond a költségek csökkentése érdekében.
Ez nem csak a vállalkozóktól várható lépés...
A lényeget azzal magyarázza a város vezetése. hogy vál
toztatásra. más költségcsökkentö megoldásokra van
szükség.
Döntés az óvodaügyben véglegesen csak márciusban.
vagy áprilisban várható.

BÉR.L.A.~A.SPA.L'"YA.Z.A.T
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi szociális
bérlakás bérbeadásara pályázatat ir ki:
Gyomaendrőd. Kör U. 39. szám alatt lévő. 2 szoba és egyéb
helyiségekbőlálló. 66 m' alapterületü félkomfortos szociális
bérlakásra. A lakás lakbére: 4290.- Ft/hó.
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. március 8.
napja. melyet a polgármesteri hivatal Humánpolitikai
Osztályához kell benyújtani.
A lakbér megfizetéséhez ..Gyomaendrőd Város Képviselő

testületének a többször módositott 11/1996. (V. 19.) KT.
számú rendeletének 36. § (l) bekezdésében biztositott

lakásfenntartási támogatást igényelhet az. aki a többször
módositott 6/1994. (II. 23.) KT. számú rendelet 3. § (l)
bekezdése alapján szociális körülményei miatt rászoruló
személy".
..- amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó. akkor
a szociális körülményei alapján rászorulónak nem
tekinthetö pályázók közül az részesül előnyben. aki a lak
bér előzetes egyösszegü megfizetését a meghirdetett - leg
alább 6 (hat) havi - összeghez képest hosszabb időtartamra

vállalja ...
DR. DÁVID IMRE polgármester



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1999. MÁRCIUS

A ÓCZÓ MÚZEUMOI<.
1997-ben azt nyilatkozta Sóczó Elek. hogy a következő

évre tervezi a Bognármúzeum megnyitását. Sajnos ez a
határidő áthúzódott '99-re különbözőokok miatt. A pil
lanatnyi állás szerint viszont július l-jén mégis meg
nyitná kapuit a Bognármúzeum. Ebben, az egyik
sarokban egy kovácsműhely kap helyet. Mégpedig
azért, mert a két szakma nagyon szoros kapcsolatban
állt és áll egymással.

A kovácsműhely felszerelése, technikája a múlt
században volt használatos. Körösladányból származik
és szinte teljesen komplett.

A faipari gépek rendbehozatala is folyik. Ezek a szak
mában használatos , nagyon komoly kéziszerszám
gyüjteménnyel egyútt lesznek kiállítva. A végtermékek
ből 9 darab. különféle rendeltetésű kocsit készitenek
elő a bemutatásra. amelyek híven reprezentálják a bog
nár-kovács egymásra utaltságot. együttműködést,

Nagyon sokan segítségükkel támogatják a terv. az
újabb múzeum elkészültét, többek között a város ön
kormányzata. Bizony rossz együttműködési tapaszta
lat is nehezíti az előrehaladást. Előfordult. hogy
lényeges részlet, bizonyos fafaragás, díszítés pótlása
okozott gondot a helyi partner - egyébként vállalkozó 
nem megfelelő hozzáállása, vagy felelőtlenségemiatt. ..

A felújításra szánt járművekhez nincs különösebb
faanyagigény, amit ne lehetne könnyen beszerezni.

A Bognármúzeum majd folyamatosan és szinte
állandóan megtekinthetőlesz megnyitása után.

Sóczóék .. eredeti". hobbiból kinőtt tevékenysége
mégis a Motormúzeum. Most négy motorkerékpár
újból átesik egy feljavítási. szépítési procedúrán. A még
meglévő. esetleg csekély hiányosságaikat kell
kiküszöbölni. hiszen ezek Sóczóék első restauráló
munkái közül valók. Azóta természetesen gazdagodott
a tapasztalatuk. hozzáértőbbek lettek, mesterfogá
sokkal méginkább felvértezettebben igyekeznek a
darabokat tökéletesíteni Attila fiával. Új beszerzések
már nem esedékesek.

Májusban Siófokon részt vesz a Sóczó Motormúzeum
a BMW motoros találkozón egy BMW motor
kerékpárral. és a Daimler favázas másolattal. amelyet
ők készítettek el l 996-ban az l885-ös első motor
kerékpár nyomán. E részvételt részben Kardos
Ferencnek köszönhetik, aki a költségeket és szál
lítójárművetbiztosítja.

Ezt megelőzőena Budapesten rendezendőUtazás '99
Idegenforgalmi Kiállításon a Daimlerrel képviseltetik
magukat.

A Veterán c. autó-motor szaklapban egy több évig
tartó sorozat szól a múzeumról. Sóczóékról - a most
már folyamatos tévés. rádiós műsorok mellett. Rend
szeres problémát a hiányzó, szükséges alkatrészek
pótlása jelent, amikre mindig szükségük van. Német
országból. Csehországból például.

Véglegesen lezárni nem lehet, mindig foglalkozunk a
darabokkal. mert valami általában még hiányzik.
pótlásra szorul a kiállításon szereplő járművek között
is ... - nyilatkozta lapunknak Sóczó Elek.

A kiállítás a Motormúzeumban megtekinthetőmájus
l-je és október l-je között minden szombaton. vasár
nap. ünnepnap 9-18 óráig. előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.

SÓCZÓ ELEK Fő út 220. sz. Tel.: 66/284-914
Vételre keresnek úgynevezett kasznis szánkót, ill.

fa tengelyes ökrös szekeret - romosat is.
A múzeum támogatói: Gyomaendrőd Város Önkor

mányzata, Nyúlcipő Bt.. Print 2000 Kft. Kecskemét.
Németh Kft., Balázs Lambéria Centrum, Dinya Imre
Vaskereskedés, Értékek Hegmentése a Jövőnek Ala
pítvány.

-BK-
...................................................................•.......•..........

KERTMEGll M][IHIÁlLY
,dt<l1R.ill1loS &szt<l1Ros

GlYOMAENlDlRŰID
lBlljcsy~Zs. út ]l il]l. sz.

Telefon: 661:283~225

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

A;ánlataink:
Vetőmagok, lemosó vegyszerek, zöldségfélék,

virághagymák
Kukorica vetőmagvak

Gumicsizmák, kerítésdrótok
Kertészszerszámok, fűrészek, metszőollók

MŰANYAG KUKÁK

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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Pozitív irányban a művelődési ház jövője
Amint azt már hírül adtuk. a ..
gyomaendrődi Katona József
MűvelődésiKözpont 1999. február
l-j étől vállalkozási formában
üzemel.

A pályázatot MEGYERINÉ
CSAPÓ ILDIKÓ nyerte, aki eddig
is az intézmény vezetője volt.

- Hogyan változik a működtetés

a vállalkozási formában?
- úgy érzem, hogy valószinűleg

pozitív irányba tereli e körülmény
az intézmény életét. A lakosság is
biztosan tapasztalni fogja ezt.

Az aggodalmaskodásokra megnyugtatásul elmondom,
hogyaterembéreket stb., csak mintegy 10%-kal emel
tük. A bevételnövekedést tehát nem ezek drasztikus
emelésével, hanem újabb szolgáltatások bevezetésétől

remélem.
llyen például. hogy saját erőből felfejlesztettük a szá

mítógépes rendszerünket. Ezzel megteremtődött az
internetes hálózatra való rácsatlakozásunk is, ami a
lakosság igényeit hivatott szolgálni.

A rendezvényekkel bizonyos rétegnek - akik eddig
nem kerültek úgymond a figyelem középpontjába -.
elsősorban fiataloknak alakítunk ki ezután progra
mokat. Február 18-án a diákönkormányzati vezetők

fónlma is erre irányult.
A Munkaügyi Központtal is van közös elképzelésünk,

mint pl. fiatal munkanélküliek számára tanfolyamok,
szabadidősklubok. amelyek helyzetük javítását szolgál
nák.

A hétköznapokban talán nem lesz észrevehető vál
tozás. már csak azért sem. mert hosszabb ideje a Műve

lődési házban dolgozom. és ez egyfajta folyamatosságot
is jelent.

Kicsit hosszabb nyitva tartással. a közönség jobb ki
szolgálásával. még több rendezvényt kínálva szeretnénk
mindenki rendelkezésére állni. A nyárra is több, részben
szabadtéri műsorral készülünk.

A 2. Sz. Általános Iskola udvarát színházi. zenei. tán
cos programokkal kö!csönöznénk ki...

Szeretnénk jobban. az EU-hoz való csatlakozási
felkészülés közben. a NEMZET-TUDATUNKAT vala
mennyire felébreszteni alakosságban.

Ehhez járulna hozzá a táncház. a népi kismesterségek
bemutatása, rég elfelejtett. meglévő alkotómesterek al-

kotás közbeni bemutatása a ter
mékek árusításával. népdalének
lési verseny, vagy hímzésekből,

fafaragásokból álló kiállítás ...
Kicsit szeretnénk ellensúlyozni

ezekkel is a túlzott amerikanizá
lódási folyamatot. ..

Ezekre pályázatokkal. vetél
kedőkkel jelentkezhetnének a
fiatalok. és az erre vonatkozó öt
leteket ők maguk is hozzáadhat
nák, sőt ez kívánatos is lenne.

Á környezetvédelemben össze
fogó feladatot vállalnánk a

településen. Bizonyos jelesebb helyszíneket, szobrokat.
épületeket. köztereket rendbe tennénk.

- Az anyagi helyzetük hogyan alakul ezután?
- Az elmúlt évben mintegy 6 milliós volt az önkor-

mányzati támogatás. Most ez az összeg 4,2 millió Ft-ra
csökkent a pályázat értelmében. 350 OOO Ft havi részle
tekben kapjuk.

- A különbség előteremtése jelent-e gondot? Ezt
célozták-e a munkatársak létszámának csökkentése?

- Létszámcsökkentés egyébként is várható volt. Az
eltávozott dolgozóknak is bizonyos váltást jelentett ez a
szituáció. de senki nem maradt állás nélkül.

A Munkaügyi Központ segítségével o!csóbban megold
ható a munkaerőgondunk. Január l-jén 6-an dolgoz
tunk itt, február l-jétől 3 fő maradt. A terveink szerint
majd 5 fővel folytatjuk a munkát.

- A váltás jelentett-e egyféle felfogásbeli, hozzáállás
beli ~áltáskényszertaz előzőekhezképest?

- Bizonyos tulajdonosi szemlélettel kell folytatni ez
biztos. de félelmet igazából nem okozott. Azonban na
gyon át kellett gondolni az első év történéseit. bevételeit.
kiadásait. A kiindulópontot természetesen az előző évek
tényadatai jelentették.

Azért is mertem pályázni. mert úgy éreztem, hogy
képes leszek továbbvinni más alapokon is. Bizonyos
előrelépést. előrelendülést is jelent sok területen. Mert
azzal, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja az
intézményt, nincs különösebb ok a túlzott félelemre.

Ezzel a tulajdonosi szemlélettel remélem, hogy a taka
rékosság sok formáját megtaláljuk. Gondolok itt a leg
költségesebb pontra. a fűtési kiadásokra.

- Sikeres, eredményes további működést!
-BK-

......................................................................................
A törekvő szomszéd VIGYÁZATI DESTRUKTív VALLÁSOK

Mezöberény városa eröfeszi
téseket tesz egy nagyszabású
terv megvalósitasáért.
Úgynevezett rekreációs park
és ipari park létesitését tűzték
ki célul. Mint a Mezöberényi
Hírmondó irja. a megvalósít
hatósági tanulmányok elké
szítései folyamatban vannak.

Egyik elképzelés a Városi
Gyógyfürdö és Strand teljes
felújítása. majd a környéken
egy komplexum kialakitása a
szabadidö eltöltésére. Fejlesz
teni kívánják a gyógy- és

termálturisztikát a városban.
Ennek elérése érdekében

összehangolt terveket és pá
lyázatokat vetnek be. A fürdö
városi cím elnyerése a céljuk.

Véleményünk szerint Gyo
maendrödnek. a lakosságnak
ís fel kell vennie a kesztyűt és
versenybe kell bocsátkozni az
esetleges előnyünk megtar
tásáért. Mindenképp fokozni
kell a helyi hasonló koncepció
kidolgozasának és véghezvite
lének tempóját jó stratégiai
célkitüzésekkel. .. !

A világszerte fenyegető

veszélyt jelentő destruktív
(romboló) vallási irányzatok
megjelenése, felbukkanása
miatt felvilágosító jellegű elő

adás-sorozatot rendeznek
Dévaványán. A februárban
indult sorozat figyelmezteti a
fiatalokat és a talajtvesztett
felnőtteket a megtévesztő,

személyiségátformáló, csa
ládjukból kiszakító irány
zatokra, amelyek ráadásul
Európa-idegenek is.

A megelőzést szolgáló,
felvilágosító előadásokat egy
református lelkész, Béres
János vállalta és tartja.

A szemesztereken pél
dául szó lesz a Bagvan Sri
Radzsnis-, a Hare Krisna
mozgalmakrói, a Scientoló
giai Egyházról, a New Age
ről, a sátánizmusról, a
reikiről, a spiritizmusról és a
hipnózisról is - közölte a
Dévaványai Hírlap.



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1999. MÁRCIUS

* ..;: *

IGAZGATÓ I{ERESTETIKI

• •• ART - pLusz •••

Támogatásukat őszintén köszönjük. s egyben közöljük.
hogy az elmúlt évben kapott támogatás összegét 89766
Ft-ot a Kozma Lajos által tervezett bútorok restau
rálására fordítottuk.

A beruházások meg
valósítását pályázati kiírás
alapján kell megvalósítani
oly módon. hogy az önkor
mányzat 20%-os önerejét
a pályázónak át kell vállal
ni. s ezáltal jogot szerez az
elkészült létesítmény 10
éves térítésmentes bérleti
jogára.

gyak: művészettörténet. nép
művészet.

A képzés helye az általános
iskolákban. a délutáni órak
ban. Az oktatás célja az MKM
rendelet alapjan a gyerekek
esztétikai érzékenységének
alakítasa mellett a (művészi)

látás kiművelése és tudatosi
tasa. bővítve a képi művelt

séget. a képi emlékezetet és
képzeletet... A képzésért a ta
nulók térítési díjat fizetnek.
amely tanévenként kerül
megallapítasra (l. félévre 1200
Ft/tanuló lenne).

Anyakönyvi változások
Elhunytak: Szabó Mihály ISLván 71, Dányi Pál 88.
Bukva Istvánné Szosznyák Jusztina 78, Kruchió
Gyuláné Nádudvari Mária 78. Varga Elekné Paróczai
Mária 87. Csik András 58. Kató Gyula 81, Szarka
Károly 72. Felhő Antal 53. Somogyi Károlyné Szűcs

Eszter 75. Uhrín Imre 53. Hunya Péterné Varga Ilona
78, Gálik Pálné Pepó Mária 75, Szerető Matild 95.
Dobák László 74. Domokos Endréné Kovács Erzsébet
80 éves korában.

A Városi Zene- és Művészeti

Iskola az 1999. szeptember 1
jével induló oktatási évben
beinditja az alapfokú
Képzőművészeti és
Iparművészetiképzést.

Az intézmény felmérése
szerint általános iskolánként
kb. 35-40 fő gyermek jelent
kezése várható erre az új
gréníumra.

Kötelezö tárgyak: rajz - fes
tés - mintázás. Műhely

előkészítő. műhelygyakorlat.

Graftka. festészet. szobrászat.
Szabadon választható tár-

Ugyancsak pályázatot írnak ki a Városi Zene- és Művé

szeti Iskola igazgatói állására. A megbizatás itt is 1999.
augusztus l-jétől 2004. augusztus 31-ig szól.
Az intézmény jelenlegi igazgatója Papné Németh Hedvig.

Ökotérség-pályázat

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük támogassa adója l %-ával a Kner Múzeum és
Könyv Alapítványt. melynek célkitűzései közé tartozik a
Kner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása,
Kner- és nyomdai hagyományápolás.
Adószám: 19062619-1-04

Önkormányzatunk 1998
ban az Alföldi Ökotérség
fejlesztésére az FVM által
kiírt pályázaton 10 millió
Ft-ot nyert (80%).

A pályázat készítésében
egy 600 m 2 -es nyári juh
szállás. egy 40 férőhelyes

lószállás és egy halász
pákász tanya építése sze
repelt.

A 2. Sz. Általános Iskola igazgatói állására pályázatot ír
ki a testület. Fülöp Istvánné megbizott igazgató vezeti az
intézményt 1999. augusztus 31-ig (Giriczné Varga
Erzsébet lemondása óta. 1998. szept. 1-jétöl).
A pályáztatott igazgató megbízása 1999. szeptember 1
jétől 2004. augusztus 31-ig szól.

SZIPPANTÁS
A folyékony hulladék szállitásának díjnövelését kérte a vál
lalkozó Hanyecz és Társa Kft. Elfogadta az Ügyrendi és Jogi
Bizottság javaslatát: lakossági szennyvizszippantás (áfaval) 460

Ft. közületi 650 Ft. árnyékszék. WC tisztitás 1030 Ft (m3 
enként).Tótka Sandor képviselő kérte. hogy a vállalkozó
szereltessen fel kémlelőnyillást a tartálykocsijára az ellenőrzés

megkönnyitésére .

Módositotta a testület a helyi állattartási rendeletét.
Például: a város üdülőterületein.abelterületi holtagak part
jától 20 m-en belül és a Baltás-. Bogárzó-. Bónom-. Dan-.
Füzfás-. Harcsás-. Recsegés-. Kis-. Papp-, Rév-, Sóczó-.
Templom-, Peres-, Pocos-. Simai-, Sirató-o Susányi-o Torzsás
zugokban.
(Részletesebb kivonat a következö számban.)

ÁTSZERVEZÉS
(januári testületi ülés anyagai)

Allat:t:art:ás

Az önkormányzat stratégiai célkitűzései. jogszabályi és
egyéb változások indokolttá teszik a polgármesteri
hivatal belső átszervezését. Ezután általában az osz
tály elnevezés lesz használatos. 1999. február l-jétől:

Hatósági. Városüzemeltetési. Pénzügyi. Adó-,
Humánpolitikai Osztály, Gyámhivatal, Titkárság és
Kirendeltség. Módosulás lenne 1999. szeptember 1
jétől. vagy legkésőbb 2000. január l-jétől: Hatósági,
Városüzemeltetési. Adó Pénzügyi és Vagyon
gazdálkodási. Humánpolitikai Osztálya. Továbbra is
maradna a Gyámhivatal, Titkárság és Kirendeltség.

A városháza épülete is ennek megfelelő átalakitás,
elrendezés előtt áll. Például a jelenlegi, alsó
épületrészben található kistanácskozó terem felkerül a
nagyterem mellé és a volt kisteremben irodákat ala
kitanak majd ki.

Hatósági Osztályhoz tartozó feladatkörök:
Birtokvédelmi. anyakönyvi, népesség-nyilvántartási,

szabálysértési, építéshatósági ügyek, járlatkezelés,
ipari és kereskedelmí működési engedélyek kiadása,
hagyatéki, honvédelmi ügyek - sorozás, bevonulás.
közgyógyellátó igazolványok, mozgáskorlátozottak
ügyei stb.

A Városüzemeltetési Osztály feladatkörei:
A városi beruházások, zöldterület gondozása, utak

karbaI1tartása, üzemeltetés, holtágak, közterület-fog
lalás. temetkezési felügyeleti tevékenységek. gyepmes
teri telep. szeméttelep. szennyviztisztító telep felü
gyelete. mezőgazdasági ügyintézés. közhasznú
munkavégzés. ár-o belvízvédelem. rendezési tervek,
mezei őrszolgálat írányitása. a hivatal épületeivel
kapcsolatos karbantartási feladatok.

A Humánpolitikai Osztály feladatkörei:
Önkormányzati szociális-o az önkormányzat intéz

ményeinek fenntartásával kapcsolatos - közoktatási,
sport. kulturális. közművelődési feladatok. Egész
ségüggyel. rehabilitációs-o gyámhivatal működésével

kapcsolatos intéznivalók.
A Kirendeltség feladatkörei:
Anyakönyvi. hagyatéki, népesség-nyilvántartási

ügyintézés.
Adóügyekben felvilágosítás adása, szociálís, rend

kivüli segélyezés, járlatkezelés, általános felvilágosítás
nyújtása.
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Az alábbiakban Rau József. a pol
gánnesteri hivatal munkatársa ad
remélhetőleg kielégitő válaszokat
kedves olvasóink kérdéseire.

- Történtek vizsgálatok a gyomai
termálkút hozamának megitélésére?

- Többféle vizsgálat is történt.
Legutóbb a VITUKl szakembereiből

álló csoport megállapította. hogy a
rétegnyomás csökkenése miatt a ki
folyó víz mennyisége is csökkenni
fog. Többféle megoldás van erre.
egyik ezek közül nagyobb beavat
kozás nélkül - nem szivattyús üzem
móddal, hanem gravitációs kinyerés
seI történne. Ezt viszont állandóvá
kell tenni. kúttisztítási munkála
tokat kell elvégeznI. a szivattyús vál
tozat csak az utolsó stádium lehet.
Gyakorlatilag víz van a rétegben.
csak a nyomás. ami ezt felhozza.
az csökken folyamatosan. (1958.

évben 480 I/perc. jelenleg 250
I/perc...)

- Az új, nemsokára Mez6berény
feló1 ideérkezö ivóviz ásványügyi
adatai mermyivel jobbak a jelenleg
fogyasztásra szántnál?

- A vízminőségi vizsgálódások
eredményei mutatják. hogy lénye
gesen kisebb vas-o és nagyságren
dekkel kisebb jódtartalommal, vala
mint minimális arzéntartalommal
bir az új viz. Szűrés nélkül a magyar
ivóvízszabványoknak megfelel. A bé
késcsabai. békési. mezőberényi.

dévaványai. körösladányi, sarkadi,
újkígyósi. szabadkígyósi területek
fogyasztják ezt jelenleg. Gyomaend
rődre iéI éven belül ideérkezik.

- Nem gondolkodtak ún. próba
perre a Vizművek Vállalat ellen.
amiért nem követett el mindent a
megfelelö viztisztítás érdekében... ?

- A Vizmüveken nem múlott a
tisztítás. Korábban tisztított volt a
víz, de sajnos a tisztítás közben
olyan hatások léptek fel, amelyek
következtében a kibocsátott .. tiszta
víz" emberi fogyasztásra alkalmat
lanná vált. A magas nitrittartalom
miatt is ártalmas volt. Megoldható
lett volna a további tisztítás. de
akkor a víz köbméterenkénti ára
lényegesen többe kerülne.

- Hogyan készül a város a nyári
turistaszezonra, a vendégek fogadá
sára?

- A közterületeket a város üze
meltetésí osztálya rendbe fogja tetet
ni. Tisztává igyekszünk varázsolni a
várost. A város vezetése is mindent
igyekszik megtenni annak érde
kében, hogyazidelátogatók. akár a
túraútvonal megismerésével kelle
mes benyomásokkal távozzanak.

A Gyomaendrődi Mentő Alapítvány
várja az 1% felajfuüását.
SEGÍTSEN. HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Adószámunk: 18376713-1-04
Az örikormányzat által adományozott 250000.- Ft-ot men
téstechnikai eszközök vásárlására fordítottuk:
l db motoros szívó (eszméletlen beteg félrenyelését lehet vele
megakadályozni) .
l db lapáthordágy (gerincsérültek mozgatására).
A fenti eszközök együttes értéke: 386 125.- Ft volt.
A hiányzó összeget a Gyomaendrődi Mentő Alapitvány szám
lájáról fedeztüle
Tisztelettel megköszönjük az önkormányzat segítségét.
Köszönettel: BAUlSI ZSIGMOND

kuratórium elnöke

1999. évi vásárok időpontjai Gyomaendrőd helységben
Avásár ideje állandó napon 1999-ben A vásár jellege
Március l. vasárnapja Március 07. oamg.
Március 2. vasárnapja Március 14. oák.
Április l. vasárnapja Április 04. oamg.
Április 2. vasárnapja Április ll. oák.
Május l. vasárnapja Május 02. oamg.
Május 2. vasárnapja Május 09. oák.
Június l. vasárnapja Június 06. oamg.
Június 2. vasárnapja Június 13. oák.
Július l. vasárnapja Július 0·1:. oamg.
Július 2. vasárnapja Július ll. oák.
Augusztus l. vasárnapja Augusztus Ol. oamg.
Augusztus 2. vasárnapja Augusztus 08. oák.
Szeptember l. vasárnapja Szeptember 05. oamg.
Szeptember 2. vasárnapja Szeptember 12. oák.
Október l. vasárnapja Október 03. oamg.
Október 2. vasárnapja Október 10. oák.
November l. vasárnapja November 07. oamg.
November 2. vasárnapja November 14. oák.
December 2. vasárnapja December 12. oák.
Jelmagyarázat:
oák.: országos állat- és kiralcodóvásár, mely a Szarvasi út

Kondorosi út. a külterület és a Polányi Máté LL által határolt
vásártéren kerül megrendezésre.

oamg.: országos autö- és mezögazdaságigép-vásár. amely a
Pásztor J. utcai piactéren kerül megrendezésre.

KÖR"YEZETVÉDElM I ÜCiYI "TÉZÉS~'
társaságoknak. vállalkozásoknak ..'

RÁCZ MÁRIfi környezetvédelmi szakelöadó
Gyomatlndrőd, Tamási Hron u. 3l SL

Tlll.: 66/28~505. 06/20/9857-378

Mikor kezdodik (végzodik)
az évezred?

Világszerte sok ember fogja megünnepelni 1999. decem
ber 31-én éjfélkor az új évezred kezdetét. De mig .. ter
mészetes. hogy egy ilyen kerek számú évet" megünne
peljen az ember - szól az angliai Cambridge-ben található
Royal Greenwich Observatory (Greenwichi Királyi
Csillagvizsgáló) kijelentése - ..az igazat megvallva a 2000.
ével. vagyis az évezred utolsó évét. nem pedig az új
évezred kezdetét fogjuk megünnepelni" .

A kavarodás az i. e. időből az i. sz. időbe való átmenet
ből ered. ameiyet Beda VII. századi történetíró és teoló
gus határozott meg. alu igyekezett Jézus születése
szerint időziteni az eseményeket. Nem volt nulladUc év,
tehát az i. e. l. első napja és az í. sz. l. első napja között
eltelt idő csak egy év volt.

Vagyis másként: az i. e. l. év utolsó napja és az i. sz.
l. év első napja között eltelt idő csak egy pillanat volt.
amig az óra (ha lett volna akkor) mutatója a l2-es, vagyis
a 24·es számon át nem csúszik... Ezért O. (vagyis semmi)
év nem volt. Következésképpen az első évezred í. sz. l.
első napjával kezdődött, és í. sz. 1000. utolsó napjával
ért véget. Azután a második évezred kezdete 1001. ja
nuár l-jén kezdődött. ..Érthető tehát. hogy az új évezred
kezdete 2001. január l-je lesz" - jelentették ki a kutatók.
Ezer év tehát 1000 kerek évig - 1000x365. plusz szö
kőévek napjai - tart. 2000 év pedig l-től a 2000. Végéig.

Mindenesetre az ünnep.ségeket kizárólag a Gergely
naptárra alapozzák. és nem Jézus tényleges születésére.
akíről most már tudjuk. hogy valamivel előbb született.
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INTEQ RÓZA VENDEL

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
, , Tel./Fax/ü.rögz.: 66/386-736 Tel.: 66/282-686

NYELV8TUDIO E-maii: vendel@bekes. hungary. net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős NYELVTANFOLYAMOK angol, német, francia, orosz
nyelvből, kezdőtől a nyelvvizsga szintekig, valamint korrepetáló és felzárkóztató csoportok

Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltételei szerint
• 30 órás: 7500 Ft • 50 órás: 12 OOO Ft •

Fordítás, tolmácsolás: angol, német, francia, orosz, ukrán, román, arab, norvég nyelven.
Felvilágosítás, jelentkezés: Róza Vendel Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenetr.: 386-736. Tel.: 282-686, 20/9142-122 . E-maii: vendel@bekes.hungary.net
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UNNEPSEGEK,

ES PROGRAMOK
Gyomaendrőd várossá avatásának
10 éves évfordulójára, a milleneu
mi ünnepségsorozatra vonatkozó,
és a település nyári idegenforgal
mának programjai. ezek előzetes

tervei elkészültek.
A sorozat márciusban kezdődik.

és előreláthatólagaugusztusban ér
véget.

Az ünnepségsorozat szervező bi
zottságának vezetője Dezső Zoltán
alpolgármester.
Márciusi programok:
A hó első felében a Gyomaendrődi

Híradó, a Szó-Beszéd, a Városunk
c. lapok közös kiadványa a város
történetét bemutató cikkekkel.
12·én: Ki tud többet Gyomaend
rődről c. vetélkedő - Városi Könyv
tár.
IS-én: Ünnepségek: Endrőd

Hősök tere, Gyoma - Szabadság
tér.
19-én: Országos Szakmai Tanul
mányi Verseny - Bethlen Gábor
Szakképző Iskola. (Nem része a ,,10
éves a város" c. ünnepségsorozat
nak.)
25-én: Ünnepi képviselő-testületi

ülés a diszpolgári cím és egyéb elis
merések átadásával - polgármes
teri hivatal.
25-27.: Országos Diákszínjátszó
Fesztivál - Katona J. Műv. Közp.
27-28.: Nemzetközi idénynyitó
motocross verseny endrődi

homokbánya.
Áprilisban:
1-8-ig: "A mi városunk" c. rajzpá
lyázat - Rózsahegyi K. Ált. Isk.
9-IS-ig: "A mi városunk" c. rajz
pályázat - Városi Könyvtár.
l 7-l 8-ig: Városi Sportnap az
1989-ben született gyerekeknek,
az 1989-ben házasságot kötött
pároknak, és az 1989-ben a 8.
osztályt elvégzett egykori diákok
nak - Gyoma vagy Endrőd, a hely
szín még bizonytalan.
23-án: ,,Kner Napok" - Kner I.
Gimnázium.
30.-V. l-jén: I. Gyomaendrődi

Nemzetközi sajt- és túrófesztivál 
Sportcsarnok és környéke. (Beth
len G. Szakképző Isk. - Tourinform
Iroda.)
30-án: Kiállítást megnyitó: dr. Tor
gyán József FVM miniszter.
30-án: Endrődi tájjellegű ételek
bemutatója, kóstolója - Endrőd,

Tájház

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Nem hivalkodva. de megls öntu
datosan gondolunk városunkra. váro
sunk egyik részére. Gyomára.

Az 1300-as évek elején már lakott
hely. az első irásos emlék 1332-ben
van róla. A török idő alatt teljesen
elpusztult. de a török idő után ismét
fejlődésnek indult. A Hármas-Körös
koszorúzza a várost. a fövasútvonal
pedig beköti az ország forgalmába.

Az ideérkezőket 3 templom is üd
vözli.

E 3 templom közül az egyik a kato
likus templom. Nem nagy. de művé

szies. szép. A kriptájában nyugsza
nak. kiknek köszönhetjük e szép.
művészies templomot: Wodiáner Albert
és neje Aczél Zsófia. A templom 1878
ban lett befejezve. tehát 120 éves a
templomunk.

Ez idő alatt mindenkori papjai és
mvei törődtek vele.

Most. a múlt nyáron is 150000.- Ft
költséggel kellett a tetőzetét kijavitani.

Épp e tetőjavitás alkalmából álla
pították meg az épitészmérnök és a
tetőjavitó mesterek. hogy a torony
gerendázata és az egyik tetőgerenda

veszélyes állapotban van: mintegy
50%-a el van korhad va. a torony rézle
mezei is likacsosak. sőt egy nagyobb
lyuk is van rajta. lehet. hogy háborús
károsodás.

Nagy hiánya lenne városunknak. ha
e szép. müvészies templom tornya
hiányozna a városunkból. Ezért a

ÉVKÖNYVBENIS
A Magyar Vendéglátás 1999-es Év
könyvében Gyomaendrőd ismerte
tője l oldal terjedelemben jelenjen
meg - fogadta el a testület. Ez
62500 Ft br. kiadást jelent. Ennek
felét az önkormányzat fedezi. a
másik felét a Tourinform Iroda
teremtse elő...
Ez a kiadványa Magyar Turizmus
Rt. révén a külföldi képviseletekhez
is eljut, illetve az internetes világ
hálón is megtalálható.

1999. MÁRCIUS

Gyomai Rk. Plébánia Egyházközsége
elhatározta renoválását.

A németországi Kirche in Not
szervezete 636000.- Ft-tal segit ben
nünket. A városunk is. sok anyagi
gondja mellett 250 000.- Ft-ot juttat e
célra. Az egyházközségűnknekis van
812000.- Ft megtakaritott pénze.

De ez még mind kevés.
Ezért tisztelettel és szeretettel kérem

a városunk lakosságát. hogy legyen az
Egyházközség segítségére a torony
rendbehozatalában. hogy mintegy jóra
figyelmeztető felkiáltójel legyen jelen
továbbra is a városunkban.

Adományainkat. melyekért előre is
köszönetet mondok. a Gyomai Rk.
Plébánián adhatjuk le. - Mátyás kir. u.

1. sz. - nyugta ellenében.
Adományaik adhatók a Templo

mokért Alapítványra. és akkor ez
összeget az APEH figyelembe veszi a
jövő évi. a 2000. évi személyi jövede
lemadónk flzetésénél.

Köszönetet mondok a Gyomaendrődi

Hiradónak e hirdetés dijtaJan közléséért.
Éljen. fejlődjék és virágozzék tovább

ra is városunk és benne e kedves.
művészi templomunk is.

Mag Lajos plébános

,

BEIRATKOZASOK
Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

az 1999/2000-es tanévben isko
laköteles első osztályos gyermekek
beíratását a város általános isko
láiba március 22., 23., 24. na
pokra határozta meg.
Kérem a TiszteLt Szü1őket, hogy a
beiratkozáshoz vigyék magukkal
személyi igazolványulwt, a gyer
mek születési anyakönyvi kivo
natát, továbbá az iskolába lépés
hez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.

Gyomaendrőd, 1999. február 26.
DR. CSORBA CsABA jegyző
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PÁLyÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi

IFJÚSÁGI-ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltése. a tanulóifjúság nyáriszünetének idejére
szervezett táborok. programok támogatása.
A pályázók köre: támogatható minden olyan személy vagy
civil szervezet. akinek az ifjúsággal való foglalkozás nem a
feladatkörébe tartozik.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgáló pályázati adatlapon lehet. ha a pályázat a formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendő.

Adatlap igényelhető:

- Polgármesteri Hivatal - Kóris Györgyné oktatási elő

adónál. Gyomaendrőd. Szabadság tér l. Telefon:
66/386-122-124~esmellék.

- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidő: 1999. március 31. 16.00 óráig.
Elbirálás időpomja: 1999. áprilisi Humánpolitikai
Bizottság ülésén.
A nyerteseket postán értesitjük.

A pályázatokat a következö címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ifjúsági-alap pályázat
GYOMAENDRŐD,Szabadság tér 1.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi
szervezetek támogatási alap felhasználására

A pályázat célja: Gyomaendrőd város területén müködő civil
szervezetek. magánszemélyek támogatása.
A pályázat köre: kiemelten közhasznú szervezetek. alapítvá
nyok. klubok. egyesületek. magánszemélyek (kivétel sport
tevékenységet folytató szervezet vagy magánszemély).
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt

élvez az a pályázó személy. vagy szervezet. ak; tevékenysé
géveI jelentősen növeli a város hírnevét. hagyományokkal
rendelkezik. magas szinvonalon végzí tevékenységét. kari
tativ jellegü. a lakosság aránylag nagy léts7zmának biztosít
tartalmas, kulturált szabadidő eltöltést.
A pályázat fe/tételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. ha
a pályázat a formai és tartalmi követelményeknE'k nem felel
meg a pályázatból kizártnak tekintendő.

Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei:
kiemelten közhasznú szervezeteknek és alapitványoknak az
elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori támo
gatást kell igazolniuk a támogatási összeg igényJésekor
(szponzori támogatási szerződés másolata és p~nzintézeti

jóváírás másolata a támogatás jóváírásáról).
Az adatlap igényelhető:

- Polgármesteri Hivatal - Kóris Györgyné Gktatási előadó

Gyomaendröd. Szabadság tér 1. Telefon: 66/386-122-124
es mellék.

- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidő: 1999. március 31. 16.00 óráig
E1bírálás időpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottság
ülésén.
A nyerteseket postán értesítjük.

A pályázatokat a kövelkezö címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Civil szervezetek támogatási alap pályázat
5500 GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi

SPORT-ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA
A pályázat célja: Gyomaendrőd városban múködő olyan
sportszervezetek támogatása. akik jelentős eredményeket
értek el a versenysportban. akik az utánpótlás nevelését
is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindulásával is
elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését. a rendszeres
testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra. az
egészséges életmód népszerusítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrődvárosban múködő sporte
gyesületek. szakosztályok és sporttevékenységet folytató
alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgáló pályázati adatlapon lehet. ha a pályázat formái és
tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendő. A kieső csapatok ll. félévre eső

támogatási összegének SO%-át az önkormányzat vissza
tartja és a tárgyév szeptemberében a feljutó csapatok
között felosztja.
Adatlap igényelhető:

- Polgármesteri Hivatal - Kóris Györgyné oktatási előadó

Gyomaendrőd. Szabadság tér l. Telefon: 66/386-122
124-es mellék.

- A pályázattal kapcsolatban információ ugyanitt.
Beküldési határidő: 1999. március 31. 16.00 óráig
Elbírálás időpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai
Bizottság ülésén.
A nyerteseket postán értesitjük.

A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sport-alap pályázat
GYOMAENDRGD, Szabadság tér 1.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi

Sportrendezvény alap
felhasználására

A pályázat célja: megyei, területi. regionális és orszá
gos sportrendezvények támogatása. amely
településünkön kerül megrendezésre.
A pályázat köre: Gyomaendrőd városban működő

s portszervezetek.
ft pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgaló adatlappal lehet.
Az adatlap igényelhető:

- Polgármesteri Hivatal - Kóris Györgyné oktatási
előadó Gyomaendrőd. Szabadság tér L Telefon:
66/386-122-124-es mellék.

- A pályázattal kapcsolatos információ ugyaliitt.
Beküldési határidő: 1999. március 31. 16.00 óráig
Elbírálás időpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai
Bizottság ülésén.
Anyerteseket poso:án értesítjük.
A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni.'

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SportrencJezvény alap pályázat
5500 GYOMAE!'IDRŐD,Szabadságlér i.
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ÁLLÁSAJÁNLAT GYOMAENDROD:
1. Hungária Biztositó RI. Szarvas, Szabadság út 30. Tel.: 66/313-192, Tusjak

Tamás - üzletkötő 1 fő.

2. Hungaria Properties Klt. Pécs, Szántó K. J. út 4/a. Tel./fax: 72/253-345 
egészségügyi termékek (főként mobil pezsgöfürdő berendezések)
forgalmazására 1 fő.

3. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas, Szabadság úl. 30. Tel.: 30/9681-950,
Nagy Péter - képviselő 5 fő (a munkavégzések helyei: Gyomaendrőd és
körzete).

4. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba, Baross út 1/3. Szabó Tamás igazgató.
Tel.: 66/328-785 -1 fő bőrdíszművesszakoktató.

5. Mobilitás Gmk. Gyomaendrőd, Toldi u. 1/2. Szerető Béla Tel.: 30/9983
868 - esztergályos, marós, köszörűs szakmunkás 1 fő.

6. BMKT Gyermek-, Ifjúsági Otthona és Szakiskolája Dévaványa, Mátyás út
1. Tel.: 66/483-041, Kéri Zoltánné igazgató - gyermekfelügyelő 1 fő.

7. OTP Garancia Biztosító RI. Dévaványa, Kert u. 16. Tel.: 66/483-829,
Medgyesi Lőrinc - területi képviselő 6 fő.

8. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Gyomaendröd, Szabadság tér 1.
Tel.: 66/386-122, Mucsi Lajosné - köztisztasági segédmunkás 5 fő.

9. Sissi Tricet Kft. Dévaványa, Papp tanya. Tel.: 66/483-165 - varrónő 5 fő.

10. Szegedi Ruhagyár RI. Szeged, Kossuth L. sgI. 72. Tel.: 62/488-288,
Juhász Lajosné - szalagképes varró szak- és betanított munkás 80 fő.

11. Túrindex BI. Mezőtúr, Péteri Károly út 1. Tel.: 56/350-137, Molnár Ildikó 
személy és vagyonár 1 fá (fegyvervizsga nem szükséges).

12. Turul Cipő Klt. Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. Tel.: 66/386,891, Oláh
Ferenc - cipőfelsőrész-készítö 15 fő.

13. Virágkötő - bolti eladó dévaványai munkahelyre 1 fő. Érdeklődni a
Kirendeltségen lehel.

14. Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványa, Kisújszállási út 41. Tel.: 66/484
286, Liker István - villamosgép tekercselő 5 fö.

15. Ikarus Főnix Kfl. Szeghalom, Kinizsi út 76. Tel.: 66/371-455, Bagdi
Istvánné - CNC gépkezelő 1 fö.

16. Németh és Szabó Kkt. 5400 - Betanított autófényezö 1 fö.
17. Rák Mihály vállalkozó Gyomaendrőd - ács, állványozó 3 fő.

18. Szabó Ipari Szövetkezet Gyomaendrőd - részvasaló 2 fő, szabó, varrónő

7 fő.

Bővebb felvilágosításért forduljon a Kirendeltség dolgozóihoz.
Gyomaendrőd, 1999. február 23.
Munkanélküliségi ráták: Országos ráta: 10,30% Megyei ráta: 14,72%
Körzelünk rátája: 16,76% (1777 fő)

GALAMB·
KIÁLLíTÁS

A Magyar Galamb- és Kisá.llattenyésztök Országos Szö
vetsége, az Amerikai Óriásposta Tenyésztök Fajtaklub
jának és a Gyomaendrődi 243. sz. Egyesületének kiállítását
1999. január 30-31-én rendezték a Déryné Közösségi
Házban.

A bírálat 29-én történt.
A díjakat 31-én adták át. Ezen jelen volt és a fajta

győzteseknek járó. valamint a tenyésztő i díjakat átadta dr.

Dávid Imre polgármester.
A kiállítás támogatói volta/c Endrődi Cuti Bt. - Farkas

István; Domszög Kft. - Poharelecz László és Fülöp Zoltán;
Thermix Építőipari Szövetkezet. Köszönet a Déryné

Közösségi Ház dolgozóinak a kiállítás ideje alatti lelkiis
meretes munkájukért.

A KlubkiálIítás fajtagyőztes hím és tojó díját: Nyilasi Ist
ván Szeged-Szőregkapta.
Tenyésztői verseny helyezései:
1. Pápai Endre Kisújszállás; 2. Bula Béla Gye.: 3. Nyilasi

István Szeged-Szőreg: 4. Laza Tibor Debrecen-Józsa; 5.
Isztin Péter Kétegyháza: 6. Tímár Vince Gye.: 7. Tóth Károly
KiSÚjszállás; 8. Szabó Benedek Gye.; 9. Hodosi Albert
Nádudvar, 10. Séner József Kisköre.

Tiszteletdíjat Jcapott: Izsó József Gye. - Strasszer vörös:
Szakálos Béla Gye. - Kóburgi pacsirta: Tari Attila Gye. 

Utazó posta, kék kovácsolt; Tímár Vince Gye. - King kék
szalagos; Gellai Tibor Gye. - Angol modena vörös; Pfeifer

György Gye. - Csepeli hófehér keringő; Szarka János
Dévaványa - Budapesti bíbic keringő kékszalagos.

F'ajtagyőztes:Dobákné Szerető Ágnes Gye. - Páva galamb

fehér.

Az ÖregszőlőiGyermekekért Alapítvány
AlapítóinaJc és támogató inak /cöszö- A rendezvények támogat6inak köszönetet Rendezvények szereplőinek szerve-
netet mond és erőben, egészségben, mondanale és erőben, egészségben. si- zőinek, segítőinek köszönetet mon-
sikerekben gazdag 1999-es évet kíván ker:kben g~dag 1999'e~ évet. ~vánnaJc danale és erőben, egészségben, sUce-
az: Ö.GYA. kuratónwna. az oregs~őlolgye:mekek es sz~lok. rekben gazdag 1999-es évet kívánnak
Alapítók: Hanyecz László és neje, Tám~gatolc dr. DaVId Imre ~~lgarme~ter. a az öregszőlőigyermekek és szülő/c.
Pentament Kft. _ Jakus Imre. Turul polgarmeste:1 hlva~a1 dolgozOl. az onkor- Szereplök. szervezó7(, seg,tölc: ..Cibcre" -
. .. _ .. r .. manyzat kepvlselo-testulete,. NEC Ala- Varga Mihály. Adám Gyöngyi. Hanyecz

CipO H~y~ Istv~. ~acz mre es pítvány Szarvas _ dr. Gábor Eva. dr. Kom- Tünde. Molnár Borbála. Timár Imréne
neje, CSlkos Jano~ es x:eJe. . . _ loonky Ferenc és neje _ Agro-Duál Kft.. tanítónő. Tóthné Hanyecz Erzsébet
Tamogat6k: <?TP.- Rácz Bela. MadlZol CipO ..Ugor" Trade Kft. Besenyszeg. Turul Cipő _ tanítónő. Molnárné Pésó Irma tanárnő.
- Dmya Zoltan es neje. dr. Gmez Katalm. '" _ . .' Hegedüs Boldizsárné. Magányosok Klubja.
Jairus István. dr. Bula Ernő. Bütoripari Hunya Istvan. Vilma CipO - Kovacs LaloS es E d -d' N d" KI b K G' b.. . .... . Lad' C' - Lad' J' '. n ro I yug lJas u. ozma a or.
Szovetkezet. CZlkkely Anna vállalkúzo. Racz neje. mg IpO - mg anos es neje. Kozma Mihály. Kozma Edina tan.. Vaszkó
Jánosné. dr. Kolbusz Judit. Kovásznainé Madizol Cipő - Dinya Zoltán és neje. Cipő - Tímea tan.. Martinák András tan ..
Mikó Klára. Híradó Szerkesztősége. Gellai László és neje. Carlos Cipő - Szakálos Szurovecz Zoltán tan.. Gubucz Imre vál-
..Anonimus" támogatónk 1996. l~..17-én Ern\'> es neje. Corvo Bianco Cipő - Dinya lalkozó. Gellai Józsefné, Dávid Józsefné és
5000 . Ft-()t fizetett . be . Endrod0!l ... a Lászó. Servo Cipő. Gyermek Cipő _ Csikós családja. Futó Mihályné. Wágner Mihályné.
Takarekszovetkezet penztaraba. Kequk ... . . Ed' c"" F k' . Czikkely Peter és neje. Papp Jenőné. Szujó
fedje fel nevét! Jano~ es neje. ma IpO - e ecsne Zoltánné. Cserép Tibor. Timár Ildikó. ifj.

Szakalos Eszter. Gyomai Kner Nyon:d~ Rt..- Komár János. ifj. Komár Jánosné. Szakálos
Papp laJos. Dosszle Nyomda Kft. - Adamne. Istvánné. Papp Dianna tan.. Papp Melinda
Pentament Kft. - Jakus Imre. Hanyecz Kft. tan .. ifj. Jakus Imre tan .. ifj. Cserép Tibor
- Hanyecz László és neje. Fülöp István és tan .. Vári Eva tan.. Czikkely Beáta tan ..
neje vállalkozó. Dávid Attiláné vállalkozó. Czikkely Timea tan .. Híradó Szerkesztősége.

Czikkely Anna vállalkozó. Zöld cukrászda 
Zöld Endre. ZKV. - Szabó László. Szarvasi
Kenyér Bt. - Hunya Zoltán. Kulik Imre és
társa - Kert-Kiv~ Kft.. Cuti Bt - Farkas
István. MLíanyag ajtók. ablakok - Németh
Dezső. Körös Bütoripari Kft. - Mészáros
Vendel. Bütoripari Szövetkezet
Farkasínszki Sándor. Szabóipari
Szövetkezet - Nyakó Lajos. Stafirung Kft. 
llIésné. Szerető Béla vállalkozó. Dávid Imre
vaJlalkozó. id. Dávid Imre nyugdíjas. Vári
László. Híradó Szerkesztősége.
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ÉRSZÜKÜLET MODERN GYÓGYíTÁSA
"SZEGEŐ MÓDSZERREL" GYOMAENDRŐDÖN

Világjelenség. az emberiség átka az érszűkületes meg
betegedés. Érszúkület keletkezhet mint önálló meg
betegedés. de lehet más megbetegedésnek a szövödménye.

Az eddig végzett gyógykezelések az érszűkületetmeggJTó
gyitani nem tudták. Az érsebész is csak a műthetö nagyságú
ereket tudja pótolni. kicserélni. de a hajszálerek elváltozá
saival nem tud eredményesen foglalkOZni.

A fentiekböl következik. hogy ilyenkor a sebész számára
nem marad más. amikor a betegnek egyik legtragikusabb
állapota következik be. mert amputálni kell a megbetegedett
végtagot.

Eszközünk.kel az elöbb leírt esetekben tudunk segiteni és
a gyógyitásban eredményeket eiéITÚ. Kezeléseink során
nemcsak a nagyobb erek szűkületein tudunk javítani,
hanem a kis erek keringését is meg tudjuk oldani. ezért
betegeink a sebészi beavatkozástól mentesülnek. Ezt lehet
elérni a cukorbetegeknél is. akiknek a keringési zavar az
alapbetegségnek egy szövödménye. de sorsuk ugyanaz. mint
az érszűkületesbetegnek.

Mód.szeTÜnk: egy olyan eljárás. mellyel a beteg
szervezetébe külsö anyagot nem víszünk be. A REPULSON
szono (hang) terápiás készülék a test bőrét l-2 mm-re
közelíti meg. A gyógyitó eljárásnak mellékhatása nincs.

A betegség tünetei:
- Végtagokon jelentkező fájdalom

hideg kezek. lábak
- elszíneződött. elkékült végtagok
- lábszárgörcsök
- szédülés. esetleg fejfájás.
A kezelés előnyei: a kezelések semmiféle kockázattal nem

járnak. A kezeléssel egyidejűlegminden egyéb hagyományos
kezelés alkalmazható. Nem helyileg hat. hanem hatása van
az egész szervezetre.

Kezelés: a kezeléseket naponta kell végezni. egy 'kezelés
időtartama 15-20 perc. Az elsö kezeléssorozat 4 hétig tart.
A 20 alkalommal járó kezelés az egészségi állapotnak
megfelelőenbármikor megismételhető.

Rendelés címe: MEDlCUS UNIVERSALIS BT.
Gyomaendrőd.Rákóczi u. 29.

Jelentkezés: telefonon. vagy személyesen délelőtt 9-12,
délután 14-16 óra. Telefon: 386-907.

• APRÓHIRDETÉSEK •
Gyomán családi ház eladó vag)! tel.: 66/282-578
Vörösmarty u. 33/ l. sz. alatt. Endrodön 3 szobás. gáz ütéses.
Érdeklödni a helyszínen. vagy fürdöszobás ház eladó nagy
tel.: 282-090 17 óra után. kerttel. Irányár: 1.2 M Ft. Tel.:
Forgótengelyes gril!sütö. 380 V 66/284-579
légbeflivók (porelszivó). l-es Két generáció részére alkalmas
ipari J'!1osogató. I m3 fém tartá- komfortos csalá<?i ház ipari
!tok. Erd.: 285-485 árammal eladó. Erd.: 66/285
Nyaralót vennék jól megköze- 489
líthetö helyen! Bónom- és SÓ- 200 D-öl Pocos-kert úrott kút
czó-zug elönyben! Telefon: tal eladó. Tel.: 282-860
06/30/9241-741 Jó állapotban lévö betegkocsi
Eladó Gyomaendrödön 8 ha eladó. Erd.: este 18 óra után.
(02102/82 hrsz.. 340 ak) szán- Tel.: 283-483
tó a Kondorosi lit bal oldalán. i-.H;;áz:':':_'-'v=-a=-n=-'-'e'7la:"::d:'o~·.---"E"-rd-·-.:--c2"'8"'3"'---'6"'9=3
Érd.: 06/23/356-266. 17-20 telefonon. vagy személyesen
óráig. Pásztor J. u. 33.
\iaSártéri ltp.-en 2 sz.obás föld- Rugalmas id·';ö~b-'-eo-s-z·ta~·s-s-a']-heti
szinti lakás eladó. Erd.: 284- 6-8 órai munkával kiegészitö
827 telefonon 17 órától. jövedelem lehetöséget kínálok.
Endrödön köveslit mefIett tele- Hí~ja: 06/20/9122-904-et.
fonos lakott házban. nagyobb Elado-ldb jó ál apotban levö
méretü garázst bérelnék hosz- kombinált szekrény és 2 db
szabb idöre. Telefon: este ~gynemütartósgyermekheverö.
06/68/414-159 Erd.: Gyoma. Mátyás kir. u. 36.
5 sebességes tízéves .Lada reális sz.
áron eladó. Erdeklödni: ~S:;:á-;-to-r·te--Ctő'""-"s-.-k·e""·t""-s-z-o'·b-·ás-.~b"·s-s-z-
06/20/9645-260 komfortos. gázfütéses ház jó al-
Keleti u. 20. sz. alatt zárt kert sóépületekkel. garázzsal. ipari
(800 D-öl) eladó. Jószágtartásra árammal. telefonos. 300 D-öl
és terménytárolásra alkalmas. telekkel eladó. Érd.: a helyszi
Ásott-. fúrott klit és villany. nen Gyomaendröd. Gárdonyi u.
Érd.: Sallai u. 18. sz. este 284- 53. sz.. Tel.: 284-190
311 Ela<fcíGyomaendröd. Bocskai
Elöneve t csirke. kacsa-jegyez- 10. sz. alatt lévö családi ház
hetö Szeleiné Fö út 4. sz. Tel.: gáz-központifü~éses. azonnali
386-077 beköltözéssel. Erd.: Fö út 147.
Ház eladó a Zalka Maté u. 14. Teherfuvarozás 3 t-ig. Tel.:
sz. alatt. Érd.: 283-901 az esti 284-207.06/20/9172-110
órákban. Jó áiIapotban lévö HARRV már
Uj. mohazöld padlószönyeg el- kájú gyújtökosaras fünyiró el
adó. 70 m2 . Erd.: 282-579 adó. Erd. 282-334 18 óra után.
Kisiskolások korrepetálasát és Kovács Gyula.
német nyelvoktatását vállalom. Gyomán a Siratói holtág mellett
GÓzon.Hel~ tel.: 285-556 ,622 m2 -es telek termö gyü
28/160770 barna hajú. zöld mölcsfákkal 30 m'-es faházzal
szemú. enyhén mozgáskorláto- eladó. Villany bekötve. Érd.:
zott elvált nó (hatéves kisfiával) 06/66/386-747 este.
hasonló <ldottságú társat keres Komplett Erzsébet hálószoba
..M~gértés:Jeligére. bútor és vil!anysütö eladó Beth
Osszkomfortos családi ház el- len G. u. 36. sz. Tel.: 283-270
adó. vagy Vásártéri ltp.-en föld- Gyomán összkomrortos ház(~l-:

szinti csere is érdekel. Erd.: adó. Gáz-kÖzpontifütés. ve
Gyomaendród. Apponyi u. gyestüzelésú kazán. ipari áram.
15/ l. telefon. beépithetó padlá~tér.

Vásártéri ltp.-en III. emeled alsóépület. I.ár: 3.1 M Ft. Erd.:
lakás eladó. Érd.: 284-647 az 284-403 Kiss Károly.
esti órákban. 4 szobás összko~ház

170-200 kg közötti hízók. vala- eladó. Kisebb csere érdekel.
mint tavaszi árpa. kukorica el- Tel.: 284-994
adó. Babakocsit. mózeskosarat Varrónö bedolr::g7oz"'á'-::s"'ra=-=m=:Cu-=-nkát
is árulunk. Gyomaendröd. keres. Tel.: 06/20/9254-648
Pásztor J. u. 6. Tel.: 284-245 Háromszobás + nappali. gázfü
Megk1mél~aIos-Simson téses. telefonos lakás. két ga
moped tartalék alkatrészekkel rázzsal. rendezett környezettel
eladó. Érd.: Gyomaendröd. Kis- eladó. (3-4 szobás lakótelepi is
réti u. ll. sz. érdekel) Érd.: Gárdonyi u. 2.
Gyoma. Arpád u. 32. sz. alatti Tel.: 285-503
gázkonvektoros jkerház. nagy ~R~ek~·am~~ieT·~e~la~d~ó-.~Z~r~in~~~··M7.-u~.2~2n-.
telekkel eladó. Erd.: ugyanitt. Tel.: 284-785

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
.-----------------------------------------------------------------_._--_._--------------*

INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) ,
Feladó neve: .

Címe: .

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

l .t?!~~'_'9_~~_~~_~,,!~._;

Rajz- és mesemondó verseny
..Az én városom.. címmel
rajzpályázatot írnak ki az
általános iskolák felső

tagozatos. és a középiskolák
tanulói részére. Leadási
határidő április 30.
.Aranyfonál" c. városi mese
mondó versenyre hívják fel a
nagycsoportos óvodásokat.
általános és középiskolá
sokat.
Jelentkezési határidő április
16-ig az endrődi Könyv
tárban. Részletes felhívás.
pályázat a következő

számban! (A szerk.)

Utca- fény
A szaporodó közvilágitási
hiányosságok javítására.
az iZzák cseréjére a Gyo
maendrődi Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési
osztálya megkérte a
TITÁSZ mezőtúri üzem
egységét. Az ígéret elhang
zott. .. !

KO ZÖNET.
NvíLVÁNíTÁS
GyuIicza László (Gyo
maendrőd. V. kerület
Kölcsey u. 4. sz. alatti
lakos) 50 db értékes
történelmi, társadalom
tudományi témájú
könyvet ajándékozott
iskolánknak. Az iskola
tanulói nevében ezúton
tisztelettel
megköszönöm az aján
dékot. további nagyon jó
egészséget kívánva Gyu
Iicza Úrnak.

LADÁNYI GÁBORNÉ
igazgató

Köszönöm mindazoknak.
akik szeretett. drága édes
anyám temetésén részt
vettek. és igyekeztek fáj
dalmamban osztozkodni.

Kruchió Rózsa
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VÁROSI p NZU y 1<'

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u 3
KNAPCSEK BÉLA Szöv. elnök
06/30/9552-374, illetve a fenti telefonszámokon

--,-------

február 25-i ülésén fogadta el. A költségvetés főösszege

274 millió forinttal nagyobb az előző évinél. A bevételi
oldal mindösszesen rovata megegyezik a kiadási oldal
mindösszesen rovatával. melynek összege l 710 661 ezer
Ft. Az egyezőség azt jelenti. hogy a decemberi első vál
tozatban jelentkező, közel 220 millió Ft-os hiányt sike
rült megszüntetni. Időközben ugyanis megjelent a költ
ségvetési törvény. és az intézményvezetőkkel is
megtörtént az egyeztetés. De jelenti azt is. hogy az
intézményeknek le kellett mondaniuk néhány fejlesztési
elképzelésről. és jelenti azt is. hogy jelentős megszoritá
sokkal kell megbarátkozni minden területen.

- Milyen megszorításokra számíthatnak az intéz
mények?

- Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés során si
került olyan megállapodásra jutni. mely elfogadható
kereteket határoz meg az intézmények működéséhez.

Ezek a keretek változók. Intézményenként más és más.
Részletesen erről nem ]<-Jvánok szólni. általánosságban
azonban arról van szó. hogy:

- valamennyi intézménynél növekednie kell a saját
bevételnek

- minden intézményben csökkennie kell az alkal
mazotti létszámnak

- és tovább kell folytatódnia egyes feladatok vál
lalkozásba adásának.

A költségvetés 62.7 százalékát szánjuk működésre.

Összegszerűen ez meghaladja az 1.072 miUió forintot.
A működési kiadások aránya csökkent ugyan. de közel
120 millióval több. mint az előző évi. Ez lehetőségetbiz
tosít arra. hogy az intézmények megfelelő szinten láss~k

-el feladataikat. Jelentős teher a költségvetés számára a
pedagógusbérek 16 + 3 százalékos növekedése. melyhez
a költségvetési törvény nem biztosítja a megfelelő

fedezetet. A kormány ígérete ígéret maradt. A költ
ségvetést a bizottságok megtá~gyalták. azt elfogadásra
javasolták a testület felé. Az Erdekegyeztető Tanács l
tartózkodással és 5 igen szavazattal sZintén elfogadásra
javasolta azt.

- Milyen fejlesztési elképzelések szerepelnek a költ
ségvetésben 1999 évre vonatkozóan?

- Az arányok változása a költségvetésben pOZitívan
hat a felújítási és fejlesztési kiadásokra. A fejlesztés
területén elsősorban a halaszthatatlan infrastrukturális
fejlesztésekre gondoltunk. Ebben az évben beindul a
szilárdhuiladék-lerakó és ipari park létesítésének prog
ramja. megkezdődik három városrészen a szenny
vízhá.lózat kiépítése, folytatódik az ivóvíz-beruházás és
útépítés.

r-
I DINYA IMRE I
I Vas-müszaki boltja I
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98. I

Tel.: 06/60/388-953, 06/60/484-690 I
I KÉSZÜLJÖN A TAVASZRA!
I Tetőfedő anyagok: I
I mOanyag, horganyzott hullámlemez fedőanyagok I
I Elektromos profi és barkács szerszámok, I

kéziszerszámok

: Mosógépek. Televíziókészülékek I
Kerékpárok és alkatrészeiL ~_ __ _ __ .J

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
Tel./Fax: 66/386-614,

386·226Építőipari Szövetkezet

Értékesítésre ajánljuk:
Szövetkezetünk eladásra kínálja aGyomaend rőd, Lévai út 21. sz. alatt
(1320 m2, 90%-a szilárd burkolatú) működő mészoltó telepét a hozzá
tartozó mészoltó géppel, vasbeton égetett- és oltott mésztárolókkal

THERIfIl

A 3. Sz. egyéni választókerület MSZP-s jelöltje volt a hely
hatósági választásokon Babos László. A kompenzációs
listán került a testületbe. A bizottságok kialakításakor az
egyik legfontosabb bizottság, a pénzügyi élére került. Az
itt felmerülő feladatokról beszélgettünk.

- Mondjon néhány szót magáróL
- Magamról nem szeretek sokat beszélni. A helyha-

tósági választásokat megelőzően. a kampány idősza

kában igen sok helyen megjelentek a jelölteket bemutató
irások. Ezek között szerepelt az én bemutat
kozásom is. igy akit érdekelt a dolog. megismerhetett.
Talán annyit, hogy a szocialista párt listáján jutottam a
testületbe. lettem képviselő. A testület alakuló ülését
megelőző egyeztetések után döntött úgy a polgármester
úr. hogy engem javasol a pénzügyi és gazdasági bizottság
elnöki tisztére. A testület a polgármester javaslatát ellen
vetés nélkül elfogadta.

- A bizottságról?
- A bizottság hét fővel működik. E létszámból öt fő

tagja a testületnek. Két fő ún. külsős tagunk is van.
Bizottságunknak a testület elé kerülő szinte valamennyi
napirendi kérdésben állást kell foglalnia. Az állásfoglalás
kialakítása során folytatott vita mindig tárgyszerű.

Gondolok itt arra. hogy a bizottság tagjai más-más poli
tikai beállítottságúak. de ez a vita során nem jelent gon
dot. A bizottság tagjai - tapasztalataim szerint - elsősor

ban a város, és a saját körzetük érdekeit veszik
figyelembe a vita során. Addig amíg ez így lesz. és a saját
körzet és a város érdekeit össze tudjuk hangolni. nagy
gond az együttműködésbennem lehet. Azt tapasztalom.
hogy a testületi munkában sem dominál a politikai beál
lítottság. Én is úgy gondolom. hogya testület előtt álló
kérdéseket elsősorban várospolitikai szempontból kell
megközelíteni. majd megoldani.

- Feladatok?
- Feladatunk van bőven. Különösen az év elején a költ-

ségvetés készítésének időszakában. A költségvetés ter
vezetét természetesen a hivatal pénzügyi osztálya készíti
a polgármester irányításával. A bizottság egyik feladata 
a különböző, rendkivül sokrétű érdekek ;ehető legkisebb
sérülésével - egyensúlyt teremteni a költségvetésben. s
olyan javaslatot terjeszteni a képviselő-testület elé, mely
elfogadása esetén biztosítja városunk folyamatos
fejlődését. javítja lakóinak közérzetét. Ez nem könnyű

feladat. Különösen akkor nem. ha a korábbi időszakban
elmulasztották elődeink meghozni a szükséges. ám
népszerűtlen döntéseket, így azokat most kell pótolni.
Talán a fájdalom akkor kisebb lett volna. Gondolok itt az
óvodákra. A bizottság havonta legalább egyszer ülésezik.
Az időszerű. a feladatkörébe utalt témákban előkészíti a
képviselő-testület döntéseit. Feladatkörébe tartozik még
szervezni és ellenőriznia döntések végrehajtását is.

- A költségvetés?
- Az 1999. évi költségvetést a képviselő-testület
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u.doosztály a gi:rn.iben.
A képviselő-testület január 28-i ülésén engedélyezte a
judo sporttagozatos 4 osztályos gimnáziumi osztály
beindítását a Kner Imre Gimnáziumban az 1999/2000
es tanévtől.

Mi ösztönözte Q2 iskola nevelőtestületétennek Q2 új. a
megyében egyedülálló képzési [onnának a bevezetésére?
- kérdeztük dr. Kovács Bélát, az intézmény igazgatóját.

- A judo sporttagozatos osztály megszervezésének két
oka van:

Az egyik közismert: csökken a régió. a megye. ezen
belül Gyomaendrőd népességmegtartó képessége. Az
iskolapadba kerülő korosztályok létszáma jóval ala
csonyabb. mint korábban. Az oktatási intézmények küz
denek a gyerekekért, ehhez esetenként az intézmény
szerkezetét is meg kell változtatni. Olyan képzési fonnát
kellett keresnünk, amely más régiókból is vonz ide
gyerekeket. ezen kívül tennészetesen a helyi igényeknek
is megfelel. Ezzel az iskola, a kollégium kihasználtsága
javul. a város is több központi nonnatívához jut.

A másik ok szakmai: városunkban működik az évek
óta országosan kiemelkedő eredményeket produkáló
judoszakosztály. mely keretein belül sok gyomaendrődi

gyerek sportol. Edzéseiket a gimnázium tomatennében
tartjá!\.. Jelenlegi ta.TJulóink közül szép számmal vannak
élvonalbeli versenyzők. Az országos és a nemzetközi
élvonalban maradni pusztán délutáni edzésekkel ma
már egyetlen sportágban sem lehet. A judoosztályban
heti 3 alkalommal délelőtt 2-2 judoórát tartunk. ezen
kívül a heti 3 délutáni edzés - úgy gondolom - a maxi
mális sportági igényeket kielégíti.

A vidéki gyerekeket a következők miatt várjuk: sok kis
településen élénk judoélet folyik, ahonnan más városok
középiskoláiba kerülve 8. osztály után a gyerekek
elvesznek a sportág számára. Elvész a sok éven át végzett
kemény munka. Mi szeretnénk összefogni ezeket a
gyerekeket. hogy itt megszerezhessék az érettségit, és
emellett kibontakoztathassák sportági képességeiket is.

- Most adják be a nyolcadikosok a továbbtanulási
jelentkezési lapjaikat. A gimná2ium milyen lehetőségeket

kínál a továbbtanuló diákoknak?
- A 8. osztályosok idén három helyre adhatnak be

jelentkezési lapot. Ez jó a jelentkezőnek. hiszen akár
mindegyik helyre felvehetik, és ő dönthet, akár az utolsó
pillanatot kivárva, hogy melyik középiskolát választja.
Arra szeretném a szülők figyeImét felhivni. hogy a döntés
halogatásának nagy a veszélye. Tavaly kénytelenek
voltunk lG-lS gyereket elutasítani. köztük jónéhány

Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt számítógépek. fénymásolók

adása-vétele. javitása
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapir. faxpapir. leporelló. boríték. öntapadós cimke

nyomtatókazetta. festékszalag. toner
HP4P. 5P. 6P. HP4L 5L. 6L. Cartrídge újratöltés

RICOH. SHARP. CANON másológépek kazettatöltése
AUDIO-VIDEOSZERVIZ!

Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása. javitása
TEC. MÁRKASZERVIZ!

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

gyomaendrődit is. A város anyagi okokból nem engedé
lyezi 30 fő alatt a középiskolai osztályok beindítását.
Tavaly 50 tanuló jelentkezett, így nem volt lehetőség 2
osztály indítására. Egyet indítottunk. maximális lét
számmal. Ezután. mikor már minden eldőlt. jöttek volna
egyesével azok a gyerekek, akik első szándékkal
máshová jelentkeztek, akik nem bírták a vidéki kollégiu
mot. akik csalódtak a sokat ígérő iskolában. vagy egy
szeruen az utazást, az anyagi terheket nem bírták. Öket
sajnos el kellett utasítanunk a 10 első szándékkal jelent
kezővel együtt a fenti okok miatt. Időben történő jelent
kezéssei mindez megelőzhetölett volna.

- A hatosztályos ginmáziumba hogyan kell jelent
kezni?

- Kétféleképpen. Általános iskolán keresztül a szo
kásos módon március első hetében. Arra is van lehe
tőség. hogy személyesen jöjjön be a szülő a gimnázium
ba.

- Van ennek az oktatási fonnának létjogosultsága a
NAT bevezetése után?

- Mindenképpen. A NAT-ot most szándékozik vissza
vonni. vagy módosítani a konnányzat. Ettől függetlenül
a lényeg nem változott. Ide azokat a hatodikosokat vár
juk, akik tanulni. továbbtanulni szeretnének.
Hiányoznak azok a gyerekek. akik csak sodródnak, akik
csak a tankötelezettség miatt ülnek az iskolapadban. Ez
már maga nagy előny. hiszen itt éppen ezért más az
értékrend. itt nem szégyen tanulni. Mindenképpen
kiemelném áz emelt óraszárnú. csoportbontásban
végzett idegennyelv-oktatást és a számítástechnikát.
Lehetne még hosszan ecsetelni előnyeit, hogy csak a
történelemoktatás NAT szerinti anomáliáit emIítsem.
amit ez az oktatási fonna kivéd, de úgy hiszem. az
olvasók zöme nem szakmai boncolásra kíváncsi.

- Milyen képzési [annát kínálnak Q2 1999/2000-es
tanévben?

- A szokásosat: - az általános tanterYÜ 4 osztályos
gimnáziumi osztályt (emelt óraszámú idegennyelv- és
számítástechnika-oktatással), - a rendészeti-közbizton
sági 4 osztályos gimnáziumi osztályt. - a 4 éves
kereskedelmi szakközépiskolát.

Az érettségizetteknek nappali tagozaton: 2 éves
kereskedelmi technikumot, - 2 éves számítástechnikai
programozó képzést.

A szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezöknek: - 3
éves esti levelező oktatást.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.

Telefon: 66/282-822

- ágymelegítő - villanypárna - test- és lábmasszírozók
- vérnyomásmérők nagy választékban - digitális és

analóg szobamérlegek - Avon termékek megrendelése,
értékesítése, akciós árak

- gyógypapucsok

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása.
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• APRÓHIRDETÉSEK •

[ • Rendőrségi hírek .]
a februári eseményekről

FELHívAs!
ASzarvasi Rendőrkapitányság nyomozást folytat szemérem elleni erőszak bűn

tett alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az illető 1999. február 17-én
14 óra körüli időben Gyomaendrőd, Szabadság u.-Damjanich u.
kereszteződésénél a derekánál megragadott, majd a hóra tepert és ruháján
keresztül megfogdosott egy alig nyolc éves kislányt.
Az elkövető személyleírása: 30-45 év közötti átlagos testalkatú, kb. 160--170 cm
magas, kreol bőrű férfi. Különleges ismertetőjele, hogy felső fogsorának egyik
foga atöbbitől eltérő, majdnem fekete színű, vagy feketének mondható, esetleg
foghiányos. Az elkövető viselt ruházata: sötétbarna prémgalléros nagykabát
(felsőkabát). A helyszínről egy zöld színű női, régi típusú kerékpáron hajtott el,
aminek feltúnően széles kormánya volt.
A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik a cselekményeikövetőjévei kap
csolatban valamilyen adattal, informácíóval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek
személyesen a gyomaendrődi rendőrőrsön, vagy a386-633-as, ill. a 313-711
es telefonon.

• Február 4-én ablakbetörés módszerével hatoltak be ismeretlenek a Zrínyi u.
egyik magánházába, és onnan 124 ezer Ft készpénzt vittek el.
• Rév-, Dan-, 8ónóm-zugban lévő vikkendházakat törtek fel a hónap folyamán
hét-nyolc esetben. Az ott talált értékeket elvitték.
• 9-én aFő úton aGele-féle élelmiszerboltba ajtókifeszítés módszerével hatoltak
be ismeretlen elkövetők. A pénztárgépet lopták el a benne található pénz miatt.
A tolvaj mintegy 30 ezer Ft-ot zsákmányolt.

A hónap esete
10-én 18.55-kor jelentették az endrődi ÁFÉSZ 51. sz. élelmiszer-áruházából,
hogy az üzlet zárásakor bizonyos zajokra figyeltek fel ,ami a bejárat felől volt
észlelhető. A személyzet résen volt, és egy betörőt talált az üzletben, aki már
teletömte zsebeit a közeli polcokon található apróbb árukkal. Elállták előle a
menekülés lehetőségét, és értesítették a rendőröket, akik viszonylag gyorsan a
helyszínre érkeztek. A betörő uraság, aki ezalatt behúzódott az egyik pénztárgép
mögé, és az erősen ittas állapota miatt békésen elaludt. Azonban nem sokáig
húzhatta a lóbőrt, mert hamarosan kattant kezén abilincs...
• 12-én iyúktolvajokat fogtak. Afrissen esett hóban csak követni kellett a beje
lentés helyétől a nyomokat, amelyek aztán elvezették a rend őreit a Vizműsor
egyik házához. Ott megtalálták az elkövetőt egy kukorékoló kakas tár
saságában...
Ekkor fény derült egy másik esetre is. Az elkövető barátja előzőleg valahonnan
egy pár gyöngyöstyúkat és egy tyúkat tulajdonított el éhség ük enyhitésére.
Mindkét elkövető ellen szabálysértési eljárás van folyamatban.
• 17-én a Rákóczi utcában rövid időre magára hagyott, lezáratlan gépkocsiból
fényképezőgépet loptak el. A kár kb. 100 ezer Ft.

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 39. • Telefon: 66/386-359

,

AGAZDAK, ,

SZOLGALATABAN

óriási vására!

GÉPRONGY
folyamatosan kapható

Nyitva tartás:

Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
Gyomaendröd

Fö út 230.

---~.~

gyomafarm
Ilírmkft.

GAZDA ÁRUHÁZ
a Penny Market mellett
Ez a tavasz új kihívásokat jelent!

Ajánlatunk fémzárolt vetőmagvak nagykereskedelmi áron:
Tavaszi árpa 3600 Ft/100 kg

Zab: 3600 Ft/1 00 kg
Kukorica vetömagvak 6500 Ft/ha-tól

Stira 16400 Ft/80 ezer szem
Burgonya vetögumók:

Desireé, Arose, Condor 90 Ftlkg
Szántóföldi növényvédő szerek beszerzése,

SZAKTANÁCSADÁS!
06/66/386·359

forró drót: 06/30/9854·756

"\ UTI Tavaszi kabátok

~
~
'UR'

"GyomaendrődiIdősekért"

1999. január 1-jével "Gyomaer.drődi Idősekért" Alapítványt alapítottak
Szurovecz Elek Gyomaendrőd, Polányi u. 14. szám alatti lakos és leányai Pallagi
Józsefné (Szurovecz Éva) budapesti lakos, Szulimán Ákosné (Szurovtcz
Eleonóra) békéscsabai lakos 50 ezer forinttal.
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a"Gyomaendrődi Idősekért" Otthonában
elhelyezett személyek gondozásához, ápolásához, valamint a házigondozás és
az otthonápolási szolgálat keretein belül !akásukon gondozott ídős személyek
ápolásához, életkörülményeik javjtásához.
Az alapítvány közhasznú.
Az alapítvány kezelője az alapítók által megbízott 5 fős testület (kuratórium),
amely döntéshozó ügyintéző képviseleti jogkört gyakorol.
A kuratórium tagjai: Hangya Lajosné elnök, Buza Sándorné titkár, Uhrin
Zoltánné, Csaba Jánosné, Czikkely Imréné kuratórium tagjai.
Az alapitvány székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Polgármesteri
Hivatal)
Az alapitvány számlaszáma: Gyomaendrőd, OTP-fiók 11733120-20007645
OTP Békés Megyei Fiók - 3312
5500 Gyomaendrőd, Fő út 173-179.
Az alapítvány nevében kérjük polgártársainkat aJehetőségükhöz képest a fenti
számlaszámra befizetett összeggel támogassák az alapítvány müködését.
Tisztelettel akuratórium nevében Hangya Lajosné elnök

Endrödön .z Endrödi ulon 3 szobas csa ladi Mz
eladó. Gaz- és vegyestüzelésü. lelefonos. ipari
árammal. melléképületlel és nagy parkositott telek
kel. Érd.: 661285·330

2 colos benzinmotoros szivattyu Iabszeleppel
együtt eladó. Erd.: Selyem u. 3611. Tel.: 284·329
Balog Lajos.
Eladó kisb. gyepszéna. szippantó Oekt 5 MTZ-80
kisfülkés. függeszten medigág6 daraló. 2feies eke.
Tel.: 386-363 Nehéz Janos.

Naposcsibe ·kacsa. ·Iiba és elönevelt csirke
megrendelhetö. Erd.: Nemes Tiborné
Gyomaendröd. Sugár u. 4. Tel.: 284·392

Gyomán elad6 kétszintes csaladi ház lakhat6 mel·
léképülettel. garámal. gaZdálkodásra alkalmas
épületekkel Gyomaendröd. Gárdonyi u. 16. Szantai
Lászlóné.

Endröd. R6zsahegyi K. u. 9. sz. alan 3 szobas
családi ház eladó. Ugyanott 120 l-es müanyag
hordók is elad6k. Érd.: ahelyszinen. vagy 386-362
Haz eladó Kossuth u. 26.. Pocosban kert eladó.
szerszámos. ason kut. viltany. Érdektödni Kossuth
u. 26/1. a déli órákban. Tel.: 386·745

Háromlunkciós. jó alIapoIban lévö. nagykerekü
babakocsi. és egy kihuzhal6s rekamié eladó. Tel.:
284·392. Gyomaendröd. Sugar u. 4.

AIIaltartók fi9yelem! Német .SANO· koncentrá·
tumok és premixek mar Gyomaendrödön is. Érd.:
06120/9894·598

Kombi gyerekágy eladó Áchim u. 11. sz. Tel.: 284
812

Akinek tegalabb lOO·szoros nagyitásu tavcsöve van
kérem hivjon: 284·210
Gyomaendröd. Nap u. 14. sz. alan összkomfortos
ház elad6. Érd.: ahelyszinen.

Csehszlovak gyártmányu ipari hegesztödinamó és
2 db altalajlazitó munkahenger eladó. Érd.: Kovács
Laios Gyomaendröd. Fáy u. 26. Tel.: 285·477
Vasárolion kényelmesen. katal6gusb6!!
Szórakoztató elektronikai·. és háztartási gépek
(Gorenje. Sony. Philips. Samsung. AEG) éves
kamatmentes részleire. Érdeklödni: 386·288·as
telefonszámon lehet.

2 éves müszakival Trabant eladó. Iranyar: 80 Ezer
FI. Érd.: Kovács Ferenc Gyomaendröd. Erkel u. 8.
Gyomaendröd. Zsak u. 4. sz. alatt porta sürgösen
eladó. Érd.: Gyomaendröd. Fö ut 59. sz.

Endrödön. Sugár u. 14. szám alani 3 szobas.
összkomfortos csaladi ház eladó. Érd.: 282·878.
vagy 285·325
Endrödön Mz elad6. Sugar u. 132. sz. alatt. Erd.:
Sugár u. 132. Tel.: 283·758

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: Fett Print Bt. nyomdában, Gyomaendrödön. Telefon: 06 66/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/108/BE ISSN 1417-7390



TÍZ ESZTENDO
Tíz éwel ezelőtt. 1989. január 27-én a Népköztársaság Elnöki Tanácsa határoza

tot hozott több te epülés. köztük az 1981-ben Gyoma és Endrőd egyesülésébőllétrejött

Gyomaendrőd várossá nyilvánításáról.
Tíz esztendő ugyan nem sok egy település életében, Gyomaendrőd számára mégis

meghatározó jelentőségű volt az elmúlt évtized. A városépítő munka mellett tanúi
lehettünk a két településrész szétválását kezdeményező népszavazásnak. a rendszer
váltás éveinek. az első szabad parlamenti és önkormányzati választásoknak. a privati
záció gyakran fájdalmas folyamatának.

Az 1989. március 1-től várossá lett Gyomaendrődelmúlt tíz esztendejét. az eltelt
időszak néhány fontosabb eseményét hivatott e kiadvány - a teljesség igénye nélkül 
bemutatni.

Egyedi kiadványról van szó, hiszen a város három újságának cikkeiből válogattak
a lapok szerkesztői. Ily módon nemcsak a tíz éves város történetéből adnak ízelítőt.

hanem a gyomaendrődi lapok. szerkesztőségek stílusát. munkásságát is dokumen
tálják.

Fogadják érdeklődéssel a Gyomaendrődi Híradó, a Gyomaendrődi Szó-Beszéd és a
Városunk című lapok válogatott írásait. melyek megjelentetéséért a szerkesztőknek. a
nyomdai munkákért a Gyomai Kner Nyomdának ezúton mondok köszönetet.

Ajánlom ezt a kiadványt minden gyomaendrődi lokálpatriótának. közélet iránt ér
deklődő polgárnak.

Dr. Dávid Imre
polgármester
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GYOMA· SZ O :
ENDRŐDI •,
BESZED

GYOMAENDROD VÁROS
ÖNKORMANYZATANAK LAPJA



ÁRA 6 FT•

GYOMAENDRŐD VÁROSI :OGÚ
NAGYKÖZSÉG TANÁCSÁNAK

LAP~·A

MEGJELENIK HAVONTA1989. FEBRUÁR •

1/

GYOMAENDRODI
~ ~

HRADO
VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM •

Március elsejétől
N ~

GYOMAENDROD VAROS
Mint azt a napilapok is hírül adták, a Népköztársaság

Elnöki Tanácsa január 27-i ülésén határozatot hozott több
település, többek között Gyomaendrődvárossá nyilvánításá
ról. Negyvenegy nagyközség és városi jogú nagyközség kap
március elsejétől városi rangot. Hazánk tehát márciustól 166
várossal büszkélkedhet, s íly módon a népesség 60 százaléka
lesz városlakóvá.

A2. Elnöki Tanács döntését követő napokban tízegynéhány
helybélit kérdeztünk aITól, mi a véleményük Gyomaendrőd

várossá válásáról. A véleményekben egyfajta visszafogott
öröm nyilvánult meg, ami a várossá nyilvánítás vártnál
későbbi roegvalósulása, és az életszínvonal romlása miatti
feszültségnek tudható be. Többen szóltak arról, hogy még
igen sok a megaIdásra váró feladat a városépítő munkában.
Kiderült az is, hogy a lakosság egy része oly módon ítéli meg
a várossá nyilvánítás jelentőségét, hogy március elseje után
növekednek-e a fejlesztésre fordítható pénzek, javul-e szá
mottevően az ellátás és a szolgáltatás. Voltak olyan vélemé
nyek, miszerint a település arculatát városíasabbá kell tenni,
s ezért erőteljesebbfejlesztésre van szükség.

A megkérdezettek közül Dr. Iványi Lajos, országgyűlési

képviselő foglalta össze azok véleményét, akik a várossá nyil
vánítást a városépítő munka folyamatában értékelik, s ily
módon a várossá vájás jövőnk szempontjából nagy jelentő

ségű és meghatározó esemény. A városi cím odaítélése
a lakosság, az üzemek és a tanács összefogásával elért eddigi
eredményeinknek - melyeket különösen a közműfejlesztés

területén értünk el- elismerése.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogyamegkérdezettek

nagy része nem érzékeli azokat az előző és a jelenlegi ötéves
tervben megvalósult jelentős fejlesztéseket, melyekről a Hír
adó előző számaiban már részletesen írtunk.

Az Október 6. lakótelep

Április 22-én pártértekezlet

"A pb-tag ne csak szavazógép legyen..."
Egyetlenegy napirendi pontja volt az ezév január 23-án - 24

alapszervezeti titkár részvételével- megrendezett pártbizott
sági ülésnek. Palov Pálné, a tavaly október 24-i pártbizottsági
ülésen megválasztott munkabizottság vezetője számolt be
a pártbizottság tagjaival folytatott beszélgetések tapasztala
tairól. A testületi tagok véleményének lényege, hogy apártbi
zottság nem olyan szellemben és intenzitással végzi munkáját,
mint ahogyan az elvárható lenne. A vitában 23-an szólaltak
fel. Többen nem tartották elfogadhatónak az elmúlt év októ
ber 24-én megszavazott megújulási programot, s javasolták
egy pártértekezlet megrendezését is, mondván, hogy ezzel
a térségben is gyorsulhatna a reform, a megújulás.

A vita után a testület egyhangúlag úgy értékelte, hogy nincs
elfogadható megújulási program, s emellett mindnyájan
egyetértettek azzal, hogy szükséges Gyomaendrődönis a párt
értekezlet összehívása. Az időpont: április 22.

(Folytatás a 2. oldalon)

Gyomaendrőddíszpolgárai:

PálLénárdés SztanyikB. László
(Cikkünk az 5. oldalon)

MI ÚJSÁG A KNER NYOMDÁBAN?

Ha manapság bárki meghallja, vagy az újságokban meg
látja a Kner Nyomda nevét, szinte automatikusan a gyoma
endrődi üzem vezetése körüli huzavona jut eszébe. Kétes
dicsőségez, és nem a szorgalmasan, becsületesen, nagy szak
mai odaadással dolgozó nyomdászok "érdeme". Nem az
újságcikkek - és az· ellencikkek néha már gusztustalanul
egyoldalú, a tárgyilagos tájékoztatást hírből sem ismerő -ára
datát kívánom szaporítani. Távol álljon tőlem.

(Cikkünk a 3. oldalon)

Ki lesz az elnök?

"A dolgozók a változást várják. .. "
Mint arról lapunk januári számában már beszámoltunk,

Kiszely Lajos, a Gyoma Kötőipari Szövetkezet elnöke nyug
díjba készül, s ezért az elmúlt év végén pályázatot hirdettek
a márciusban megűresedő elnöki poszt betöltésére. A pályá
zatokat elbíráló bizottság Jenei Lászlóné és Dinya Máté

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Gyoma +Endrőd = Gyomaendrőd város

Egy irányba folyik a Körös
ezer meg ezer évek óta, -
bár mielőtt szabályozták
olykor vissza is bodorozva -,
egy Nap alatt érlelte kalászát
Póhalom, a Páskom és Ugar,
s együtt lett puszta is ez a föld,
mikor rázúdu\t a török-vihar.
Egyként váltak humusszá őseink

akár fejfa, vagy kereszt alatt
s utódaikra mindig csak a gond,
száraz kenyér s a vita maradt.
Ideje lenne s itt az ideje
egyfelé evezni a Körösön,
s nagyobbat és egy ritmusra lépni
aHolnapba, mely ma ránk-köszön.

Itt a napja, mikor eggyé lészen
a két szomszédvár, Endrőd és Gyoma,
városfokon, ma sem gondok nélkül,

Meg tudjuk-e fejteni teljességgel, hogy
mi az a vonzalom, amely különbözőem
bereket - néha más megyébe, városba
tartozókat - együttérzővé, együttgondol
kodóvá kovácsolhat? Talán a közös em
lékek, a történelmi gyökerek, talán a táj,
a közös sors, a környék vonzereje, talán
valami megmagyarázhatatlan belső, ön
ként vállalt kényszer . .. Itt élünk Szol
nok megye és Békés megye határán, mi
mezőtúriak és gyomaendrődiek. Össze
köt bennünket a Körösök és Berettyó vi
ze és az itteni ,fekete föld kenyere".
"Rossz szomszédság - török átok" és
"más kárán tanul az okos" -tartja a köz
mondás - így aztán a mi két szomszédvá
runk békésen megfért egymással a legré
gibb időktől napjainkig.

Becsültük Gyomát, mely az "egyesült
Körös mellett" 1830-ban lett mezőváros.
Tiszteltük Endrődöt, mely "csinos, tiszta
nagyközség"-ként említtetett, a legrégibb
községek közé tartozott és "lakosai eze
lőtt mind nemesi kiváltsággal bírtak" (a
Pallas lexikon I894-es adatai szerint).

Aztán teltek-múltak az évtizedek és
1982. január l-jén önálló nagyközséggé,
Gyomaendrőddéegyesült a két település.
S bár a "házasságkötés" emlékezetem
szerint nem volt zökkenőmentes, mi sze
rettük és szeretjük Gyomaendrődöt.

Az együttműködéseink, kapcsolódá-

TÍMÁR MÁTÉ:

VÁROS-KÖSZÖNTŐ

- bár gond nélkül nem éltünk soha-,
s félrerakva azt, ami elválaszt
bontani a lelki körgátakat,
kopogtat a ránkköszöntő század,
fogadni a jövő polgárokat,
közös kenyérrel, hozzá közös sóval-,
az sem baj, ha verejtékünk sózza-,
íveljen már remény-szivárvánnyá
nemzedékek robot-sorsadója!
Így köszöntsük frissen-városunkat,

saink köre szinte határtalan, de elég ha
csak azt tudjuk, hogy az Á. G. Gyoma
endrődifaüzemevégzi a Mezőtúri Váro
si Tanács tetőfelújítási munkálatait, hogy
a helyi települések jegyzőkönyveit 1986
tól Gyomán nyomtatják, hogy autáal
katrészért (és még sok másért) Gyomá
ra, cipőért Endrődre szaladunk, hogy
sokak kedvenc pihenőhelyét, a Peresi
holtágat a Viharsarok Halászati Szövet
kezet kezeli és a helyi halboltot is üze
melteti, hogya város határában fellobba
nó gázlángok közös üzeműgázmezőket
jelentenek.

Közös barátainknak valljuk Tímár
Máté írót csakúgy, mint Szilágyi Ferenc
nyelvészt, Kállai Ferenc színművészt- és
még sokan másokat.

Most, amikorra Gyomaendrődöi vá
rossá nyilvánítják, az idősebb város jo
gán kívánjuk a település lakosságának,
hogy orizzék és ápolják azokat a gazda
sági és szellemi erőket, melyek a városi
rang nélkülözhetetlen elemei és kötelez
nek is.

Szomszédi kapcsolatunk terén pedig
adassék meg nekünk az a változatlan
közvetlenség, hogy bármiért "átszalad
hassunk" ifjabb város-szomszédunkba.

HegedűsAnnamária
(Megjelent a Mezőtúr és vidéke című

lap márciusi számában)

mely valóság ezután leszen,
házasítsuk akaratainkat,
örömünket e szép ünnepen!

Ünnep van ma, beért a kalász,
közös a kenyér, közös asztalon,
együtt szeljünk s egyenlőn belőle

ezen a szép új határnapon,
amikor az ország tenyerén
Gyomaendrődmár új fogalom
s egykótával üzen a harang
Keselyűsönés az Ugaron.
Áldássá legyen minden áldozat,
s szolgálattá váljon a tevés,
békévé a lelki háborúság,
lírává a szép emlékezés,
és a holnap kemény vizsgáiban
kéz a kézben úgy álljunk helyet:
A Haza is becsüléssel hallja,
Gyomaendrőd- ezt az új nevet!

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa 16/1989. számú határozatával
16 megyében 41 nagyközséget 1989.
március l-jei hatállyal várossá nyilvá
nított. Békés megyében Gyomaend
rőd és Sarkad városi jogú nagyközsé
gek, valamint Battonya, Mezőberény
és Mezőhegyes közvetlen megyei irá
nyílású nagyközségek kaptak városi
rangot. Az újonnan várossá szervezett
telepölésekkel együtt a városok száma
l2-re nőtt, a városi népesség száma
254 400 főre, aránya 48,6%-ról
61,2%-ra emelkedett.
Gyomaendrőd Békés megye észak

nyugati részén, a Hármas-Körös part
ján 84-90 méter tengerszint feletti ma
gasságban fekszik. Felszíne sik, terüle·
tileg az alföldi nagytájhoz, belvízrend·
szere alapján a Körösvidék rendszeré
hez tartozik. Közigazgatási teriiJete
304 km2

, a megye II városa közül 3 leg
nagyobb batárü; népessége alapján
sorrendben a 6., négyzetkilométeren
kénti 54 fős népsűrűségével a 9. helyen
áll. Az országos vasútháJózatba egy fő·

és egy meUékYonallal kapcsolódik.
A Budapest-Lökösháza nemzetközi
fővonal Békéscsabával közvetlenül
összeköti. A városon halad keresztül
a 46-os főközlekedési út, amely Szol·
nok megye és - Mezöberényen át
- a megyeszékbely felé biztosít közle
kedési kapcsolatot. Területét még há
rom alsóbbrendűközút is átszeli.

A városavató ünnepségről készült videofelvételt igényesetén a Tanács Titkársága gazdál
kodó- és társadalmi szervek, valamint intézmények részére térítésmentesen kölcsönzi.
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'- V__.A._- O__S_.A.__V__.A.__T__O_- I
Tisztelet aszülőföldnek

Sztanyik B. László

Dr. Farkas OltÓ, belügyminisztériumi
főosztályvezető:

- Engedjék meg, hogy az elszárma
zottak nevében is kőszöntsem a tanács
ülést. Már rég vártam erre a pillanatra
- azt hiszem sokan vagyunk így -, s ha
késve is bár, de bekővetkezett. Baráti és
szakmai kőrőkben is gyakran hangoz
tattam, hogy közéleti pályafutásomat
mindaddig nem tekintem befejezett
nek, amíg szülőföldemet városi rangú
településnek nem vallhatom ...

Évtizedekkel ezelőtt hagyt*m el szü
lőföldemet, s a hosszú távollétben az idő

nemcsak a tájat rajzolta át, hanem az
emberi kőrnyezetet, a közösségeket,
a családokat és azok környezetét is.
A változások ellenére a szülőföld iránt
érzett szeretet a régi. A gyermekkori él
mények mindig hatással vannak egy em
ber életére és döntően befolyásolják
személyiségének alakulását. Apró gyer
mek voltam az 1935-ös csendőrsortfu

idején, s alig múltam 11 éves, amikor ár
vaságra jutottam. Az egyik esemény
a földi hatalom igazságosságát kérdője
lezte meg bennem, a másik pedig az
égiekét. De ezek az élmények a későb

biek során hitet és erőt adtak, s amit lé
nyegesnek tartok az az, hogy ilyen élmé
nyek után mindig tudtam bízni az embe
rekben és tudtam megértést tanúsítani
gondjaik iránt.

Több mint négy évtizede távoztam el
innen. Azóta sok minden változott, de
bárhol is jártam a világban, bárhol is
dolgoztam, a szülőföld iránti tisztelet és
szeretet megmaradt. Ha jó híreket kap
tam, az örömöt és boldogságot okozott,
ha rossz hírek jöttek, akkor azokat is
a szülőföld jelzésének tekintettem még

abban az esetben is, ha olykor felszínre
keruItek olyan gondolatok, amelyek mi
att olykor szégyenkeznem kellett.

Útközben gondolkodtam azon, hogy
felvessem-e azt a tényt, hogy még a kö
zelmúltban is voltak olyan személyek,
akik megpróbálták megakadályozni
a városi cím adományozását. Én nem
ítélem el ezeket az embereket, de sze
retném nekik ajánlani azt a viselkedési
módot, amely a Budapesten műkődő

EndrődiekBaráti Körének tevékenysé
gét jellemzi. Nevezetesen, hogy külön
böző társadalmi helyzetű és világnézetű

emberek szilárd kis közösséget alkotnak
és a közösségi szemlélet, az egység alap
ja csupán az, hogy mindannyian innen,
e vidékről kerültünk el. Ha ezt figye
lembe vennék és az erőfeszítéseiket

a még szebb és jobb környezet kialakítá-

Díszpolgáraink

Dr. Sztanyik B. László, az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet főigazgató főorvosa,

egyetemi tanszékvezető tanár:
- Az ifjúságom köt ehhez a tájhoz.

Endrődön születtem 1926-ban, s rövide
sen kiköltöztünk a kondorosi tanyákra,
1931-ben Szeghalomra mentünk, ott
kezdtem el elemi iskolai tanulmányai
mat, és agimnáziumban hat osztályt. Ezt
követően egy év nagyváradi kitérő után
végül is Gyulán érettségiztem 1945 nya
rán. Az érettségi után kerultem - a falusi
tehetségmentő alap ösztöndíj ával -a bu
dapesti orvosi egyetemre, amely akkor
még a Pázmány Péter Tudomány
egyetem Orvosi Kara volt. Azért a táj
hoz, a szülőföldhöz való kötődés abban
is megnyilvánult, hogy az első orvosgya
kornoki hónapomat a békéscsabai kór
házban töltöttem le. Később valahogy
a sors úgy hozta, hogy katona lettem és
ettől kezdve már nem én rendelkeztem
magam felett, nem én döntöttem el,
hogy mikor, és hová megyek. így aztán
nem kerultem vissza erre a vidékre, bár
mennyire is szerettem volna.

- Mit gondol, miért kapta e kitüntető

díszpolgári címet? .
- Nézze, ezt én nem tudom megmon

dani, mert akik így döntöttek, azok nyil
vánvalóan elsősorbana munkásságomat
értékelték. Gondolom az életpályám
alapján, talán a szakmai tudományos és
közéleti tevékenységem elismeréseként
kaptam e címet. Hozzá kell tennem: ter-

sának szolgálatába állítanák, akkor úgy
ítélem meg, hasznosabb munkát végez
nének.

Most a köszöntés íratlan szabályai
szerint azt kellene mondanom, hogy ez
a nap mérföldkő Gyomaendrőd életé
ben. Azt hiszem, azonban hogy nincs je
lentősége a retorikának, nevezhetjük
mérföldkőnek, állomásnak, vagy bár
minek, a ténynek önmagában van jelen
tősége, mégpedig annak, hogy Gyoma
endrőd városi rangot kapott. Egy közös
ség áldozatkész munkáját dicséri ez
a cím. Azt kívánom Gyomaendrőd vá
rosának, hogy biztató jövő következ
zék, a város polgárainak pedig városi
színvonalú életmódot, a magánéletük
ben pedig jó egészséget, boldogságot kí
vánok szülőföldi szeretettel és tiszte
lettel ...

mészetesen az ember nem azért dolgo
zik, hogyelismerjék, soha nem az elis
merés reményében tevékenykedik, ám
kétségtelenül jólesik az, ha munkássá
gát értékeli. Mondanom sem kell, hogy
kétszeresen jól esik, ha az elismerést
a szülőföldjétől kapja. Ugye magyar
közmondás az, hogy senki sem próféta
a saját hazájában? Tehát ha a saját ha
zájában kitüntetik az embert, az szá
momra azt jelenti, hogy tényleg méltá
nyolják a munkáját ...
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AVÁROSOK IGAZI
VÉOÖFALA

APOLGÁROK ERKÖLCSE

érzet, a demokratikus közélet alapjait
lesz hivatott megteremteni. Én öröm
mel üdvözlöm ezeket a változásokat.

- Bizonyára hallott róla, hogya Kö
rös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
gyomaendrődi gyáregysége le kíván vál
ni a békéscsabai központtó!. Ön - ha jól
tudom - annak idején szerepet játszott
abban a bizonyos energiaracionalizálási
program pénzügyi fedezetének előterem

tésében, amelyet a kazángyártás fejlesz
téséhez pályázott meg - agyomaiaknak
köszönhetően - a vállalat. Mit szól
a gyomaendrődiek szándékához?

- Tudja, nagyon TOSZ szolgálatot ten
nék az ügynek, ha én most hirtelen
a részletek ismerete nélkül egyértelmű

állásfoglalást fogalmaznék meg. Min
denesetre úgy vélem, hogy ha egy kol
lektíva önállóságra törekszik, akkor ezt
nagyon komolyan figyelembe kell ven
ni, s tiszteletben kell tartani. Ha ezen tö
rekvés mellett gazdasági racionalitás is
szól, akkor nem látom akadályát annak,
hogy ez a szándék megvalósuljon.ami teljesen más viszony, mint amilyen

volt a korábbi.
- Most mint politikust kérdezem. Mit

szól az utóbbi hónapokban lezajló társa
dalmi, politikai eseményekhez és válto
zásokhoz?

- E kérdésre nagyon hosszan lehetne
válaszolni, de megkísérlem röviden ösz
szefoglalni a mondanivalóm lényegét.
Mindenekelőtt azt emelném ki, hogy
most igyekszünk leépíteni azt a régi mű
ködési modellt. amely a jólét. a jó köz-

Díszpolgáraink

Pál Lénárd, akadémikus, az MSZMP
KB nyugalmazott titkára:

- Mindenekelőtt nagyon örülök
a megtisztelő kitüntetésnek. A szülő

földhöz való kötődést egész életemben
fontosnak tartottam. Életemnek egy je
lentős részét, fiatalságomat itt, ezen
a vidéken Gyomán, Gyomaendrődön,

Békés megyében töltöttem. Gyomán
jártam polgári iskolába, ezt követően

bejáró diákként Békéscsabán a Felső

Kereskedelmi Iskolában tanultam
tovább, s érettségiztem 1943-ban. Ér
deklődésemmár korán a fizika, a kémia
és a matematika felé fordult, s minden
vágyam az volt, hogy tudományos kuta
tással foglalkozzam. Szülőföldemről

1943-ban keTÜltem el, amikor is beirat
koztam a Budapesti József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tanárképző szakára, pontosabban fizi
ka-matematika-kémia szakra. A felsza
badulás után gimnáziumi érettségit tet
tem, majd a tudományegyetemen fizi
kusként végeztem. Eddigi munkássá
gom a fizika területén az atomenergiá
val, a szilárdtest-fizikával kapcsolatos.
Mintegy harminc esztendőt dolgoztam
aktív kutatóként. Ez alatt az idő alatt
a tudományok kandidátusa, doktora
lettem, majd megválasztottak az Aka
démia levelező tagjának, rendes tagjá
nak. A munkásságom utolsó szakaszá
ban fordultam a közéleti, politikai tevé
kenység felé. Az utóbbi négy esztendő

ben a KB titkáraként foglalkoztam a tu
dománnyal, az oktatással és a kultúra
kérdéseivel. Jelenleg ismét a tudomá
nyos kutatás teTÜletén működöm, előa

dok az egyetemen és sok-sok befejezet
len munkám összesítésén fáradozom.

- On most készül nyugdíjba . ..
- Igen, tulajdonképpen igazi nyugdí-

jas ez év július elsej ével leszek.
- A politikai színtérről viszont vissza

vonult.
- Nem egészen, mert a Központi Bi

zottság tagjaként megbíztak azzal, hogy
a bizottság tudománypolitikai munka
közösségének elnökeként tevékenyked
jem, ami egy igen érdekes feladat, már
csak azért is, mert az új viszonyok kö
zött egy valódi politikai pártnak kell ki
dolgozni a tudományhoz való viszonyát,



1990. MÁJUS

Gyomaendrőd-
GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

válófélben
Amolyan válóper előtti békítő tárgyalásra

hívta össze a lakosságot és a város érdekelt
vezetőitmájus lO-én este hét órára a Magyar
Demokrata Fórum helyi szervezete. A Déry
né Művelődési Házban megjelent mintegy
háromszáz érdeklődőt Kun Lászlóné, az
MDF ügyvivőjekőszöntötte,s többek kőzött

elmondta, hogy az MDF helyi szervezete rég
óta foglalkozik e fórum megszervezésével.
A választások előtt azonban nem akarták az
emberek tűrőképességétezzel is terhelni.

- Az endrődi emberek nem nyugodtak be
le sorsuk alakulásába és előbb-utóbb nYIltan
foglalkozni kell Endrőd és Gyoma viszonyá
val. Az endrődiekúgy érzik, becsapták őket.

Itt az ideje, hogy azok, akik e kérdésben ak
kor döntőttek, most beismerjék, hogy való
ban van némi igaza az endrődi népnek. Az
MDF véleménye, hogy az egyesítés egy ak
kori rossz politikai döntés következménye.
Kérem, hogy hozzászólásaikban döntsenek
arról, hogy legyen-e népszavazás. És ha igen,
akkor az endrődiek szavazzanak csak, vagy
a gyomaiak is. Az azonban tény, hogy ha
gyomaiak is szavaznak, akkor Endrőd való
színűleg leválhat, mivel ez Gyomána.1< nem
jelentene hátrányt. Az MDF véleménye
egyébként, hogy Endrőd sorsáról Endrőd

népe dönthet - mondta Kun Lászlóné.
Ezt kővetően Jenei Bálint sorolta el az el

múlt évek fejlesztéseit, a beruházásokra
szánt összegekkel kiegészítve. Majd Török
Sándor, a Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
elnöke szólt a jelenlevőkhöz. Az ÁFÉSZ-el
nök hozzászólása kevés konkrétumot tartal
mazott, amit a részt vevő polgárok is hason
lóképp értékeltek.

A vitában először Uhrin Attila, a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi szervezetének
nevében kért szót és fölolvasta az SZDSZ
nyilatkozatát Gyoma és Endrőd viszonyáról:
"Új, demokratikus rendszerünk törvényei

minden állampolgár, szervezet és lakóközös
ség számára biztosítják a szabad, önálló élet
hez való jogot. Ezért azt ajánljuk, hogy End
rőd lakossága népszavazás útján döntsön ar
ról, együtt akar-e élni a továbbiakban is Gyo
mával. Ezen akaratnyilvánítást sem pénz
ügyi-gazdasági, sem politikai ráhatással nem
szabad befolyásolni. E kérdésben elvünk,
hogy minden ember és közösség szabadon
döntsön saját sorsáról. A részletekbe menő vi
ták az endrődi közös akarat kinyilvánítása
előtt értelmetlenek, és az eredményt befolyá
solhatják. A két település szétválását, vagy
további együttmaradását eldöntő népszava
zást mielőbb meg kell tartani. Annak eredmé

nye mindenkire kötele
ző érvényű és továb
bi áskálódásnak, han
gulatkeltésnek helye
nincs . .. "

Tulajdonképpen
már ekkor be lehetett
volna fejezni a tanács
kozást, hiszen mint az
ezt követő több mint
kétórás, személyeske
déstől sem mentes
vita során kiderűlt,

a jeleolévők többsége
a népszavazást tart
ja egyedüli megol
dásnak.

Néhány gondolat
a hozzászólásokból:

Gyuricza Zoltánné:
- A tanács által kia
dott írásos anyag szá
momra nem elég ért
hető, az a kérésem,
hogy minden endrődi

és gyomai adatot téte
lesen mutassanak ki.
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Jenei Bálint: - A tanács vezetése nem vál
lalkozik arra, hogy mindenről részletes ki
mutatást készítsen. Minden évben lehetőség

van arra, hogy különböző fórumokon beszá
moljunk a lakosságnak. Úgy gondolom,
hogy akit érdekeltek az adatok, azok min
denről tudomást szerezhettek. Aki nem hiszi
a számok valódiságát, az ne higgye ...

Dr. Kovács Béla: - A két település egyesí
tése nem a demokrácia szellemében történt.
Tény, hogy az endrődieket sérelem érte, de
azt még senki sem tudja, hogy egy esetleges
szétválás után jobb lesz-e a helyzet ...

Babos József: - Jenei Bálint felvette laká
sépítéséhez a 370 ezer forintot, ám a tanácsi
szolgálati lakásból még most sem költözött
ki ...

Jenei Bálint: - A kapott lakásvásáriási hitel
a jogszabályoknak megfelelően történt
- akiköltözési határidőm június 30.

Szabó Ferenc: - Ha szétválna a két telepü
lés, akkor még egy tanácsi appar~tust létre
kellene hozni, ami pedig már pazarlás.

Ricsei Balázs: - A folyamatban lévő rend
szerváltozás újszerű intézményeket is hoz.
A tanácsrendszer változásával új szervezet és
új feladatok várhatók. Nem kellene sietni,
várni kellene addig, amíg ezek a dolgok ren
deződnek.Korai lenne a helyhatósági válasz
tások előtt szavazni a szétválásról.

Sipos Tas Töhötöm: - Az endrődi lakosság
jogos sérelmeit orvosoini kell. Éppen ezért
a mai fórumnak azt kell eldönteni, hogy le
gyen-e népszavazás, vagy sem.

Gellai József: - Szétválás esetén Gyoma
valószínűleg város marad, Endrőd azonban
nagyközség lesz. Én azt szeretném, ha az
unokám Gyomaendrőd városban nőne föl.
Endrőd fejlődése a szétválás után lelassul,
Gyomáé viszont meggyorsuL Ezért minden
ki jól gondolja meg, hogyan szavaz.

Márton Gábor: - Ha a két település kultu-
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rális lehetőségeit összehasonlítanánk, akkor
a mérleg nyelve mindenféleképpen Gyoma
felé billenne. Kifogásolom, hogy Endrődön

valamennyi orvosi szolgálati lakást eladtak.
Csorba Csaba: - Endrődön három orvosi

szolgálati lakást adtunk el, egYrészt azért,
mert az épületek állaga annyira leromlott,
hogy felújításuk költséges lett volna, más
részt így sikerült az orvosokat Gyomaendrő
dön tartani.

Jakab Józsefné: - Minél előbb népszava
zást kell tartani, végre tegyünk pontot az ügy
végére.

Dávid István: - Meg kell szavaztatni az
endrődieket és döntsön a többség akarata.
Bízom abban, hogy az endrődiek jól fognak
dönteni és kézbe vehetik saját sorsuk irányí
tását.

Braun Mihály: - Csak az új önigazgatási
törvény megjelenése után kellene dönteni
a népszavazásról.

Hanyecz Margit: - Én azt szeretném, ha
a két település együtt maradna és Endrődöt

jobban fejlesztenék.
Kolohné Kulik I::va: - Szerettem volna, ha

több fiatal jö~ el erre' a fórumra. Úgy vélem,
hogy a sérelmek orvoslásához nem a szétvá
lás a megoldás, hanem a helyhatósági válasz
tások során megfelelő endrődi vezetők meg
választása.

Deme Zoltán, országgyülési képviselő;

- Meggyőződésem, hogy a tanács vezetése
ebben a helyzetben nem fogja ellenezni
a népszavazás megrendezését.

Dr. Hunya Miklós, vb-titkár; - A tanács
testület népi, vagy valamely szervezet kezde
ményezésére írhat ki népszavazást. A népi
kezdeményezéshez a lakosság 1 százaléká
nak aláírása szükséges. Ez 62 aláírást jelent.
Amennyiben a május 23-i tanácsülés a nép
szavazást kiírja, úgy annak idŐpontja várha
tóan június l7-e vagy 24-e lehet.

Kiszely István: - Ha Endrőd annak idején
nem egyesül Gyomával, akkor Endrőd már
előbbre tartana.

Mint arról lapunk előző számában
már beszámoltunk, a Győzelem Ter
melőszövetkezetfebruári küldöttgyú
lése nem hagyta jóvá a tsz első három
vezetőjének járó prémium kifizeté
sét. Az érintettek, mint azt Gellai Im
re tsz-elnök elmondta, a bíróságnál
érdeklődtek, s kiderült, hogy formai
hiba történt. Nem kellett volna ezt
a kérdést a küldöttgyí!léssel megsza
vaztatni, hiszen ha a vezetők a prémi
umfeltételeknek eleget tettek, úgy
a prémium is jár. így a három vezető

összesen bruttó 360 ezer forintot vett
fel a szövetkezet pénztárábóL

Május l8-án, pénteken újabb kül
döttgyűlésttartottak a Győzelemben.
Kiderült, hogy a küldöttek továbbra
is fenntartják eredeti álláspontjukat,
miszerint nem jár prémium a tsz há
rom vezetőjének. Értesüléseink sze
rint, ha nem fordulnak bírósághoz,

Cellai Máté: - Megítélésem szerint a szét
válás hangadóit a Budapesten működő End
rődiek Baráti Körében kell keresni. Ha még
is népszavazásra kerülne sor, akkor nem
a 60-70 éves embereknek, hanem a fiatalok
nak kellene dönteni.

Kun Lászlóné:- Remélhetőlega helyható
sági választások előtt tisztázódik Endröd és
Gyoma viszonya.

Május 21-én a Szabad Demokraták Szö
vetségének helyi szervezete kezdeményezte
a tanácsnál a népszavazás 30 napon belüli ki
írását a két település szétválása vagy együtt
maradása ügyében.

Ugyanezen a napon Kiszely István a Ma
gyar Néppárt helyi képviselője is levelet jut
tatott el a tanácshoz, mely szerint a népszava~

zás kiírását csak "a közeljövőbenmegjelenő

úgy a felvett prémiumot vissza kell fi
zetni, ám ha bíróság dönt a kérdés
ben, akkor valószínűleg megtarthat
ják az összeget.

Egyébként Gellai Imre már koráb
ban bejelentette, hogy 1991. március
l-jével korkedvezményes nyugdíjba
kíván vonulni. A küldöttgyűlés úgy
döntött, hogy egy jó fél évvel korább
ra hozza a vezetöségválasztó közgyű

lést, melyet így augusztus 24-ére tűz

tek ki. Gellai Imre (56 éves) tsz-elnök
úgy értékelte, hogy a tagság bizalma
megingott a vezetésben, s ezért in
kább távozik. Ám továbbra is aktívan
dolgozik, hiszen ö a Hungarodaunen
ToIlfelvásárló és ÉrtékesítőKft. ügy
vezető igazgatója.

Gellai Imre nem kívánt nyilatkozni
a történtekről. Azt viszont megtud
tuk, hogy a felvett prémiumot vissza
fizette ...

1990. MÁJUS

önkormányzati törvény jogerőre emelkedése
után tartják szükségesnek." Tehát a helyha
tósági választások után. E levél azonban nem
minősül helyi népszavazás kezdeményezésé
nek. Május 23-án az MDF helyi szervezete is
levelet írt a tanácshoz, melyben kérik, hogy
a népszavazás kérdésében foglaljanak állást
a tanácsülésben .

Az ülésen azonban nem jelent meg a ta
nácstagok kétharmada, így a kérdés felett
nem nyitottak vitat. Május 29-re rendkívüli
tanácsülést hívtak össze, ahol a népszavazás
kérdéséről döntenek a tanácstagok.

A május 29-í rendkívüli tanácsülésen
történtekről és a két település szétváJá
sának lehetőségeiről és következmé
nyeiről, valamint a népszavazással kap
csolatos tudnivalókról a Gyomaendrődi
Híradó június ll-én megjelenő külön-

számából értesülhetnek.

CSATORNAKOTRÁS
Értesítjük városunk lakosságát, hogy

a Gyomaendrődi Városi Tanács által vásárolt
Kisköre-7000 típusú géppel megkezdtük
a város csapadékcsatomáinak tisztítását,
kotrását. A városfejlesztési iroda dolgozói
meghatározott mélységre, megfelelő eséssel
alakitják ki a csatorna szelvényét.

A közterületi átereszeket szükség esetéo
kicseréljük, de az ingatlanok megközelítésé
re szolgáló átereszek karbantartása az ingat
lantulajdonosok feladata. Dolgozóink így
a "magán" átereszek között rendezik a csa
tornát.

Ameonyibena lakó megreodeli irodánk
nál az áteresze bontását és megfelelő kiépíté
sét, úgy a kivitelezésre vállalkozunk. 3000,
Ft+ÁFA költségért 4 m-es szakasz kiépítését
tudjuk elvégezni.

A magán átereszekkel kapcsolatos észre
vételeinket (nem megfelelő szint vagy átmé
rő) a műszaki osztállyal írásban közöljük,
akik szükség esetén határozatban szólítják
fel a tulajdonosokat az átereszek cseréjére.

Kérjük a város közössége számára fontos
feladatunk elvégzésével kapcsolatos kelle
metleoségek türelmes elviselését és mun
kánk megértő támogatását.

Tamási Józsefné
irodavezető

APRÓHIRDETÉS

Gyomaendródőn négyszobás családi ház gázfúléssel,
szennyv(zvezetékkel ellátva eladó. Lakótelepi lakást beszá·

oútok. ~rd.: Gyomaendrőd.Hantoskertí úlll1.

A Körösi Állami Gazdaság
eladja aGyomaendrőd,

Kossuth út 20. szám alatti

kertes,
200 négyzetméter alapterületű

lakóépületét,
amelléképülettel együtt

Érd.: aKörösi Állami Gazdaság
igazgatójánái lehet

Tel.: 67/31-472
Cím: Gyomaendr6d, Kossuth u.18.
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A két tanácselnök egy véleményen
Részletek Endrőd Nagyközségi Tanács 1981. május 29-i és Gyoma Nagy
községi Tanács 1981. május 21-i ülésén elhangzott előadói beszédekből

E rendezvényeken a megjelenés az alábbiak szerint alakult:

Az egyesülés első éve

falu, tanács- össze- válasz- meg-
ill. tagi sen tói név- jelenés

réteg- beszá- jegyzékbe aránya
gyúlésen molókon felvették

Gyoma 4696 1650 6346 7719 82%
Endrőd 3516 3516 5603 63%
Együtt 8212 1650 9852 13322 74%

Szilágyi Imre endrődi tanácselnök:
"Gyoma és Endrőd településpár földrajzi

helyzete, gazdasági adottsága a települések
közötti együttműködést - a lakosság jobb és
szélesebb körű ellátása érdekében - folytatni
kell. A településpár több évtizedes gazdasá
gi; kommunális, szociális, kulturális téren
való együttműködésének eredményei mind
annyiunk előtt ismeretesek.

A szellemi és anyagi erők jobb kihasználá
sa érdekében mind a gazdasági, mind a lakos
sági ellátási szférában, az együttműködések

révén több integrációs folyamat is létrejött.
1953-ban egyesültek a Háziipari Szövetkeze
tek, 1960-ban a Cipész Ipari Szövetkezetek,
mig 1963-ban az Építőipari Szövetkezetek.

A tanáCsok a lakossági alapellátás javftása
érdekében hozták létre aszülőotthont,

a mentőáUomást, a szemorvosi szakrende
lést, a vízművet, amely már 1964 tavaszára
Endr6dre is eljuttatta az ivóvizet.

A termelőerők fejlódése és területi kon
centrálódása, valamint a népességnek a tele
pülésekkel szemben támasztott sokrétű kö
vetelménye egyre jobban vetette fel a telepü
lések fejlesztésének tudatos és tervszerúbb
alakítását. "

Farkas Sándor gyomai tanácselnök:
"Gyoma-Endrőd településpár az

1007/1971. (III. 16.) számú Kormányhatáro
zatban "Részleges Középfokú Központ" be
sorolást kapott. Azóta igyekezett eleget ten
ni a funkcióból eredő munkahelyi, igazgatási
és kulturális feladatainak. Tekintettel arra,
hogy mindkét település lakóinak sorsa meg
közelítően azonos volt, így számtalan terüle
ten közös összefogással igyekeztek a felme
rült nehézségeken úrrá lenni.

A járás megszűnése után egyértelművé

vált, hogy a további fejlődés legcélraveze
tőbb útja az egyesülésben és később a város
sá fejlesztésben rejlik. Ebben a szellemben
vált mind szorosabbá és céltudatosabbá a te
lepüléspár vezető testületeinek együttműkö

dése is ..."
Szilágyi Imre:
Gyoma-Endrődáltalános rendezési tervét

mindkét nagyközség pártbizottsága és taná
csa együttes üléseken vitatta meg és hagyta
jóvá. Ennek alapján folyt és folyik ma is a tu
datos, együttes településfejlesztési munka,
mely a lakosság igényeinek kielégítésében
további eredményeket produkál.

A két település urbanizációs célkitúzései
nek megvalósítását bizonyítja a közös Víz- és
Csatornamű társulás tevékenysége, a meg
épült több száz többszintes OTP-öröklakás,
mely sok száz endrődi, gyomai családnak biz
tosít korszerű lakáslehetőséget...

Egyesült a két ÁFÉSz, az Endrődi Taka
rékszövetkezet Gyomára is kiterjesztette
működési területét, összevontuk a két ta
nácsnál működő Építő és Karbantartó üze
meket.

Az eddig vázolt tények alapján is meg
állapítható, hogya két nagyközség együtte
sen látja el a két településre kiterjedően

a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészség
ügyi, művelődésügyi, kommunális feladatok
számos funkcióit, együttesen pedig részleges
középfokú központi szerepkört lát el a tele
pülés ... "

Farkas Sándor:
"Tekintettel arra, hogy az egyesítés mind

két nagyközség életében alapvető jelentősé

gű kérdés, ezért a lakosság véleményének
megismerése érdekében falugyúléseket (ré
teggyúléseket) tartottunk, illetve tanácstagi
beszámolókon kértük ki a lakosság vélemé
nyét.

"Egy év telt el azóta, hogy Gyoma és End
rőd lakosságának szinte egyöntetű akaratát
kifejezve, a Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak döntése alapján az egybeolvadt két Ta
nács kimondta az egyesülést és megválasztot
ta Gyomaendrőd Tanácsa bizottságaités
tisztségviselőit.

Történelmi döntés volt ez, meghatározó
a két nagymúltú település jövőbeni fejlődé

sében. Magában hordozza a várossá fejlődés

felgyorsításának lehetőségét, de követelmé
nyétis.

Az elózóekből következik, hogy az egye
sült Tanácsra és bizottságaira, valamint tiszt
ségviselőire nagy feladatot és felelősséget ró
a jövő céltudatos építése, a jelen problémái
nak megoldása.

A feladatok fő iránya adott volt, hiszen
mindkét község elkészítette VI. ötéves ter
vét, elkezdte annak végrehajtását. A tervek
eggyéforrasztása sem jelentett nagy felada
tot, hiszen azok egyeztetve, összehangolva
készültek, számbavéve a közös érdekeket és
a józan ész diktálta egyesülés várható bekö
vetkezését.

A feladat végrehajtásához a Tanács testü
leteinek és bizottságainak, valamint szak
igazgatási szervének munkájához jó alapot
biztosított az egyesülés alapos politikai elő

készítése. Ez eredményezte, hogy a lakosság
jelentős része már nemcsak egyetértését, ha
nem türelmetlen akaratát is kifejezte a teljes
eggyéolvadással kapcsolatban.
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Szilágyi Imre:
"A részfalugyűlésekenmegjelent választó

polgárok egyetértettek és támogatták a két
nagyközség egyesítésének kezdeményezé
sét. Endrődön 22 felszólaló volt, 4 fő tartóz
kodott véleményének nyilvánításától. (Gyo
mán 350 felszólaló volt, és 5 fő ellenezte az
egyesítést. ) ..."

Farkas Sándor:
"A két nagyközség közigazgatási tcrülete

széles fronton kapcsolódik; gazdasági, kultu
rális, kereskedelmi, egészségügyi,
áUategészségügyi és ellátási vonatkozásainak
összefonódottsága ugyancsak a jelenlegi
igazgatási forma megváltoztatásának, a két
nagyközség egyesítésének sdi>'(nsli mutat. .. "

M.L.

Mozgalmas volt Gyomaendrődön az 1982
es év, hiszen alig kezdődött el, sor került
a községi Pártbizottságot megválasztó párt
értekezletre , majd következtek a tanácstagi
beszámolók, a KISZ-bizottság megválasztá
sa, az április 4-i falugyúlés, a Hazafias Nép
front egybeolvadása, az Önkéntes Túzoltó
Szervezet egyesülése és számos más es~

mény.
Az eltelt év során örömmel és köszönettel

tapasztalhattuk, hogy alakosság bizalom
mal, előítélet nélkül fogadta el az új testüle
teket és vezetőket.

Bizalmát tükrözte, hogyatanácstagi be
számolókon megnőtt az aktivitás, a javasla
tok és észrevételek száma, de ritkán előfor

dult elfogult türelmetlenség.
A tanácsüléseken, a vb-üléseken nyílt,

őginte és tárgyilagos légkör alakult ki, ami
fokozta az aktivitást.

Az 5 f6s kirendeltség létrehozásának he
Iyességét az élet bebizonyította. Munkájuk
kal jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
endrődi rész lakossága nem érezte komo
lyabban a központi tanácsháza távolabbra
kerülését. .. "

Gyomaendrőd, 1982. december 3I.
Szakál Józse! Jenei Bálint
pb-titkár tanácselnök

(Megjelent a Gyomaendrődi Híradó 1982.
decemberi számában)
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A Geinger-szaltó ósbemutatója Gvomaendródön,

Atadták a városi sportcsarnokot
A miniszterhelyettes 200 ezret ígért

Március 30-án a Városi Sportcsarnok átadása alkalmával
nagy megtiszteltetés érte városunkat. Tibor Tamás, az Orszá
gos Sporthivatal elnöke, miniszterhelyettes avatóbeszéde
után 200 ezer forintot ajánlott fel csarnokunk további fejlesz
téséhez. A miniszterhelyettes úr beszéde után a magyar tor
nászválogatott tagjainak bemutatója következett. Guczogi
György háromszoros Európa-bajnokot tulajdonképpen tisz
teletbeli gyomaiként is üdvözölhettük, hiszen szabadidejében
rendszeresen jár Gyomaendrődre horgászni, pihenni. Töb
bek között ezért is fogadta el a gyomaendrődi meghívást és
a közönség előtt bemutatta a híres és számára oly eredményes
lólengés gyakorlatát. Persze ne felejtsük el, hogy eredményei
között kiemelkedik a világbajnoki második helyezés, amely
egyedülálló a magyar tornasportban.

Eredményei alapján Guczogi mögött nem sokkal marad el
6nodi Henrietta, a- békéscsabai Előre Spartacus 16 éves ver
senyzője, aki felemás korláton szintén Európa legjobbja volt.
Gyakorlatának sikerét jelentette a megnyitón részt vevő több
mint hatszáz fős közönség tapsa.

Részt vett a bemutatón, s bemutatta gyakorlatait Fajkusz
Csaba (Újpesti Dózsa) a Győrből Budapestre került rendkí
vüli tehetségű fiatalember, aki a tornász világbajnokságon
negyedik helyezést elért csapat tagja. Sőt Szöulban a magyar
férfiválogatott egyik erőssége volt.

Takács Gyula (Budapesti Honvéd) ifjúsági Európa-bajno
kunk gyűrűnmutatta be a ritkán látható tripla szaltót, melyet
a közönség örömére hibátlanul meg is ismételt.

Szintén felejthetetlen élményt nyújtott gyakorlatával Csol
lányi Szilveszter (Újpesti Dózsa) tornász, aki több jeles nem
zetközi verseny győztese. Külön élményt jelentett a két
Rezács tornabemutatója. Mesterfokú bajnoki címük mellett
a nyújtón bemutatott páros gyakorlatuk méltán aratott vas
tapsot. Zoltán gyakorlatában különleges mutatvány is szere-

Ónodi Henrietta
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Farkas Árpád

pelt: a Geinger-szaltó másfél csavarral. Gyomaendrődönezt
az ősbemutatót csodálhatta meg a közönség, hiszen ezt a szal
tót a világon még senki sem tudta bemutatni. Tulajdonképpen
méltó hely volt Gyomaendrőd erre az ősbemutatóra, hiszen
a Rezács testvérek gyermekkoruk óta Gyomán készülnek
a versenyekre Varga Lajos olimpikon irányításával, aki mel
lesleg városunk szülötte.

Az említettek mellett több első osztályú versenyző is szóra
koztatta a nézőket, sőt a békéscsabai Előre Spartacus után
pótlás korú kislányai Izsó Gábor szakosztály igazgató jóvoltá
ból szintén hozzájárultak a sikeres rendezvényhez. A műsor

ezt követően a dévaványai Medosz utánpótláskorú birkózói
nak, a békési SE bokszolóinak, valamint a nagy sikert arató
gyomaendrődikaratésok bemutatójával.

Délután a kosárlabda-mérkőzésen a budapest válogatott
mérte össze tudását a Szarvasi Főiskola Spartacus NB-I-es
kosaras lányaival. Számos magyar válogatott is pályára lépett,
köztük a 267-szeres válogatott Winter is.

A rendezvény sikeréhez mindenki igazi sportemberhez
méltóan járult hozzá, s ez a mai nehéz pénzügyi viszonyok
között példa nélküli eset. A megnyitó Üllnepséget megtisz
telte jelenlétével, többek között Varjú Vilmos Európa-baj
nok, olimpiai bronzérmes volt súlylökőnk és dr. Kertész
Tibor, a Magyar Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszéké
nek vezetője. A sikeres rendezvény érdekében sokat dolgozó
helyi sportemberek nevét szerénységből nem sorolom.
Köszönjük tevékenységüket.

Erőt, egészséget!
Halász István

városispor~elügyelő
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,,A népfrontot átvitték az intenzív osztá/yró/ az e/fekvóbe... ((

Szabó Incénét nyugdíjba akarták küldeni

1989. NOVEMBER

November 16-án rendezték meg
a Hazafias Népfront gyomaendrődi te
rületi ülését, melyen dr. Herjeczky Já
nos, a HNF megyei elnöke ismertette
a népfront jövőjérevonatkozó terveket.
Az ülés előtt kérdeztük meg Hunya
Eleket, a HNF gyomaendrődi bizott
ságának leköszönő elnökét, akinek a
kongresszusig szólt a mandátuma, és
Szabó lncénét, titkárt, a népfront jövő
jéről.

Hunya Elek: Úgy fogalmazhatok,
hogy a beteg népfrontmozgalom kike
rült az intenzív osztályról az elfekvőbe.

A pártok születésénél jelen volt a nép
front. Ma már a pártok elindultak útju
kon, önállóak és az állampolgároknak
lehetőségük is van, hogy valamelyik
pártban megtalálják a politizálás lehető

ségét. A pártonkívüli többség pedig
munka után fáradt, s nem érdekli őket

a politika. Véleményem szerint tehát
a HNF-re, a KISZ-re, s ezek fizetett ap
parátusára nincs szükség. Amennyiben
azonban a csendes többség akarja, ak-

kor társadalmi munkában el lehetne lát
ni a helyi HNF képviseletét, s ügyei
nek intézését. Egy ügyintéző bőven

elég, a népfront épülete pedig marad
jon közösségi ház, a pártok rendezvé
nyeinek színhelye. Ám hangsúlyozom,
csak akkor, ha pártonkívüliek így
akarják ...

Szabó Incéné: Örülök, hogy a pártok
születésénél, a bölcsőjüknél ott lehet
tünk. Ám szeretnénk, ha a közeljövő

ben a városi népfrontbizottságok párt
szerűen működó, szervezett tagsággal
rendelkező, bejegyzett szervezetekként
működnének. Legalább annyi jogunk
legyen a választásokon, mint más pár
toknak. Viszont ha valamelyik párt szá
munkra is szimpatikus jelöltet állítana,
akkor melléjük állunk és támogatj uk
őket. A népfrontnak már politikai gya
korlata, rálátása van a dolgokra és jó
lenne, ha szervezetünk őrködne a vá
lasztások rendje felett. A népfrontmoz
galmat gyakran érte az a vád, hogy az
MSZMP kiszolgálója volt. Kérdem én,

hogy negyven évig ki, s mely szervezet
nem a pártot szolgálta? Mindenesetre
mi túlzásokba sosem estünk, s elégedet
lenségünket minden testületi ülésen
szóvá tettük, s ezeket az információkat
elküldtük a helyi pártszervezetnek és
a megyei népfrontbizottságnak is. Visz
szajelzést egyetlen egy alkalommal sem
kaptunk. 1990. február 13-án nyugdíjba
megyek. Meg kell jegyeznem, hogy
több mint egy évvel ezelőtt a népfront
megyei titkárhelyettese nyugdíjba akart
küldeni. Kellett a hely ugyanis az
MSZMP gyomaendrődi bizottsága
egyik munkatársa számára. A HNF or
szágos vezetésével történt megbeszélés
alapján végül is maradtam. Szándékom
szerint mindig szolgálni kívánom a nép
frontmozgalmat, s ha a népfront ladikja
netalán elmerülne, akkor én is együtt
megyek vele a víz alá. A népfrontmoz
galmat eddig is hittel szolgáltam, és
nemcsak főállásban, hanem társadalmi
munkásként is szolgálni kívánom az em
berek és a közösség érdekében ...

Az MSZP egy párt atöbbi közt ...
1989. november 14-én megalakult

a Magyar Szocialista Párt Gyomaendrő
di Szervezete.

A taggyűlés Dankó Mihály személyé
ben titkárt, Fekete László, dr. Hunya
Béla és Babos László személyében párt
szervező bizottságot, Katona Lajos, Ba
logh Tamás és dr. Kovács Béla szemé
lyében választási bizottságot választott.

A pártszervezet elhatározta, hogy
hétfőn, szerdán és pénteken 16 órától
a pártszékház nyitva tart, fogadja a párt
tagokat és pártonkívülieket, mindazo
kat, akik az MSZP iránt érdeklődnek,

politikájával szimpatizálnak.
Sorainkba várjuk mindazokat, akik

a demokratikus szocializmus megterem
téséért tevékenykedni akarnak. Azo
kat, akik a köztársasági államformát
a demokratikus jogállam ismérvei által
kívánják tartalommal megtölteni, akik
békés átmenetet akarnak, akik készek
együttműködni minden demokratikus
erővel - beleértve az ellenzéket is
- a társadalom gyökeres, alapokig ható
átalakításában. Ebben az állampárti irá
nyítási rendszer felszámolása csak az el
ső és a könnyebb lépés volt. A nehezebb
feladat csak ezután jön és ehhez kell
a nemzeti összefogás valójában. Ez pe
dig a gazdaság dinamizálása. Hazánk
történelmi esélyt kapott az európai fel
zárkózáshoz, a társadalmi, gazdasági le-

maradásunk ledolgozásához. Ha képes
a nemzet iránt érzett felelősség alapján
provincionális, szűk pártérdekeket fél
retéve a létező politikai sokszínűség el
lenére is összefogni a gazdaságifelemel
kedés érdekében. Ha a politikai szerve
zetek önmérsékletét tanúsítva felisme
rik, hogy nem a hatalom megszerzése az
elsődleges cél és nem ennek kell aláren
delni mindent, hanem a gazdasági pan
gás felszámolására. Nem lehet kalandor
politikai döntésekkel a gazdasági össze
omlás felé taszítani az országot. Aki
a mezőgazdasági nagyüzemek, állami
vállalatok helyzetének megfontolatlan
változtatására törekszik, annak tudnia
kell, hogy a nép élelmiszerellátását,
mindeddig nyereséges export árualapját
és milliók létfeltételeit közvetlenül be
folyásoló problémarendszerhez nyúl,
melyben többé nincs helye a bizonyta
lan kimenetelű kísérleteknek, és az erő

szaknak. Minden ezutáni magyarorszá
gi fejlődés a társadalmi békét feltételez
ve csak szerves fejlődés eredményeként
jöhet létre.

Nemrég azzal vádoltak minket a helyi
ellenzéki pártok, hogy megosztásra tö
rekszünk. Mi azt mondjuk, hogy velük
demokratikus együttműködésreés nem
megosztásra törekszünk. De nem tud
juk elhallgatni, hogy nem értünk egyet
azzal a politikai magatartással, amelyet

8

szűk pártérdekek érvényesítése, poli
tikai megállapodások felrúgása jelle
mez. Ez nemcsak etikátlan politikai ma
gatartás, de az állampolgárok félreveze
tése is.

Márpedig a november 26-i népszava
zás kierőszakolása (alig több mint 50%
os aláírási hitelességgel!) az SZDSZ ré
széről és az ahhoz való csatlakozás más
pártok részéről, ilyen magatartás. Ki
más ossza meg az ellenzéki pártokat, ha
nem önmaguk?

Felelős politikai magatartást várunk
tehát minden politikai erőtől. Mi, az
MSZP tagjai tudju~, hogy a mi pártunk
egy párt a többi között. Nem állampárt
többé, nem törekszik kizárólagos ura
lomra és nem birtokolja a bölcsek kö
vét. Tudjuk, hogy rajtunk kívül van más
felkészült, felelős, az állampolgárok bi
zalmát élvező politikai erő is környeze
tünkben. Ezt azonban még sok vonat
kozásban bizonyítani kell ezeknek az
erőknek. Az ezután következőválasztá
sok jó alkalmat nyújtanak ehhez.

Mi bízunk abban, hogy a józan töme
gek nem támogatják a harsány szélsősé

geket.
Bizalmat építeni nagyságrenddel ne

hezebb, mint ellentétet szítani, de sok
kal messzebbre vezet. Arról nem is be
szélve, hogy tisztességesebb.

Dankó Mihály
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Dr. Iványi és az adósság
marad, de mi lesz a tsz-szel?

Nemsokára meg kell
válniuk Lenin
elvtárs nevétől

megmondták nekik, hogy mit
kell tenniük, ehhez' szoktak,
mindenféle változást gyana
kodva fogadnak. Különben is,
a 170 aktív dolgozón kfvül250
nyugdíjasunk van, rájuk alig
ha számíthatunk a vállalko
zásoknál.

Egyszóval 1991 az újabb
várakozás éve lesz a mezőgaz

daságban. Már szinte biztos
ra vehető, hogy a par
lamentben nem születik a ta
vaszon döntés fóldügyben. Pe
dig úgy kellenének a
törvények, mint egy falat ke
nyér. A termelőszövetkeze

tekre külön kellene törvényt
alkotni. Ezután jöhet az át
alakulás.

- Úgy hallottam, hogy az el
nök úr is elpályázik a tsz-Wl.
Lelép a süllyedő hajóról?

- Valóban. felkértek arra.

hogy pályázzam meg a mező

gazdasági szakmunkásképző
és szakközépiskola igazgatói

állását. Kacérkodtam a gon
dolattal, végül úgy határoz

tam, hogy maradok, nem
hagyom cserben a tsz-tago
kat.

- Ne haragudjon, ez felet

tébb bizonytalanjöu6t sejtet.

- Nem félek a jövőtől. A le
dolgozott évek után részese

désem van a tsz·ből, a
szüleimnek is volt II hold
fóldjük, ezt én öröklöm. A ta
gok bíznak bennem, majd ki

derül, hogy jól döntöttem·e.
S.S.

rülnéznek, de az öreg nem tá
gít. Föld kell a parasztnak,
hangoztatja, és szidja a fide
szeseket. ,,Mi t dumálnak ezek
a taknyosok, nem lesz mit en
niök, ha mi nem túrjuk a fól
det."

A Lenin központjában dr.
!uányi Lajos, a tsz elnöke nem
valami vidám. Azt mondja:
nemsokára meg kell válniuk
Lenin elvtárstól, hiszen ilyen
formában már aligha életké
pes a gazdaság. Most fejeződ

tek be a munkahelyi
tanácskozások, ahol egyértel
müen állást foglalt a tagság.
Túlélni ezt az esztendőt'

Szántani, vetni, aratni kell, és
megállítani az eladósodást.
Az elmúlt évben 9 millió forint
veszteséggel zártak, a legna
gyobb bajuk azonban a fize
tésképtelenség. A szövetkezet
teljes vagyona
170 millió, az
adósság pedig
70 milliót tesz
ki. Ez még ak
kor is riasztó.
ha tudják: eb
ból 25 millió fo
rint vissza
fizetése 3-4 év
múlva esedé
kes. De mi lesz
itt egy eszten
dő múlva. Va
lószínűleg el
kell adniuk a
gépeket, épüle
teket, eszkö
zöket. Igen ám.
de akkor mivel
m üvelik meg a
földet? Ördögi
kör. Mindene
setre egyik
napról a má
sikraélnek.
Munkabérre
még kapnak
hitelt, ugyan
akkor képtele
nek fizetni a
társadalombiztosítási j árulé
koto Árulják a húst, a tejet.
Március elsejétől áruba bo
csátják az idei termésü búzát,
kukoricát. Szabad a vásár. Ha
bárki hajlandó az üzletre, ak
kor bankkamattal csökken
tett értéken kapja a gabonát.
Az elnök szerint mindez régi
tradíció a tsz-ben, de most kü
lönösenjóljön.

- Ötezer hektáron gazdál
kodunk - mondja Iványi La
jos. - Ebből 1200 hektár a
személyi, ugyancsak 1200
hektár a szövetkezeti és 2600
hektár állami tulajdonú föld.
Eddig viszont még csak II
hektárt vittek ki a tagok.
Ezek az emberek kiszolgálta
tott helyzetben vannak, nem
mernek vállalkozni. Mindig

már mit kezdeni vele. Utolsó,
két.ségbeesett erőfeszítéseket

tesznek, hogy mentsék, ami
menthető.

Padlóra került a szocialista
mezőgazdaság,mondja P. Jó
zsef a sal'ki italboltban. Kor
tyol a sörből, felemeli a
mutatóujját és kijelenti: lesz
még miniszterelnök Torgyán
József. A többiek óvatosan kö-

Hideg szél fúj északról,
csapkod az eső. Sötét fellegek
szállnak a Lenin nevét viselő

termelőszövetkezet felett. A
nagy bolsevik gondolkodó bi
zonyára elhűlne,ha feltámad
na múmia-álmából és
megtudná, hogy befellegzett a
kolhozrendszernek. Késői

utódai küszködnek a régi
örökséggel, de nein tudnak
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* U-én az önkormányzati
képvisel6testület elc'íU Auer
György százados, a rend6rörs
parancsnoka számolt be a
rend6rség m61t évi munkájá.
ról. Elmondta, hogy 1990·ben
Gyomaendr6dön 318 blIneset
vált ismertté, s ez 12 százalék·
kal haladja meg az eMzó, 1989.
évit. 1990-ben gyilkosság nem
történt.

• I 3-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAENDRÓDIFUTBAL-

JÚNIUS

lehetőségeineksegítését. A
találkozó vendége volt Beth
len István országgyűlési kép
viselő, a kormány gazdasági
szakértője. A találkozót a
vártnál kisebb érdeklődés kí
sérte.

*Az önkormányzat 2-án
szándéknyilatkozatot tett,
miszerint a Thennál Invest
részvénytársaság törzstőke

emeléséhez a gyomaendrlJdi
önkormányzat a gyomai
sportpálya edzőpályájának
területével csatlakozik.

* 16-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAKÖR TÁRSADALMI

EGYESÜLET.űLÉSüKÖN ELFO

GADTÁK AZ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYÁT ÉS MEGVÁ

LASZTOTTÁK AZ ÜGYVIVÓI

TESTÜLETET, MELYNEK TAG

JAI DR. ID. KULCSÁR LÁSZLÓ,

JFNEI LÁSZLÓ, KÖSZL OlTÓ,

MÉSZÁROS GÁBOR, VASS IG

NÁC.

*Dr. FranM Károly pol
gármester a május 2l-i fa
lugy(Jlésen - közmeghallga
táson - tájékoztatta a jelen
lévő polgárokat a város rö
vid távú fejlesztési prog
ramjáról. A tervek szerint
1994-re a gyomaiés endrődi

váro.srész összeépülne.

ÁPRILIS

utca nevének megváltoz
tatásáról döntötta testOlet.

I

MÁJUS I

*Betörtek a városházába
5-én éjszaka. Th/ajdonkép
pen semmit nem vittek el,
bár az (róasztalok fiókjait,
szekrények zárjait szétver
ték és több iratot szétdobál
tak. A rendőrségi nyomozás
sikertelenül zárult.

* Az tndrődiek Baráti
Köre l2-i közgyűlésénúgy
döntött, hogy kezdeménye
zik egy gyógyszálló építését
Endrőd határábap. Azépít
kezéshez szükséges töke
összegyűjtéséheza baráti
kör alapítványt kíván létre
hozni.

* 16-án a bezárt torna
csarnok ügyében Igazság
ügyi mOszaki szakértt'il
vizsgálat kezdődöttmeg,
melynek eredményeként
többek közt azt aJánlot
ták, hogya káros Jelensé
gek kiküszöbölését a h~
szigetelés anyagának ki
cserélésével lehet meg
szOntetnl.

MÁRCIUS

*Egy évvel ezelőtt, 1990.
márc. elején ünnepélyes tor
nabemutatóval nyitoiták
meg a gyomaendrődi torna
csarnokot, amely azt köve
t5en néhány hét múlva be
zárta ajtaját. Az építkezés
során elkövetett technológi
ai szabálytalanságok miatt
különböző, egészségre ártal
mas vegyi anyagok szennye
zik a csarnok levegőjét, ami
több mint l· éve zárva van.

* 7-én a Béke Tsz. 1.
sz. kerületében megala
kult az Agrárszövetség
helyi szervezete.

* Gyoma szülötte, a 74
éves Határ Győzö Lon
donban élő (ró március
IS-én az Országházban vet
te át az irodalmi Kossuth
dfjat.

*-Mi az 1991-es évet úgy
kezdjük el, hogy nem szor
galmazzuk a privatizációt,
hiszen nem vagyunk olyan * A képviselőtestület máj.
pénzügyi és gazdasági hely- 2-i ülésén döntöttek a pol
zetben, amely igényelné a gármesteri hivatal szerve
sürgős privatizációt, úgy zeti rendjének átalak(tásá
véljük, hogy egy jól menő ról. Osztályokat vontak ösz
céget nem szabad bármi sze és csoportok alakultak.
áron privatizálni - nyilatkoz- *Az Újrakezdési Szövet
ta a Szó-Beszédnek március- ség 4-6-áig gazdasági talál
ban Szujó Zoltán, a Hő- kozót SZervezett a Katona
technikai és Gépipari Válla- József Művelődési Központ
lat igazgatója. ban. A találkozó céljaként

*A március 28-1 önkor- tűztékki az 1991-esévüzleti,
mányzatl ülésen tizennégy kereskedelmi, piackutatási
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rületekbe, mivel az okt. 14-i
választások után több meg
választott képviselő lemon
dott mandátumáról. Az 1.
választókerUletblJl dr. ~ul

csár László, a 3-asból Kru
chió Lajos - mindketten
SZDSZ támogatásial - ke
rültek be a testületbe.

• A Felsőrészi Olvasókör
ll-én kérelemmel fordult a
polgármesteri hivatalhoz,
miszerint a Felszabadulás út
ll.sz. alatti, egykoriFelsőré
szi Olvasókör -régi épületét
juttassák vissza a régi tulaj
donosok, ill. örököseinek
tulajdonába.

* A választási bizottság
3-ára időközi választást (rt
ki az 1..és a 3. sz, választóke-

* 16-án beiktatták Gyoma
endr6d új jegyz6jét, dr. Tfmár
Gyöngyit.

* AZ ÖNKORMÁNYZAT 22-1

ŰLÉSÉN NÉMETH GABRIELLA,

GYOMAI SZÁRMAZÁSÚ BUDA

PESTI KÖZGAZDÁSZ ÉS EGY

TATABÁNYA:I TŰDŐGYÓ

GYÁSZ FŐORVOSNŐ, DR JÁSZ

APÁTI LAURA TÁJÉKOZTATTA

A TESTŰLETET A BIOVÁROS

TERVDRŐLszóBAKERŰLT A

GYÓGYIDEGENFORGALOM

FEJLESZTÉSE, S TÖBBEK KÖ

ZÖTT EGY, A GYOMAI SPORT

PÁLYA TERÜLETÉN ÉPíTEN

DŐ TERMÉSZETGYÓGYÁsz

KLINIKA ÉpíTÉSE IS.

• EgészségiJgyi állapotá
ra hivatkozva lemondott ön
kormányzati testületi tagsá
gáról Vaszkó Irén, akit a
Honismereti Egyesület
pártlistájáról választottak
meg. A listáról Hornokné
Németh Eszter kerUlt Vasz
kó helyére.

• JMmÁR ELEJÉN LÉTIffi
Jörr A GYOMAKÖR EGYESÜ

LET 12 TAGÚ SZERVEZÓBI

Z01TSÁGA.

JANUÁR

FEBRUÁR



CLun, MELYNEK ELNÖKE

KULIK IS1VÁN, HELYETTESE

NAGY ANTAL 'f:s ÜGYVEZETŐ

ALELNÖK VASS IGNÁC LETT.

* 17-én az önkormányzati
testület úgy döntött, hogya
Budapesten élő,gyomai szár
mazású Németh Gabri~llától

- aki a biovárossá fejlesztés
ötletét szorgalmazta - min
denfajta szerződést és meg
bízá§t visszavont. .

* A vÁROSI ÖNKORMANY

ZAT 19-ÉN ÚGY DÖNTÖTT,

HOGY AZ ERZSÉBET LIGET

MELLETTI SPORTPALYA EGY

RÉSZÉNEK TERüLETÉVEL, 15

EZER 531 NÉGYZETMÉTER

REL BESZÁLL A THERMAL IN

VEST RT-BE. A 6,2 MILLIÓ

FORINT ÉRTÉKÚ TERÜLETRE

A TERVEK SZER/NT 1993. VÉ

GÉREGYÓGBZÁLLÓTépITA

RÉSZVÉNYTARSASAG.

*23-án egy kamionnyi se
gélyszállítmány érkezett
Gyomaendrődrea svédor
szági Skövde városból. A se
gély többek között a gyomai
születésű Svédoszágban élő

KruchióEndrének és baráta
inak köszönhető.

, JÚLIUS

* Az önkormányZat 19-én
kinevezte Borzsák Lajost a
Bethlen Gábor MezlJgazda
ságiSzakközép- és Szak
munkásképző Iskola igaz
gat6jává. Borzsák azonban
augusztus elsején nem jelent
meg új munkahelyén, ezért az
igazgat6helyettesre, Szild
gyiné Katona Editre bfzták
az intézmány vezetését.

*26-án, újabb segélyszál
Iítmány érkezett· Svédor
szágból. Kétszer annyi
ruhaneműt, hűtőszekrényt

és villanytűzhelyt gyűjtött

össze a svéd Skaraborgs me-

gyei vöröskereszt, mint
amennyit ::íniús 23-án hoz
tak városunkba.

AUGUSZTUSI

*Elsején azÁFÉSZ 146
kUldötte közUl 73-an írták
alá azt a nyilatkozatot,
melyben az ÁFÉSZ pénz
ügyi helyzetére hivatkoz
va kérték egy rendkívüli
kUldöttgyfilés összehívá
sát. A szövetkezet az év I.
felében 6,5 milliós veszte
séget könyvelhetett el.

* Valuska Lajos, a Gyo
maendrődi Hfradó jelelős
szerkesztője szeptember 1
jétől nem vállalta tovább az
önkormdnyzati havilap ké
szftését, hivatkozva arra,
hogy pedagógusi munkája
mellett új abb tanul má
nyokba kezd. Helyére pályá
zat útján Hajdú Lászl6
magyar-népmilvelés-könyv
tár szakos tanár kernlt.

SZEPTEMBER

*AZ ÁrtSz 7-IRF.NDKÍVÜLI

KÜlDÖTTGYŰlÉSÉN FEL

MEN1lITfÉK TÖRÖK SÁNDORT

ELNÖKI TISZTSÉGÉBŐL, S A

SZÖVETI<EZET FŐKÖNYVE

LŐJÉT KULCSÁR IÁSZLÓNÉT

NEVEZTÉK KI MEGBfZOTT

FLNÖKNEK.

*12-éna GyomaendrlSdl
Barátság SE futbaIcsapata
az olasz Castiglione Del
Pepoll-ban a La Ca- nale
csapatával játszott barát
ságos mérklSzést. Az
olasz egyUttes április 27
én GyomaendrlSdön Ját
szott meccset a Barát
sággal.

*A KöröSi Süt{5- és ÉdeSi
pari Váll. 19-i küldöttgyQ
[p.'!pn ,íov hntnrn7ntt hnov

1992. január elsejével rész
vénytársasággá alakulnak.

*TőKÉS LÁsZLÓ NAGYVÁ

RADI REFoRMÁTUS PÜSPöK,

21-ÉN ISTENTISZTELETET

TARTOTT A REFORMÁTUS

TEMPLOMBAN, MAJD FEL

AVATTA BFNKE ZOLTÁN

BUDAPESTI SZOBRÁSZMŰ

VÉSZ BETHLEN GÁBOR

MELLSZOBRÁT, AZ ERDÉLYI

FEJEDELEM NEVÉT VISELŐ

MEZŐGAZDASÁGIISKOLA

UDVARÁN.

OKTÓBER

*[-Jén átadták a 6120
m2 terUIetIl Shell üzem
anyagtöltlS állomást. A
Pecten Kft. és a Shell Inte
rag Kft. vállalkozásában a
terUlettel az önkormány
zat ls részt vesz.

* 15-ÉN LEMONDOTT DR
T/MAR GYÖNGYIJEGYZÓ.

* 24-én az önkormányzat
közmeghallgatást tartott,
ahol a bevezetendő helyi
adótervezetekkel kapcsolat
ban hallgatták meg a lakos
ság véleményét.

NOVEMBER

* BÉKÉSI MIHÁLYNÉr, A 2.

SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZ·

GATÓNŐJÉT VEZETŐi MUN

KAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

ALKAI,MATLANNAK fTÉLTE, S

FELMENTETTE IGAZGATÓi

BEOSZTÁSÁBÓL A KÉPVISE

lŐTESTÜLET7·1 ÜLÉSÉN.

*November 13~án töltötte
be 100. életévét Gyomaend
rőd legidősebb polgdra
Bartik Mihályné.

*A képviselőtestület nov.
19-ei ütésén úgy határozott,
hnpv :l nolp;Ínnp_<:tf'r :l 4"

ezer forintos bruttó jöve
delmének 50 százalékát (22
500 Ft), a jegyző pedig
ugyancsak bruttó jövedel
mének 25 százalékát kapja
költségtérítésként havonta.

I

DECEMBER

*A Gyomaendr6d és Vidéke
ÁFÉSZ 18-1 küldöttgydlésén
többek közt úgy döntöttek,
hogy jogut6d nélkül megszGn
tetik az áfész nyomdát, a Pan
ta Print Kft-t. A szövetkezet
több kereskedelmi egységét
bérbe adja, néhányat pedig el·
ad.

*Azöilkormányzati testü
let december 19-én az endrő
di volt tanácsházán, a kiren
deltségen tartotta meg az
1991-es év utúlsó ülését.
r---

t.~
A gyomaendrődi

VIHARSAROK"
" HALÁSZATI

TSZ.
a gyomai

HALBOLTJÁT
1992. március

l-jétől

BÉRBE ADJA.
Érdeklődni a

"Viharsarok" Htsz.
központjában

(5500
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 27.)
írásban lehet.
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Az Apeh kéri az ötmilliót

Az elnökre
néha

rákiabálnak,
az utcan

Szellőzőket

építenek a tetőre

A gyomaendrődi tornacsarnok helyreálIrtásá
val kapcsolatos szakértői vélemények elkészül
tek, s ezek szerint a nyitáshoz meg kell oldani a
csarnok valamint a csarnok tetőterének, megfe
lelő szellőztetését és az álmennyezet légmentes
lezárását. A tetőtér szellőzésére dr. Kakas
László épftésügyi szakértő kilenc szellőzőnyflás

beépftését javasolja a tetőszerkezet gerincére. A
szellőzőnyílások beépftése mintegy 300 ezer fo
rintba kerül.

A további két helyreállítási feladat megoldását,
a kiviteli tervek elkészftését ugyancsak dr. Ka
kas László vállalta. Csorba Csaba jegyző úgy
ftélte meg, hogy az elképzelések szerint a hely
reálIftott tornacsarnokot szeptemberben nyitnák
meg.

,
Uj szövetkezet a Viharsarokból

Új szövetkezetet hozott létre április 1O-én Kö
rösi Halász Szövetkezet néven a Viharsarok
Halászati Termelőszövetkezet 49 dolgozója. Az
új szövetkezetnek tagja jogi személyként a Vihar
sarok HTSz ls. A Körösi természetes vfzl halá
szatra alakult, foglalkozik emellett tógazdasági
haltenyésztéssel. halfeldolgozással, és értékesf
téssel is.

A Viharsarok Halászati Termelőszövetkezet
január 8-án jelentett öncsődöt, s dr. Csoma An
tal elnöktőlmegtudtuk, hogy amennyiben a tsz ki
egyezik a hitelezőkkel, akkor a vagyonnevesftés
során üzletrészhez jutott tagok belépnek az új
szövetkezetbe. Amennyiben a hitelezőkkel nem
sikerül megegyeznie a termelőszövetkezetnek, s
felszámolásra kerül sor, akkor a reorganlzációs
hiteJ segftségével az új szövetkezet megvásárol
ja a halastavakat és a halfeldolgozót, és fgy tu
lajdonképpen minden munka és a termelés
akadály nélkül tovább folyhat. Az új szövetkezet
a tervek szerint 50-100 fős gazdaságot múköd
·tetne egy vezetőmenedzserrel és két adminiszt
rátorral.

HE.

kesítik és a gyomaendrődi

nyaralót is árulják, 8-10 mil
lió forintért. A vagyonnevesí
tésen dolgoznak, hogya
dolgozók megkaphassák üz
letrészüket. Desok még a nyi
tott kérdés és semmi sem
biztos.

Némileg belefáradtam a
szélmalomharcba, mert az
emberek a jelen helyzetből

adódóan nem kis feszültség
alatt élnek, s ez olykor-olykor
agresszivitásba is átcsap. Sezt
megfelelőenkezelni nem egy
szerű dolog. Én sem tudom,
hogy mit hoz a holnap. De
mint a szövetkezet tagja, fel
tételezhetően jót akarok a
szövetkezetnek. Mindeneset
re a felszámolással kapcsola
tos gondok igencsak kikezdik
az ember idegeit. Három év
vel ezelőtt 51 millió forintos
hitellelvettem át a céget, s eb
ból azért jó néhány milliót le
faragtunk. De ilyen elavult
technikával, harminc-ötve
néves gépekkel a szövetkeze
tetkihúzni a bajból nem lehet.
Azutcán néha rám kiabálnak,
hogy tönkretettem a szövet
kezetet. Egyedül erre biztos,
hogy nem lettem volna képes.
Ehhez mások, pélqául a tag
ság is kellett, mert tény, hogy
én egy rossz minőségű puló
vert sem kötöttem... mondta
Dinya Máté elnök.

vert gyártottak, idén 250
ezer pulcsira van igénye az
olasznak. Ám az üzem jelen
legi konstrukciója mint az
Dinya Mátét61 megtudtuk
olyan, hogy ezzel a létszám
mal gazdaságosan fenntarta
ni nem lehet. De ha az üzemet
bezárják, akkor is évi tízmil
lió forintot kell fizetni a né
hány éve beszerzett gépek
lízingdíjaként. Azok a gépek
pedig alig dolgoznak, nincs
munka.

Mindenesetre az 1990-es
év 190 millió forintos árbe
vétele is i<evés volt ahhoz,
hogy a szövetkezet nyeresé
get mutasson feI. Az elnök re
méli, hogy a raktáron lévő

árut sikerül eladni, az ecseg
falvi üzemcsarnokot is érté-

lásával a szövetkezet nyakán
maradt mintegy 15 millió fo
rint értékű, annak idején
Szovjetuniónak gyártott kö
töttáru. Egyébként pedig
több mint harmincmillió fo
rint értékű áruvan a raktáron.

.Ha ezt sikerülneeladni, akkor
az adósságot is ki tudnák fi
zetni. Az ózdi és ecsegfalvi
üzemeket, ahol mintegy 25
25 ember dolgozott, bezárták.
Ecse~falván, annak idején
kéthonapramunkanélkülise
gélyre küldték a dolgozókat, s
mikor lett volna munka, csu
pán öten akartakvisszamenni
dolgozni. A többiek inkább
jobbnaklátták, ha munkanél
küli segélyból élnek. A bérek
röl ugyanis nem mondható el,
hogy a csillagos égig érnek. A
gyomai üzemből az admi
nisztrációs" dolgozók létszá
mát csökkentették.

Egy olasz cégnek tavaly
130 ezer darab kötött puló-

A Gyoma Kötőipari Szö
vetkezettól elbocsátott admi
nisztrátornő édesanyjával
aki mellesleg a szövetkezet
nyugdíjasa bekopogtatott
Dinya Máté elnökhöz, és fel
tette a kérdést: miért éppen őt

küldik el. a többi dolgozó mi
ért marad a cégnél, mikor
azok sem csinálnak semmit?
Az elnök meg csak elherdálja
a vagyont. nincs termelés. de
fizetes az van! Aztán néhány
nap múlva a szövetkezet zok
niüzeméböl tizenketten fel
mentek az elnöki irodába.
bekopogtattak. selmondták
Dinya Máténak, hogy sértve
érzik magukat, mert megkap
ták a munkakönyvüket. Hét
pontban elővezették, hogy
mit szeretnének tudni. Szó
volt a végkielégítésről, ami
minden elbocsátott dolgoz6
nak jár, de mivel a szövetke
zetnek pénze nincs, így csak
abban lehet megállapodni.
hogy egy ké$őbbi időpontban

vehetik fel az öSszeget.
A Gyoma Kötőipari Szö

vetkezetfebruár 26-án jelen
tett csődöt,s ezzel epidőben
az APEH feiszámolast is kez
deményezett a szövetkezet
ellen. Van lehetőség a meg
egyezésre, de erre az APEH
csak akkor hajlandó, ha a cég
kifizeti azötmilliófarint adó
hátralékot.A jelenlegiadatok
szerint a szövetkezet 30 mil
li6forinttal tartozikkülönbö
zö cégeknek, a gyomai
vállalatnak pedig tízmillióval
,Jógnak".

A bajok ott kezdődtek,

hogy a szovjet piac összeom-

12
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Papp Debrecenben nem
lehetett igazgató ...

A Szóbeszéd szeptemberi szá
mában már hírt adtunk arról, hogy
október l-tól új igazgatója van a
Gyomai Kner Nyomda Kft.-nek.
A cég tulajdonosai Szász Imre he
lyére a Debreceni Alföldi Nyom
da volt kereskedelmi vezér
igazgatójátPapp Lajost (43 éves)
nevezték ki. Az új igazgatóval ké
szítettünk interjút.

- Ön keresett új munkahelyet,
vagy ajánlatot Iwpott?

- Ez utóbbiról van szó. Egyéb
ként 26 évet dolgoztam a Debre
ceni Alföldi Nyomdában. Az
elmúlt id6szakban olyan változá
sok mentek végbe a nyomdában,
amelyek nem tették lehetóvé szá
momra, hogy ott igazgató legyek.
Szerettem volna az els6számú be
osztásban is kipróbálni magam.
Tavaly decemberben kerestek
meg a Gyomai Kner Nyomda új
tulajdonosai, hogy jöjjek át Gyo
mára. Ez év nyarán kaptam tőlük

ajánlatot másodjára, s ekkor igent
mondtam.

- Említette, hogy nem lehetett
igazgat6 Debrecenben. Nem fo
gadták el a pályázatát?

- Három évvel ezelőtt az Alföl
di Nyomda igazgatója nyugdíjba
vonult. A meg üresedett széket
meg lehetett pályázni. Én az utób
bi tíz évben azért végeztem el kü
lönböző iskolákat, hogy ne csak
szakmai, hanem közgazdasági tu
dással is rendelkezzek. Pályáz
tam, mint a nyomda kereskedelmi
vezérigazgatója a műszaki igaz
gatóval együtt. Két alkalommal is
patthelyzet alakult ki amiatt, hogy
egyikünk sem kapta meg az ele
gendő szavazatot. Harmadjára
már egyikünk sem pályázott. Vé
gül a termelési igazgatót válasz
totta meg a vállalati tanács. Ö két
évig volt vezérigazgató. Már te
vékenysége első hónapjaiban azt
tapasztaltam, hogy az Alföld
Nyomda dolgai nem abban az
irányban haladnak, mint ahogyan
én azt elképzeltem. Nem követ-

Az EndrtJdi Cipész Szövetkezet
a tu/ajdoTUÍJ képez{) alábbi in
gatlanokat értékesítésre fel
ajánlja:
1.1 GyomaendrtJd, FtJ út 8lJ1.
szám alatti központi irodaház
épületé}. szoros telekrésszel,
2864 m alapterülettel. Az iro
daház összkomfortos négyszin
tes lapostet/Js.
Irányár: 61250.000.-Ft.
2.1 Gyomaendr/Jd. FtJ út 8111.
szám alatti (j()() adagos konyluj
és étterem ingatlant. 872 m
össz alapterülettel. szoros te
lekrésszel.
Irányár: 16375.000,-Ft.
3.1 GyomaendrtJd, FtJ út 8111.
szám alatti aut6busz befogadá-

keztek be azok a változások, ame
lyeket a nyomda jövője szem
pontjából fontosnak és
szükségesnek ítéltem. Ezért úgy
láttam, hogy a munkám szélma
lomharccá kezd válni. Ekkor gon
doltam arra, hogy inkább
elmegyek más munkahelyre, oda
ahol a saját elképzeléseimet tu
dom megvalósítani. Közben a ve
zérigazgat6t a minisztérium
leváltotta, s most miniszteri biztos
irányítja a vállalatot. Számomra
ez azt is bizonyítja, hogya koráb
bi elképzeléseimnek, terveimnek
volt némi igazságtartalma. A ki
nevezett miniszteri biztos nem
szakmabeli, egy fiatal közgaz
dász, akivel szemben már türel
metlenebb voltam, mert úgy
éreztem, hogy a vállalat helyzete
sokkal célratöróbb változásokat
igényel. Ekkor kerestek meg má
sodszor Gyomár61. A távozási
szándékomat megbeszéltem a mi
niszteri biztossal, s úgy jöttem el
Debrecenból, hogy már meg volt
az utódom.

- Járt már a gyomai nyomdá
ban korábban is?

- Nem. még a városban sem
jártam soha. A Kner család nyom
dászatban betöltött szerepét
viSZOnt természetesen jól ismer
tem. Idénjúliusbanjártam először

itt.
- Mit tapasztalt leend/J munka

helyén?
- Vegyes érzelmeket keltett

bennem a nyomda. Kissé megle
pett az elhanyagolt üzem. Persze
nem els6sorban az épületekre
gondolok, mert azok olyanok
amilyenek. Nem tudom viszont
elfogadni a környezet gondozat
lanságát, amely az elhanyagolt
ság érzetét keltette bennem. Ha
egy ember környezete rendezet
len, akkor a munkája is elóbb
utóbb azzá válik. ..

- Önjött. az eltJdje Szász Imre
pedig ment. Milyen a kapcsula
tuk?

sára alkalmas garázst 496 m2

alapterülettel. szoros telek
résszel. a maútt6l 20 méterre.
Irányár: 7.625.000,-Ft.
4.1 GyomaendrtJd, F/J út 8111.
szám aJatti irodaházhoz és ga
rázscsatlakozó de att61 levá
laszthaJ6 telekrészeket.
Irányár: 600,-Fl/m2

.
5.1 Medgyesegyházi telephelyét
Medgyesegyháza, Kossuth tér
15. szám alatt (a köz~ég f/Jte
rén). A telek 5357 m • mlJhe
lyek. és irodahá5 ha~znos

alapterülete 3528 m . Az mgat
lan összkomfortos.
Irányár: 73.750.000,-Ft.
ÉrdekltJdni lehet: Dr. Litauszki
Emma, telefoo: (67) 31-155.

Bár korábban már kétszer ta
lálkoztunk, de nem ismertük egy
mást. Úgy érzem, hogy vele
ugyanaz játszódott le, mint ve
lem. Igazából az ember a saját
munkahelyén - ahol több mint 20
évet eltöltött - pr6féta nem lehel.'
Gondolom ó sem tudta igazán
megvalósítani azt amit akart.
Hogy ennek mi volt az oka azt
nem tudom, de nem is feladatom
ezt vizsgálni. Normális kapcsolat
van közöttünk, a helyzetet mind
ketten tudomásul vettük.

- Milyen feladatokat Iwpott a
tulajdonosoktól?

- A nyomdát illetően komoly
jövőt vázoltak. Szeretnének fej
leszteni a könyvnyomtatás minő

ségének javítása érdekében és
visszatérve a régi Kner hagyomá
nyokhoz, a nyomtatványgyártás
is előtérbe kerül. Hogy milyen
nyomtatványok készítésére lesz
alkalmas a nyomda az a fejleszté
sektól függ, s a tulajdonosok eh
hez keresik a pénzeszközöket.
Vissza szeretnénk térni - s ezzel
én is egyetértek - ahhoz a hagyo
mányhoz, hogy II mostani köve
telményeknek megfelelő

nyomtatványok szép tipográfiai
arculatot kapjanak.

- A dolgozók bérének emelése
is idc'Jszeravé vált ...

- Meglepő volt számomra,
hogy mennyivel mostohább kö
rülmények között élnek itt az em
berek, mint példáulDebrecenben.
Megdöbbentett az a tény, hogya
nyomdán kívül alig van olyan ha
sonló nagyságrendű vállallc.ozás,
amely stabilan működne.Október

l-tól - a tulajdonosok döntése
alapján - 20 százalékos béreme
lést hajtottunk végre. Tudom,
hogy ez a 20 százalék az infláci6
mértékénél kevesebb, de a lehető

ségek most ezt tették lehetóvé.
Ahhoz, hogy nagyobb bérfejlesz
tés legyen, a nyomdának sokkal
több nyereséget kell produkálnia.
Ehhez viszont fejiesztésekre, be
ruházásra is szükség van.

- Anyagilag jobban járt-e,
hogy új munkahelyet választott.

- Igen...
- Alkalmazottként dolgozik,

vagy tulajdonosa is a nyomdá
nak?

- Jelenleg csak allc.almazott va
gyok, de a szemdésem lehetóvé
teszi, hogy az évek során tulaj
donrészhezjussak, s ezzel a lehe
tőséggel mindenféleképpen élni
szeretnék. Az a véleményem,
hogy egy vezető igazából azzal
tudja elfogadtatni magát, hogy
nemcsak alkalmazottja egy cég
nek, hanem tulajdonával is koc
kázatot vállal...

- Vélhet/5en hosszabb távon
számíthatnak önre a tulajdono
sok. hiszen házat vett Gyomán. és
a családjával együtt ide költözik.

- Ez a külső szemlélő számára
is azt bizonyítja, hogy a munkát
komolyan veszem. November I
tól Gyomára költözünk, s a gyer
mekeim is itt járnak majd
iskolába. Egyébként a szemdé
sem öt évre szól. Szeretném jól
végezni munkámat., és nem aka
rok csak öt évig itt dolgozni.

H.E.
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A Hőtechnikai és Gépipari Vállalatnál feb
ruár lO-én szerdán délután a három órakor
kezdődő munkásgyiilése!1 megjelent Raskó
Cyörgy államtitkár, az Allami Vagyonügy
nökség igazgatóta~~csának tagja, Lukács Já
nos, szintén az AVU igazgatótanáesi tagja, és
Sütheő Sándor a kazángyár privatizációját
végző Budapest Holding vezérigazgatója is.

Az említett urakon kívül a gyiilés előadói asz
talánál foglalt helyet még dr. Frankó Károly
polgármester az város képviseletében, és Cel
lai Attila a kazángyár főmérnöke. Szujó Zoltán
igazgatót hiába kerestük az asztalnál, ő a
munkások és a félkész kazánok között a hát
só sorokban egy sámlin ücsörögte végig a
gyiilést.

.. Szujót menesztette az ÁVÜ .
A dolgozók lS lehetnek tulajdonosok

Hogy miért, azt el6ször
SüÚ1e6 Sándor jelentette be.
Szujó Zoltán megbízatását
az Állami Vagyonügynök
ség február IS-ével meg
szünteti. A döntés okárQl
Raskó György tájékoztatta a
dolgozókat. Elmondta, hogy
az igazgató szakmai tényke
désévei, tudásával kapcso
latban semmi kifogás nem
merült fel.

Összeférhetetlenség
- Az igazgatót nem azért

mentik fel, mert tönkretette a
céget. Nagyon is példamuta
tóan dolgozott, s a cég ered
ményeit tekintve mindenki
számára belátható, hogy ajól
múköd6 társaságok közé tar
tozik. Tény, hogy ebben az
igazgatónak is komoly mun
kája van. A felmentés oka,
hogyaprivatizációban részt
vev6 pályázók és közötte
egyértelmű összeférhetet
lenség mutatkozik. Az ÁVÜ
csak ezt kívánja felmentésé
vei megszüntetni... mondta
Raskó György.

Süthe6 Sándor bejelentet
te, hogy a mostani gyűlés té
mája a H6technikai és
Gépipari Kft. privatizációja.
A vállalat kft.-vé alakítását
követ6en kiírt pályázatra egy
szakmai konzorcium,azaz
két cég - a Karzol Kft. és a
Buda Mont cégek - jelentke
zett vev6ként a kazángyár 70
százalékára.

- Ez a pályázat egy ered
ményes ajánlat volt, viszont

a pályázatok elbírálása ide
jén érdemi változások követ
keztek be -az egzisz
tencia-hitel feltételeiben, és
a munkavállalói Rész
vényprogram létrehozásá
ban is. Másrészt az
eredményes pályázaton kí
vül Kun Lászlóné a Kazán
gyár volt dolgozója is
pályázatot nyújtott be a kft.
51 százalékos tulajdonhá
nyadának megszerzésére, és
egyben ajánlatot tett a dolgo
zók 49 százalékos tulajdon
lására. Az Á VÜ állás
foglalása alapján az a megál
lapodás született, hogya le
folytatott pályázatot
eredménytelennek nyilvánít
ják, lehet6séget adva ezz,el a
dolgozói tulajdonlás újbóli
átgondolására - mondta a
Budapest Holding vezér
igazgatója. (A hírek szerint a
pályázaton nyertes két cég
közül az egyikben SzujóZoI
tán igazgatónak: érdekeltsége
van, s emiatt mentik 6t fel
állásából.)

Új pályázat lesz

A dolgozók nagy része
egyébként már hónapokkal
ezel6tt úgy határozott, hogy
a MRP keretében vállalati tu
lajdonhoz kíván jutni, ehe
lyett azonban mint azt a
gyűlésen is elpanaszolták 
sem Szujó igazgatótól, sem a
Budapest Holdingtól sem
kapták meg a kellő informá
ciót, segítséget.

Új pályázat lesz tehát, s
mint azt Raskó Györgytől

hallhatták a résztvev6k 6
most azért is van itt kollégá
jával, hogy meggy6z6djenek

. arról, valójában mennyire ér
dekli a dolgozókat a privati
zációban való részvétel.
Egyébként pedig az elbocsá
tott igazgató most már mint
független szabad ember min
den további nélkül jogosult
vételi ajánlatot tenni a követ
kező fordulóban, azaz tiszta
lappal indulhat a kazángyár
ra kiírt pályázaton.

Ezt követ6en Lukács Já
nos az ÁVÜ igazgatótaná
csának tagjak:ént és annak az
alapítványnak: az ügyvezet6
jeként szólt, amely az MRP
törvény kidolgozásában is
részt vett. Lukács elöljáró
ban megjegyezte, hogy elég
sok tapasztalatot szerzett ar
ról, hogy milyen módon tör
ténik hazánkban a
privatizáció. - Vannak: vesz
tesek, de gyakran azok a
vesztesek, akiknek kevés az
ismeretük a privatizáció
nyújtotta lehet6ségekről.Ez
után beszámolt az MRP új
lehetőségeiről, arról, miként
lehet hitelhez jutnia a dolgo
zóknak a bankok kiiktatásá
val, az új hiteIlehető

ségekről, a részletfizetési
módokról, azaz a dolgozók
számára kedvez6bb feltéte
lekről.

A tájékoztatót követ6en
Raskó György - annak elle
nére, hogy mint mondta kez
dettől fogva MRP ellenes,

mert némiképp össznépi tu
lajdonnak tartja az ilyen
megoldást - felajánlotta ban
ki kapcsolatait a dolgozók
nak, Lukács János pedig
megígérte, hogy amennyi
ben a dolgozók a munkavál
lalói részvényprogramra,
azaz a tulajdonlásra szavaz
nak, akkor a program kidol
gozásához, ő és munkatársai
minden segítséget megad
nak. Raskó György és Lu
kács János is úgy ítélte meg,
hogy Kun Lászlóné pályáza
ta komoly, szakmai p~lyá

zatnak min6síthet6, az
ügyből az ÁVÜ is sokat ta
nult, s ígéretet tettek arra is,
hogyakazángyár sorsát
mostmár a privatizáció végé
ig figyelemmel követik.

A hozzászóló dolgozók
közül néhányan arról pa
naszkodtak:, hogy nem tud
tak az MRP program
kedvező feltételeiről, s ezek
szerint a Budapest Holding is
félrevezette 6ket. Tóth Géza
dolgozó hozzászólását némi
taps is kísérte. - A Budapest
Holding csak hülyített ben
nünket. Maguk most elmen
nek, mi dolgozók pedig itt
maradunk. Mindenki fél,
mert ha az MRP nem sikerül,
akkor megveszi a céget Szu
jó igazgató, s akkor itt jóné-
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Frankónak
nem tetszett

A február lO-i kazángyári munkásgyűlésen a város önkormány
zatának képviseletében részt vett dr. Frankó Kárnly polgármester
is, akitől azt kérdeztük, mi a véleménye a tapasztaltakról.

- Jobb is, hogy ott a gyűlésen senki sem szólt hozzám, mert ha
ott valaki kiprovokál ta volna a véleményemet, akkor valószínűleg
ingerülten beszéltem volna. A gyűlés e16tt az igazgatói irodában, az
el6zetes megbeszélésen ideges hangulat volt. Szujó Zoltán igazgató
sírva jött be, mert egy félórával el6tte telefonon megfenyegették,
hogy a fiát elteszik láb alól, ha meg mer szólaini a gyűlésen.

Véleményem szerint ha úriemberek ülnek ott a gyűlésen az el6adói
asztalnál, akkor Szujó Zoltánnak azt mondták volna, hogy 6 is ott
foglaljon helyet, hiszen még 6töltölte be akkor az igazgatói posztot.

A másik kifogásom: nem hiszem, hogy úgy lesz minden ahogy
Lukács és Raskó urak elmondták és ígérték. Majd hiszem, ha látom.
Bár adja isten, hogy kiharcolják mindazt, amit ígértek. Mindene
setre nem vagyok megnyugtatva affelől, hogy nem lettek megve
zetve az emberek. Sajnálom, hogy a gyűlésen csak két ember akadt,
akik el merték azt vállalni, hogy Szujó Zoltán mellett nem megfé
lemlítve, terrorban éltek és dolgoztak. Láttam, hogy az emberek
még most is rabszolgalelkúek, gyávák, nem merték véleményüket
elmondani. Nemcsak asértetteknek kellett volna megszólalni. Néha
az egésztől hányingerem volt. Tudomásom van arról is, hogy Raskó
György és Darvasi Ferenc szerel6 között rokoni kapcsolat van. Ily
módon Raskó államtitkár talán nem véletlenül vállalta fel az ügyet.
Szujó ugyan nem barátom, de nem is egy köztörvényes bűnöz6, egy
csirkefogó, akinek hátul kellett volna kucorognia a tömegben.
Számomra olyan íze volt a dolognak, mintha az ötvenes években
egy tsz szervezésen vettem volna részt.

- Az önkormányZa1i üléseken többször is napirendre került a
kazángyári privatizáció. Az MRP knrábbi szervez8 biw/lsága azt
kérte, hogy a kazángyári jöldterü!ellel a várns maradjnn benn a
céghen, s ne a pénzt kérje. A képvisel8k viswnt inkább a pénzt
akarták...

- Azt mondhatom, hogy a privatizáció során egyetlen cégbe sem
szabad apporttal belépnie a városnak. A szóban forgó terület nem
túl nagy, és nem túl értékes, ezért sem támogatta az önkonnányzat
akkoriban, hogy ezzel maradjon benne a város a kft.-ben. A helyzet
most is a korábbihoz hasonló: csak szeretnék az MRP-t megszer
vezni. Ebből akkor lehet valami, ha Lukács és Raskó urak betartják
ígéreteiket - nyilatkozta lapunknak a polgármester.

~vege
összesen mintegy 20 millió
forintért teljesen eIkeit.

A Nagylaposi kerület épü
letei és a sertésállomány
szintén elkeit, az új tulajdo
nos a Fortik:o Kft. tovább
működteti a telepet. Az l-es
kerületben, a szarvasi útmel
lett a központi iroda vár gaz
dára 2,5 millió forintért.
Ugyancsak érdekl6d6ket
várnak a gabonatiszútó és .a
tároló megvételére. Ennek
ára 6,5 millió forint. A volt
javítómúhelyt pedig 3 mil
lióért ajánJják. Nem sikerült
még értékesíteni a volt takar
mánykever6 maIomépületet,
melynek ára a berendezések
kel együtt 3,5 millió forint.
Az Endr6di úti tsz-központ
épületére is keresik a vev6t,
s aki nem sajnálja az 5 milli
ós vételárat, az máris jelent
kezhet.

A pulykatelepeket a fel
számoló bérbeadta, a megvá
sárlásra is van már
érdekl6d6. A kacsatelepet
működtet6korábbi szakcso
portkft-vé alakult, s így vette
bérbe a telepet, és már vételi
ajánlatot is tett.

Február 18-án és 19-én
földárverés lesz a polgár
mesteri hivatalban. Az els6
nap a Béke Tsz mintegy 320
hektámyi, a második nap kö
rülbelül 400 hektámyi terü
letére lehet Iicitálni. A tagi
részaránytulajdonosok, va
lamint a föld nélkül belépet
tek részére mintegy 1300
hektár földterületet jelöltek
ki,1cárpótlásra pedig össze
sen 3000 hektárt.

BékeA
Múlt év április 8-án kez

d6dött meg a Béke Tsz fel
számolása, melyet a Tisza
Reorg Kft. végez. A megszű

n6ben lév6 szövetkezet ma
már semmiféle tevékenysé
get nem folytat, s egy éjjeli
6rön és két raktároson kívül
még hat dolgozó segítkezik: a
felszámolásban. Most fizetik
egyébként az 1992. évi föld
járadékot, valamint a végki
elégítéseket.

Pelle László felszámoló
biztos lapunknak elmondta,
hogy az utolsó pillanatig re
ménykedett, hogy múlt év
végére vagy az l-es vagy a
2-es kerületben megalakul
egy új tipusú szövetkezet.

- Sajnos nem volt annyi
kezdeményez6 készség a
szövetkezet vezetőiben,

hogy maguk köré csoporto
sítsák a dolgozókat. Igaz a
tsz-tagok sem lelkesedtek.
Pedig ellenkez6 esetben pél
dául a gépvásárlásoknál él
vezhették volna a törvény
adta el6jogokat a kivü1álló
vásárlókkal szemben 
mondja Pelle László.

A felszámolás során eddig
4 gépárverés volt és két alka
lommal tartottak épületárve
rést. A tapasztalatok szerint a
volt tsz-tagok, akik a gépe
ken dolgoztak, igyekeztek
kenyérkeres6 munkaeszkö
züket kivásárolni. Egy-egy
gép megvételére többen is
összefogtak. A nagy gépeket
inkább a vállalkozások, kft:k
vették meg, s hozzá is fogtak
az általuk bérelt földek mú
veléséhez. Pelle Lászlótól
megtudtuk, hogy a géppark

A Győzelem

felszámolása
A Magyar Hitelbank. Rt. minta gyomaendrődiGyőzelem

Tsz legnagyobb hitelez6je november végén megindította a
• [elszámolási eljárást. A termel6szövetkezet 30 napos hala

dékot kért, ám reális esély nem volt arra, hogy ezalatt az
összes hitelezővel szemben fennálló mintegy 100 millió
forintos tartozást kiegyenIítsék. Ez év január elején a cégbí
róság kimondta a szövetkezet fizetésképtelenségét, amely
nek következménye a Győzelem felszámolása.

Hornok Ernő

elveszíti. Hogy ha valaki eb
ben amat6r, az lehet, hogy
másban is az. Aki pedig Szu
jÓtól ezek után is fél, azt csak
sajnálni tudom. Kunné pedig
február 16-án akár kü1s6ként
is visszakerül a céghez és az
MRP szervezését támogat
hatja. Az akadályozó ténye
z6k elhárultak, tessék
mostmár nyilatkozni - kérte-a
dolgozókat Raskó.

A Budapest Holding ve
zérigazgatója Gellai Attilát a
kazángyár f6mémökét java
solta kinevezni Szujó Zoltán
helyére. Err61 rövidesen az
Állami Vagyonügynökség
dönt A gyűlés végén a dol
gozók közül 158-an szavaz
tak. 122-en a munkavállalói
részvényprogramra, tehát a
dolgozói tulajdonlásra vok
soltak.

]993. február

hányan lapátra leszünk téve 
panaszkodott Tóth Géza.
Szabó János dolgozó is fel
el6st keresett Törvénytelen
elbocsájtásokkal vádolta
Szujó Zoltánt, s hiányolta a
felel6sségre vonását Ketten
másként látták a dolgokat.
Juhász Józse! például kérte
azokat, akik úgy érzik:, hogy
itt elnyomásban éltek,terror
ban dolgoztak, azok álljanak
fel.

A vitát Raskó György az
zal zárta le, hogya mlÍlttal
fölösleges foglalkozni. Szujó
Zollán a korábban elbocsáj
tott Kunné ellen benyújtott
kártérítési indítványával
kapcsolatban Raskó azt
mondta: - Abszolút dilettáns
vezet6re vall ez a dolog. Ami
megdöbbentett, hogy lehet
valaki ennyire amat6r, hogy
nem látja be, ezt a munkaü
gyi pert a kazángyár simán
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AVIDOVSZKY BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MEGNYITÓJÁN
A december 4-én jelen lévő díszvendégek:

Banner Zoltán, a kiállítás rendezője,

Láng Miklós, a Vidovszky-emlékbizottság elnöke,
Dr. Szabó Ferenc, aki a megnyitóbeszédet tartotta

a megyei múzeum igazgatója.
A Vidovszky család legidősebb tagja,

Vidovszky Ferenc 84 éves.
Dr. Frankó Károly Gyomaendrőd polgármestere.

Szerető Béla is érdemei elismeréséül emlékplakettet kapott.

(Érdekesség, hogy
a Vidovszky famí
lia szokásos, évi
összejöveteIén kül
földről és itthonról
74-en vettek részt
az idén a csecsemő

től a rangidősig.)

Testvérvárosok
Varga Gyuláné, Katika óriási érdemeket szerzett és oroszlán
részt vállalt a gyűjtemény megnyitásának érdekében.

Nagyenyed és Gyomaendrőd Képvise
lő-testületének együttes ünnepi ülésén
lepecsételésre kerültek a testvérvárosi
kapcsolatok megerősítését szolgáló do
kumentumok, valamint dr. Frankó Ká
roly Gyomaendrőd polgármestere átad
ta Nagyenyed polgármesterének Gyo
maendrőd város kulcsát.

Az ülést követően Crisan Vasile rövid
beszélgetésben a következőket mondta
a Gyomaendrődi Híradó számára:

- A Bethlen-iskolák között, Nagy
enyeden és Gyomaendrődön, eddig is
létezett kulturális kapcsolat az enyedi
Fülöp Simon, a gyomai Ördögh József
és Gubucz József kezdeményezésére.

Crisan Vasile nagyon kívánatosnak és
időszerűnek találta, hogy végre kiala
kuljon a két város között a testvérvárosi
kapcsolat.

- Mit jelent a kapcsolat városának?
- kérdeztük Vasile urat.

- Fantasztikus sikernek tartom ezt
mindenki számára. Személyesen nekem
Jézus és a béke jelenlétét jelenti a föl
dön, minek léteznie kell az emberek kö
zött.

- Mik a jövő célkitúzései, a "rokoni"
kapcsolat további fejlesztése érde
kében?

- Nálunk fontos elsősorban, hogy
a polgármesteri hivatal önrendelkezése
minden tekintetben biztosítva legyen.
Aztán, hogy ez a szívbéli kapcsolat min
den vonalon kialakuljon - kulturális,
g~dasági, de sok más vonalon, és az
egyházak szintjén is.

Vasile úr, bár már nagyon szeretett
volna többször is Magyarországra láto
gatni, először egy éve volt nálunk, majd
most.

- Egy számunkra érdekes kérdést:
Mennyire vannak képviselve magyarok
az enyedi Polgármesteri Hivatal képvi-

selői között?
- A 21 tanácstag közül 4 magyar

RMDSZ-es képviselő található.
- Milyen benyomással tér haza kül

döttségük Gyomaendrődről?

- Rengeteget láttunk, tapasztaltunk.
Hullafáradtak is vagyunk, de megérte.
Szívélyes volt a fogadtatás már az első

pillanattól. Mint tudja, buszunk útköz
ben lerobbant és sokat késtünk. De
a gyomaiak, mégis ébren vártak ben
nünket. Szóval nehéz megfogalmazni
mit érzünk. Lelkünk mélyéig őszintén

meg vagyunk hatva. sok nemes lelkű

emberrel találkoztunk, reméljük legkö
zelebb viszonozni tudjuk ezt a meleg fo
gadtatást, fejezi be Crisan Vasile Nagy
enyed polgármestere.
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golt tanít kommunikatív módszerrel. Ez
azt jelenti nagyjából,-hogy nem sok ma
gyar szó hangzik el óráin a teremben, de

a folyosón sem.
Maga a tanárság is izgalmas kezdet

volt, hiszen "nem is vagyok tanár, de a
gyerekek segítségével szépen lerende
ződött minden." A Béke Szolgálat kez
deményezésére tanulmányi verseny in
dult angol nyelven. Paróczai Tibor,
Varjú Eszter helyezéseket értek el ezen.
Egy Tolnán szerkesztett, diákok által
írott lapban rendszeresen részt kémek
maguknak a gimnázium tanulói is.

A tanulók által, Dyna vezetésével an
golra fordított magyar népmesék előa

dásával nemsoká részt vesznek majd
egy drámafesztiválon.

Szívesen vendégül látja kollégáit, di
ákjait lakótelepi lakásában, amit az ön
kormányzat biztosít számára.

A kezdeti időszakban magányát sport
tal és zongoraleckékkel próbálta elütni.
Közben kellemetlen élménye is adódott:
egyszer ellopták kerékpárját, máskor
meg valaki a sötétben fenyegetően kö
vette a néptelen utcán, amivel alaposan
megijesztette.

Férjhez menésre nem gondol, míg a
második diplomáját meg nem szerzi
majd otthon, Amerikában.

Maryland Államban született, majd
családi okok miatt Oregonba költözött.
Az ottani egyetemen nemzetközi kap
csolatokat, szociális, nyelvi és egyéb,
Közép-Európára is vonatkozó témákat

hallgatott.

"Meglehet, hogy egyszer majd egy
amerikai cég képviseletében újra Ma
gyarországra jövök, és talán Gyoma
endrődre is!"

Thank you, Dyna I

Talán nem sokan tudják, de van váro
sunkban egy kedves, amerikai lány. Itt
tanít a Kner L Gimnáziumban - an

golt.
Szülei nem magyarok, Európához

való viszonya édesanyján keresztül van,
aki Lettországi. Talán ez adta az érdek
lődését vén kontinensünk felé, és végül
elhatározását, hogy körülnéz a világnak
ezen oldalán.

1988-ban mint cserediák jött Magyar
országra. A József Attila Tudomány
Egyetemen kezdett - magyart is - ta
nulni.

1990-ben jelentkezett a Peace Corps
hoz (Béke Szolgálat). Ezt Bush kor
mányzása idején hozták létre. Kész
pénztámogatás ellenértékeként. Ugyanis
előfordulhat, hogy a pénz néha nem jut
el az eredetileg a mecénás által tárno
gatni kívánt végállomáshoz, valahol el
tűnik. A szolgálat viszont speciális fela
datokat képes támogatni, segíteni. Dyna
Goff tehát mint önkéntes került hoz
zánk.

Az első idők rendkívül nehezek vol
tak. Ismerősök, barátok nélkül, sokszor
tanácstalanul és talán kétségek között is,
de eltelt egy év. Mára már,
hál' istennek, talán a magya
ros vendéglátás is feloldotta
Dynát és a legjobb úton van
a beilleszkedéshez, ha...

Ha nem kellene eltávoznia
- a Corps szabályainak
megfelelően - egy másik,
igaz magyarországi állomás
helyre, valószínűleg Pécsre.

Az eltelt idő alatt Dyna
nem volt tétle,l. Óriási elán
nal vetette be magát fiatalja
ink életébe, munkájába. An-

IOREGONBÓL (USA) GYOMAENDRŐDRE I
Derült égből 
balegyenes!

Balogh Tamás ifjú író sztorija a Szó
Beszéd novemberi számában jelent meg.
Nem sokkal ez után máris afférja keletke
zett egy volt iskolatársával. Ez a haver a
volt ballagtatója a gimiben, az utc'án
nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette
az ifjú, újságírónak tanuló írót. Talán Ba
logh Tamás korai sikerei nem tetszenek
ennek az ifjú brigantinak, de tény, hogy
meglendült a keze és a szavakat, mintegy
nyomatékkal kiegészítvén egy jól ülő ba
legyenest vitt be "barátja" arcára.

Hja, kérem, a népszerűség árnyoldala...

Január 19-én a Városi Könyvtárban
megtartott Egy füzet magánélete c. köny
ve bemutatójának apropóján, nagyon ked
ves j.elenetekkel, felolvasással - sőt egy
VIdeon, a TV2 által sugárzott, dramatizált
írását is megnézhették a vendégek.

- Milyen kár, hogy alig ismertem rá és
sok a különbség az általam írt és az elját
szásra került, dramatizált darab között 
mondta ezt követően a kicsit felkavart, de
rendkivül jó, friss humorú írónk.

Újabb gyarapodás
Motoriában

A Sóczó Elek által alapított és üzemelő,

immár családi fő hobbivá váló Motormú
zeum két új szerzeménnyel gazdagodott.

BudapestJlŐl tett szert egy Gno
me&Rhone 1939-es 500-as boxer moto
ros négyütemű francia gyártmányú, va
lószínűleg katonai motorbringára. A má
sik pedig egy eddig még bizonytalan, kö
dös eredetre utaló csoda. Eddigi megálla
pítás szerint, egy O. K. Supreme lap 350
es sport motorbájk, Angliából. Valószínű

leg 1928-29-es modell.
Ezek a megmunkálásra, renoválásra

váró, most érkezett gépek talán a jövő

szezonban lesznek kiállítható állapotban.
A Sóczó Múzeum ezzel a 81. és 82. mo
torkerékpár-márkát tudja kinálni megte
kintésre.

A gyűjtemény száma kb. 170-re emel
kedett, de csak 150 darabra van hely a ki
állításon.
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Gazdálkodjon külön Gyoma és Endrőd?
Interjú a polgármesterrel, aki
nem indul a parlamenti választásokon...

Március l-jén volt öt éve,
hogy városi rangot kapott
a korábban egyesült két te
lepülés, Gyomaendrőd. Az
eltelt öt esztendő mintegy
kétharmadát a jelenlegi
önkormányzat vezényelte.
Erról az időszakról készÍ
tettünk egyfajta számve
tést dr. Frankó Károly
polgármesterrel.

- Az idén 12 éves Gyoma
és Endr6d egyesülése nem
egy szerelmi házasság volt,
de végtére is ebb61 született
az a bizonyos gyerek, amit
városnak nevezünk. Az eltelt
id6szakban sok jó dolog va
lósult meg, ám az a vélemé
nyem, hogy a sajt6 nem
mindig azt láttatja, ami iga-

zából van - mondja dr. Fran
kó.

- Hát akkor itt az alkalom,
hogy bemutassuk mi is van
igazából. ..

- Az elmúlt negyven hó
napban megszűnt egy sze
méttelep, s a helyén egy
Shell-kút épült, amely mégis
csak az önkormányzat érde
me. Igaz, id61cözben kilép
tünk a benzinkutat épít6
Pecten Kft.-b61, de ez ré
szünkr61 egy taktikai lépés
volt. Az biztos, hogy az ön-

kormányzat nélkül ott nem
épült volna benzinkút. Aztán
korszerűsítettük végig a F6
úton !öbb millió forintért a
közvilágítást. ..

- Ez tennészetes dolog, hi
szen az új égóK. kevesebb
energiátfogyasztanak.

- Nyílvánvaló, ám ez ed
dig rajtunk kivül nem jutott
eszébe senkinek. Nem mon
dom én, hogy ez nagy ötlet
volt, de ez is valami. S foly
tatva a sort: a közelmúltban
15 új utcába kellett bevezetni

költségek felét a város állta.
A felsoroltakat mi mind ész
revettük és itt látom az el6z6
tanácsi rendszer és a mi mű
ködésünk között a különbsé
get. Gyomaendr6d ott
maradt el a többi település
t61, hogyaszocializmusban
a vezet6ik sajnos olyan igé
nyű emberek voltak. Ha vé
giggondolja az elmúlt
rendszer tanácselnökei,t:
Megyeri Sanyi bácsit na
gyon tiszteltem, de senki
nem várhatta el t61e, hogy

Város lett "csakazértis"
Gyomaendrőd idén márciusban ünnepli várossá avatásának

ötéves évfordulóját. Endrőd és Gyoma egyesítése ennél azonban
régebbi keletű, de az együttélés korántsem nevezhetőfelhőtlen

nek. Mindig akadtak, akik az együttmaradás vagy a szétválás
mellett kardoskodtak, s amely belharcok aztán nem tettek jót a
közös ügynek ... - írja a Napi Délkelet február l7-i száma.

Gellai József, Gyomaendrőd alpolgármestere hivatalból le
hetne bizakodó, de nem tűnik annak. Megemlíti, a városi cím
elnyerésekor abban bíztak, hogy olcsóbb lesz a villanyáram, a
közlekedés, de az utóbbi években már ez sem előny.

- Nincsenek karbantartott, szép középületeink, játszótereink,
parkjaink, ligeteink - mondja. - Lemaradásunk rövid idő alatt
nem oldható meg, mert nincs elég pénzünk. Még a Tiszántúl
jelentősebb településeihez sem hasonlítha0uk magunkat. A
rendőrséget ugyan őrssé fejlesztettük, és a földhivatalt is idehoz
tuk, ennek örültünk is, de ez kevés. Ahhoz, hogy Gyomaendrőd

egy településsé váljon, legelőször is össze kellene épülnie. Az
elmúlt rendszer vége felé az akkori vezetők ITÚnden ígéretük
ellenére sem mutattak sok bajlandóságot arra, bogy ez így le
gyen. Hiába tervezték meg a két falu között az új központot, nem
költözött oda az OTP, sem más közintézmény. Ezek az épületek
vagy máshol épültek meg, vagy sehol. Képesek voltak közellátás
nélkülllagyni a két település közti lakótelepet, de garázsok, utak,
járdák sem épültek. Ezért a fiataloknak sem mondhatták, hogy
költözzenek oda... A másik ok természetesen az évszázados
elmaradottság, melynek magyarázata valahol a török időknél

keresendő. Az Alföldet alaposabban megtaposta mindenféle
ellenség, ITÚnt például a Dunántúlt. Arrafelé egy háromszáz
lelket számláló kis faluban is ITÚndenhol kövesút van, kiépült a
telefonhálózat, iható az ivóvíz, tiszták az épületek.
Gyomaendrőd még ITÚndig falusias jellegű település, ahol

egyes utcákban ma sincs járda. Az elmúlt években még találtunk
olyan részeket, ahová a villanyt kellett bevezetni. Egy központi
kisvárosban megmagyarázhatatlan, miért csak az egyik féterét
hozzuk rendbe. Az emlékművek jelentős hányada Eodrődön

található, a pihenő jellegű területek többsége pedig Gyomán.
Akkor most vigyük át Gyomára a szobrokat, az oda tervezett
sétálóutcát meg llozzuk Endrődre? Egy új, igazi városközpont
kellene, de ehhez túlságosan szegények vagyunk...

a kukás szemétszállítást. Ez
azért is van, mert az utóbbi
három évben ennyi utcában
építettünk új kövesutakat...

- Részint a lakosság pén
zéból

- Persze, de ezekhez az ön
kormányzat is jelent6sen
hozzájárult pénzzel. Az új
piactér kivitelezése is jelen
t6s eseménynek számít, hiá
ba akarják ezt néhányan
elbagatellizálni. Fontosnak
tartom még az új helyi busz
közlekedés bevezetését is,
de ide sorolom a képtár elké
szítését, s6t az autóparkolók
és a kerékpárutak megépíté
sét. Ez u:óbbira állami pénzt
kaptunk pályázat útján, de a

egy metropoliszban gondol
kodjon. Vagy egy Farkas
Sándort, akit csak az érde
kelt, hogy a templom sarká
ról figyelje, ki, mikor
érkezik a tanácsházára dol
gozni. Jenei Bálint is 14 évig
volt itt els6 számú vezet6, de
ő is csak az ötéves terveket
hajtotta végre.

- Folytassuk inkább a sort,
mi történt még a városban?

- Március közepétól lesz
egy tűzoltóságunk.Fákat ül
tettünk, s ilyet például Kner
Izidor óta itt senki nem csi
nált. Szépítjük tehát a várost,
mert a munkanélküliségen
kivül Gyomaendrődnek az a
legfóob gondja, hogy ronda.
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Itt tisztaságnak és rendnek
kell lennie, hogy jól érezzék
magukat az emberek.

- Tis"Z,tességes szándék, de
nem hiszem, hogya lakos
ságnak az a leg/óvb gondja
ma, hogy nem szép a váro
suk.

- Az emberek többségé
nek fogalma sincs az önkor
mányzati törvényről.

Nekünk egy dolgunk van,
működtetni és szépíteni a vá
rost és építeni az infrastruk
túrát. Nem rajtunk múlik,
hogy valaki ide munkahelyet
hozzon. Az sem rajtunk mú
lott, hogy tönkrementek a
tsz-ek szövetkezetek. Persze
ezek jelentős gondok. A vá
ros is azért szegény, mert ke
vés a jól fizetett polgár, sok
a munkanélküli és kevés
pénz csordogál a város
kasszájába. Ezért igazán
nincs mib61 fejleszteni. Tud
ni kell, hogy mi is sok lovat
ülün!< egyszerre. Kevés pénz
van például a közvilágításra,
ezért a Kossuth utca csak
szakaszosan lesz kivilágítva,
viszont Endrődön a kondo
rosi út és a szarvasi utak vé
gig. A külterületeinken is
emberek laknak, s nem
mindegy, hogy sötétben bo
torkálnak-e haza. Most
mondja meg mit fejlesszünk
a külterületeinket, vagy a vá
rost?

- Ez legyen az Önök gond
ja. Mindenesetre mintha
nem lenne egységes az állás
pont ez ügyben, még az ön
kormányzati testületi tagok
között sem. A Dél Keletben
néhány nappal ezelőtt Gellai
alpolgármester fejtette ki
egyéni látásmódját a város
építés gondjairól.

- Igen, azt mondta többek
között, hogy ez egy kétköz
pontú kisváros. Szerintem az
endrődi főtér egy befejezett,
rendezett terület A gyomai
viszont nem. Aztán ahhoz,
hogy a két település igazán
eggyé váljon - Gellai szerint
- először is össze kellene
épülnie. Hát nem kell! A régi
központokat kell rendbe
hozni. Ezért gondoltunk ar
ra, hogy Gyomán egy szép
főteret építünk a régi piactér
helyén. Gellai alpolgármes
ter nem először mond ki bu
taságokat, amellyel jogosan

szül a gyomai oldalon indu
latokat. Én annak idején már
felvetettem, hogy a város
költségvetését ketté kell vá
lasztani, azaz területarányo
san lehetne elkészíteni. Ez
szerencsésebb megoldás
lenne. Az endrődi képvise
lők erre nem szóltak semmit,
de a gyomai képviselők kö
zül, akik szeretnék önállóan
gazdálkodó városrésznek
tudni Endrődöt- sem ragad
ták meg ezt a lehetőséget.

Persze gondolom, hogy ez az
egész Gyoma-Endrőd ügy
most a választások során újra
felszínre kerül majd. Lásd a
Gyomakör felhívását,
amelyben nagyon sok igaz
ság is van. De megmondom
őszintén, hogy akik ezt a fel
hívást aláírták számomra
nem sokat mond a nevük.
Azt kérdezem én tőlük, hogy
az előző rendszerben vajon
mit tettek ezért a városért.

- A Szó-Beszéd egy évvel
ezelőtt megkérdezte Öntől,
igaz-e, hogy parlamenti
képviselőnek készül. Akkor
Ön azt válaszolta, hogy ha
a választások előtt valame
lyik pártfelkéri, akkor majd
elgondolkodik ezen. Keres
ték?

- Igen, kerestek hel ybéliek
és szarvasiak is. Ugyanis
volt aki látott volna abban
fantáziát, hogy úgy lehetne
egy szarvasi jelöltet kiütni,
ha Gyomaendrőd olyan em
bert találna, akit Gyoma és
Endrőd népe egyaránt támo
gatna. Így került az én ne
vem, mint esetleges
független jeJöJté szóba. Az
elképzelés szerint, ha még a
békésszentandrásiakkal is
összefognánk - akik nem
mindig rajonganak a szarva
siakért -, akkor esetleg be le
hetne kerülnöm a
parlamentbe. Mivel azonban
semmiféle tömegbázist nem
láttam azok mögött, akik
megkerestek, és igazán a
pártok sem gondoltak rám,
nem lett az egészből semmi.
A választók népszerű embe
reket fognak támogatni és
ezért nem szerencsés, ha
mondjuk itt budapesti em
bert jelö1nek. Ne értse félre,
nem gondolom magamról,
hogy én népszerűvagyok, de
a polgármesterséget talán
nem csinálom rosszul.

- Azért jól esett volna ha
megkeresik...

- Igen, mert úgy hiszem,
más településeken szóba ke-

rült a polgármester neve.
Nem hiszem azért, hogy én
alkalmas lennék parlamenti
képviselőnek, de a felvázolt
modell kivitelezhetőlett vol
na.

- Ha már parlamenti kép
viselőnek nem kérték fel,
marad esetleg a polgármes
teri állás újbóli megpályá
zása?

- Ha megváltoztatják az
önkormányzati törvényt, s a
lakosság közvetlenül választ
majd polgármestert és ha
meglátom kik indulnak, ak
kor majd eldöntöm, hogy
részt veszek-e jelöltként a
polgármester-választáson.
Félek ugyanis, hogy valaki
olyan kerül majd ebbe a po
zícióba, akinek egyetlen tö
rekvése lesz, hogy szétverje
a várost.

- Azt mondják, dr. Valach
Béla pályázik a po.Jgármes
teri székbe. Ha O lesz az
egyedüli jelölt, akkor Ön is
ringbe száll?

- A polgármesterség ak
kor érdekel igazán, ha úgy
látom, hogy olyan ember
kezébe kerülhet ez a jogar,
aki nem egészen azért fog
harcolni, hogy Gyomaend
rőd együttmaradjon. Dr.
Valach nem ilyen ember.
Viszont ez esetben én is
ringbe szállnék, de nem el
lene, hanem mellette. Ha a
lakosság választ polgár
mestert, és majd ha úgy lá
tom, hogy nekem ninc§
esélyem, akkor is inkább O
legyen a város vezetője,

mint egy harmadik.
- Majd minden eddig is

mertparlamenti képviselője
lölt bemutatkozó látogatást
tett Önnél. Mit gondol az
esélyeikró1 ?

- Vegyes véleménnyel
vagyok róluk. Igazából
egyiknek sem adok esélyt,
mert nem igazán ismerik
őket Gyomaendrődön. Az
viszont biztos, hogy mind
nyájan jó és tisztességes
ügyet képviselnek.
Mindenesetre azt szeret
ném, ha gyomai vagy end
rődi képviselőnk lenne a
következő parlamentben 
mondta végül dr. Frankó
Károly polgármester.

Hornok Ernő



"Répa" egy gólja is
ezüsthöz segített

GYONlAENDA

gati országok, a világ síelő

közönsége körében.
1\z itt készülő betét a más

hol gyártott műanyag sícsiz
mák elengedhetetlen tartozé
ka.

Vodova János megemlítet
te, hogy a dolgozók Békés
megyében az átlagosnál jobb
fizetést vihetnek innen haza.

1\ kft. egyébként 1987-ben
alakult, mint. a Körösi ÁG
tűződéje.

1991. december l-jétől lett
Raichle Sport Kft. i\kkor 40
fővel indultak, más cégek
nek bérmunkavállalással.

1\ kft. valószínűleg, ha
számításaik bejönnek, továb
bi bővítés előtt áll. Erre vo
natkozólag időpontot sajnos
még korai mondani. B. K.

ÁTADÁS
ARAICHLE SPORT Kn.-nél

Winfried Ley, a svájci igazgatótanács tagja magyarázza a tech
nológiát dr. Frankó Károly polgármesternek

A szalag átvágása... - Winfried Ley és Vadova János

1994_ JÚNIUS

GyomaendrődVII. kerüle
tében fekvő Raichle Sport
Kft. június 8-án ünnepélye
sen átadta új üzemcsarnokát.
1\ bensőséges ünnepségen
többek között megjelent dr.
Frankó Károly polgármester,
Csorba Csaba jegyző, a kft.
svájci partnerének képvise
lője, az igazgatótanács tagja,
dr. Winfried Ley és Vodova
János, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

1\ Raichle Sport Kft. évi
100 ezer· pár sícipőbélést

gyártott eddig. 1\z új csarnok
~tadásával már 100 fő kap
ITUInkalahetőséget és a ter
melés eredménye is 35 ezer
párral emelkedik évente.

1\ különleges, Illinosegl
áru rendkívül kelendő a nyu-

GYONlAENDR,

8. K.

Ezt most itt is szerelné megkö
szönni minden kedves támogatójá
naki Az út New Yorkon, Atlantán,
Los Angelesen át repülővel történt.
Pasadenában volt megrendezve a
versenysorozat. A fiúk családoknál
voltak kettessével elhelyezve, a
költségek leszorítása miatt is. A
döntőbe. vezető, győzedelmes útju
kon a Répával erősÍtet Orosházi
MTK-sok egy brazil csapattal is
összekeruItek. A brazilok legyőzé

sére egy kint élő magyar úr 5 dollárt
ajándéko~ott minden győzelmet

szerzett fiúnak (inkább csak emlék
képpen).

A döntőben 24-én kikaptak Kali
forma válogatottjától. Ezért káprót
lást nyújtott az a tény, hogy a
meccset a ~ose Bowlban játszották,
ahol nem r~gen a vb döntőjét is tar
tották.

Csaba szerint állítólag a koszt
volt kissé el.marasztalható, mikor is
"elég gyenge kajákat szolgáltak fel"
nekik az amerikaiak. Hét mérkőzést

játszottak Szűcs Ferenc és Ökrös
Ferenc edzők v,ezetésével. A küz
delmek során egy gólt is rúgott,
amivel segítette li sikert.

Gyomaendrődön eddigi labdaru
gó-pályafutását Gál István és Bélte
ki János edzők segítették, minek ezt
az eddigi legnagyobb sikerét kö
szönheti.

Az út egyik legnagyobb élményét
a repülőút mellett a Disney Land
meglátogatása és az óceánban való
fürdés adta.

Reméljük, a kezdeti sikereket
számtalan követi majd, hiszen Bé
késcsabán az Elé1re valószínűleg

szemet vet a tehetséges labdarúgóra,
és így gyorsan felfi:lé ívelhet pálya
futása. Ehhez sok sikert kívánunk
mi is.

Brazil győzelemmel végződött az
idei labdarugó-világbajnokság az
USA-ban. Ezt általában jól tudja a
fociszerető és a vb-t tévén követő

szurkoló. Ezt az eseményt szorosan
követő nemzetközi focirendezvény ,
amiről kevesebbet tudunk, is Ame
rikában folyt le. A Disney Internati
onal Youth Cup volt, ami magyarul
annyit tesz, mint Disney Nemzetkö
zi Ifjúsági Kupa. Itt, ezen az esemé
nyen viszont volt magyar résztvevő,

sőt eredményesen is szerepeltek. A
máspdik helyezés, az ezüstösen csil
logó ér~m lett az övék.

Valószínűleg van, aki tudja, hogy
ennek a csapamak (Orosházi MTK),
ami tulajdonképpen Békés megye
válogatottja, gyomaendrődi tagja is
van. Tóth Csaba személyében. Tóth
Csaba, a jól ismert Répa, rendkivül
jó játékosadottságokkal rendelkező,

tehetséges emberke, aki az edzése
ken megkövetelt munkát is szorgal
masan végzi. (A békéscsabai
Széchenyi István Közgazdasági és
Külkereskedelmi Középiskolába ké
szül szeptembertől.)

A július 15-29-ig tartott Disney
Kupa küzdelmeken 15 országból
vettek részt csapatok, 36-an.

Répa 1994-ben kerult be a me
gyei válogatottba. Ez év februárjá
ban meghívást kaptak a Disney
Nemzetközi Ifjúsági Kupában való
részvételre. Értesítést kapott Csaba
is, hogy ha össze tudja szedni a kiu
tazás költségeit, akkor a csapatban
van a helye.

Ezután támogatókat kellett sze
rezni. A legfőbb segítőket Halász
István, Gaál István, Homok Péter,
Nagy Antal személyében találta
meg, de sokan mások is szívesen tá
mogatták kisebb-nagyobb összegek
kel Répa útját. Végülis összejött az
utazást biztosító, jelentő pénz
mennyiség, ami 95 ezer Ft-ot tett ki.

20



1994. JANUÁR GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

Néptáncosaink jövője

"AT~lt EMLÉKÉRE

A Körös Menti Néptáncegyüttes kérés
sel fordult a város önkormányzata kulturá
lis, oktatási, sport- és kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottságáboz, a városi képvise
lő-testülethez. Levelükben leírják, hogy:
"...a városban több mint 26 éve áll fenn a
Körös Menti Néptáncegyüttes, ez idő alatt
igen szép sikereket ért el... A művelődési

ház keretein belül működött. Az utóbbi
években azonban egyre több a probléma az
együttes és a művelődési ház között ... De
cember 31-től egyáltalán nincs szakmai ve
zetője, illetve a nagycsoport gyakorlatilag
nem is létezik."

...A Vadvirág együttes (Puerto Ricó-i si
kerteam) feloszlása is biztosra vehető!

...Kérik a bizoltságot, hogy az együttest
ne hagyja sorsára.

...Véleményük szerint az együttes alapít
ványi formában működhetne tovább...

A képviselő-testületi előterjesztésben
többek között ez áll:

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

,,A. Körös Menti Néptáncegyüttes műkö

désének segítésére Szabó Csaba volt tán
cos létrehozott egy alapítványt. Az együt
tes tagjai, az alapítvány képviselője és a
szülők kérelemmel fordultak a kulturális
bizottsághoz, melyben kérték az alapítvány
önkormányzati támogatását. Kezdemé
nyezték az együttes kiválását a művelődési

központból. A jövőben alapítványi formá
ban szeretnék működésüket biztosítani,
amelyhez anyagi támogatást kérnek."

A csoport optimális működésének bizto
sításához szükséges összeget kérték a tisz
telt testülettől.

Az utánpótlás nevelését, mint alapfokú
művészeti oktatás, a zeneiskola keretében
biztosítani lehetne.

A képviselő-testület január II-i ülésén
döntött az előterjesztésről, amikor is a tes
tület elveiben elfogadta a javaslatot, de
további előkészítést igényel. 8. K.

HATÁR GYÓZ6

A Gyomai Gyom
(az odavalósiaknak küldi, hálával és szere
tette!, 1995. május havában - Gy. bácsi)

ki a Nemzet Kalapácsa?
maga szerencse-kovácsa!

• ki a Helység Csalogánya?
vigye kőpart üsse kánya!
frissen szedettfőtt csalmatok
nincsen hozzá bizalmatok?
hát e gyöngyöző? beléndek
(hogy a süly essen belétek:)
bölcs itóka - Őt idézi 
bájitallWk szókratészi

G a r a b o n c i á r'i u s á r a
Gyomaendrőd ma lWgyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

felcsigázni ha ki beteg
nesztek szédítőpöfeteg
ne 'tek gólyahír: másnapos
jánynak használ ha rátapos
ez a másik is mocsári:
szárazdajkát felcsinálni 
tópart nádi buzogánya:
ezzel ronthass a pogányra
agárkóró monyos kosbor:

• mestert farag az inasból

"Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!"

Én vagyok tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon.

Én vagyok tomácod

barátságos fedele,

melynek ámyékába menekülsz

a tűző nap elől,

és gyümölcsöm oltja szomjadat
Én vagyok a gerenda,

mely házad tartja,

Én vagyok asztalod lapja,

És én vagyok az ágy,
melyben fekszel

Én vagyok a deszka,
melyből csónakod építed,
Én vagyok házad ajtaja,

bölcsőd fája, koporsód fedele

"Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd

a kérésem

NE BÁNTS!

Búcsúzunk egy feledhetetlen, nem min
dennapi embertől, Jakó Lászlótól, akit
nem mindennapi képességekkel áldott
meg a természet. Egyszerre volt egyszeru
és különc, békés és elégedetlen, bölcs és
csökönyös, de ami miatt kitűnt a hétközna
pi emberek közül: mérhetetlen rajongása
a természetért, a gyerekekért, asportért,
hihetetlen közvetlensége, segítőkészsége,

becsületessége, szeretete az emberek
iránt. 6, aki annyira ízig-vérig magyar volt,
hogy március 15-én elsőként tette ki a

nemzeti zászlót házának falára, aki imádta
szülőfaluját, Gyomát, aki csodálatos, az
országban egyedülálló motorkerékpá~ával

bejárta Magyarország legeldugottabb zu
gát, bebarangoita festőien szép tájait, fel
fedezte féltve őrzött természeti kincsein
ket, kulturális és történelmi értékeinket 
elhagyott végérvényesen bennünket.

Az országban bárhová is tévedt be,
mindenhol kedvesen fogadták, szívükbe
zárták és visszavárták, nem sejtve, hogy
már soha többé nem tér vissza. Nem cso
dálják meg fantasztikus motorkerékpárját,
nem hallatják tréfás anekdotáit, nem fo
gadhatják meg bölcs tanácsait. Nem látjuk
többet a st~dionokban, a lelátókon, az
autó- és motorversenyeken, ahol oly sok
szor megfordult.

Árván maradt egy nevezetes pad Gyo
maer.1drőd f6terén, ahová minden este ki
ült nézelődni, beszélgetni Gyoma polgára
ival, a turistákkal.

Elment egy vándor, egy nagy utazó.

Koltai Róbert filmje jut eszembe. "Sose
halunk meg", igen "Atya" olyan elpusztít
hatatlan, erős, egészséges volt, hogy sen
ki sem gondolta, hogy legyőzi a halál.

Számunkra oly hihetetlen, hogy nincs töb
bé, nagyon hiányozni fog a Körös színes
élővilágának, az Erzsébet-liget énekes ma
darainak, a végtelen róna védtelen növénye
inek és állatainak, és nem utolsósorban ne
künk, barátainak, sporttársainak, akik annyi
ra szerették, tisztelték és becsülték.

lsten veled, "Atya"!
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Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

ha ki kertje-úgy dézsmálta
jó komáknak kommendálta
úgy ismerte Ász Királyát
mint pákász a piócáját
szedretepret ringlót málnát
leszedte a kertész álmát
- fájáróllekiabálnád?
nyaka közé szedi lábát
s mint ki kegyes dolgot művel
iszkol nádi hegedűvel

G a r a b o n ci á r i u s á r a
Gyomaendrőd ma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyorruii Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

csupa paraj és kakastéj
kömyeskörül ez a kastély
arrafúj a táltorján ii
lakjad-rakjad lelkemjános
városgazda keresztjánya
lebabázott a burjánba'
cickafarklWrónak zsenge
bojtorjánnak - kutyabenge
boroszlánszáj vérrokona
gizgaz gyimgyom sógor koma

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom
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Január

Az.. önkormányzat január
11-1 ulésén döntöttek arról a
képviseló1c, hogy a Körös
menti Néptáncegyüttes a jö
v6ben önállóan alapítványi
fonnában működne tovább
s szeptembert6l a zeneisko~
lában beindítják az alapfokú
táncművészeti képzést.

Január 29-én tartotta első

közgyűlését - az 1993. decem
ber 30-án 35 alapító tag részt
vételével megalakult - Magyar
Keresztény Vállalkozók Gyo
maendrődi Kamarája, mely
nek elnöke Hunya István,
alelnöke Várfi András lett.

Február
Február 22-én a képviselő

testület elfogadta azt a rendele
tet, mely szerint márdus l-t6l
köbméterenként 66,4 forintra
emelik az ivóvíz hatósági díját

Március
Március l-én volt öt éve

hOg)} városi rangot kapott ~
korabban egyesült két tele
pülés, Gyomaendrőd.

A gyomaendrődi Rumba
Társastáncklub a hazai, illet
ve helyi táncmozgalom tá
mogatására alapítványt
hozott létre.

AzEndrődés Vidéke Taka
rékszövetkezet március 31
én 12 helysZínen tartotta
m:g az 1994. évi közgyú1é
set. A szövetkezet 14 110
r~szv~telrejogosult tagja kö
zul mmtegy 1300-anjelentek
meg a gyú1éseken, ahol az
igazgatóság adott tájékoz
tatót a pénzintézet 1993-as
gazdálkodásieredményéró1.

,Március 25-27 között Haj
du László tanár, az ipari is
kola Komédiás Körének
vezetője szervezésében a
művelődési központban ren
d~zték, meg az Országos
Dlákszmjátszó Találkozót.

,
~rilis

. Április l4-én az önkor
mányzati testület dr. Bánki

Gyula tüdőgyógyász főor

vost nevezte ki városi főor
vosnak.

Április 30-án a Katona Jó
zsef ~~velődési Központ
ban unnepi műsorral

emlékeztek meg Gyomaend
rőd várossá válásának öt
éves évfordulójáról. Ez alka
lomból GyomaendrődDísz
polgára címet
adományoztak Határ Győz6
Londonban élő gyomai sZár~
mazású Kossuth díjas író
nak. Gyomaendrődért

El1?'lékplakettet kapott mun
káJáért az Endrődi Füzetek
~zerkeszt6bizottsága, Gyu
rIcza László, Jenei Bálint
Krucrnó Endre, Soczó Elek'
Cs. Szabó Albert, Tímár Já~
nos, Vaszkó Irén. Poszto
musz kitüntetésben részesült
Varjú Vilmos és dr. Szerb
György.

Május
A május 8-i parlamenti vá

lasztáson induló 12 képviselő

jelölt közÜl hárman maradJak
versenyben: Szöllősi Istvánné
(MSZP), Bődi János (SWSZ
Köztársaság Párt) ésdr. Kepe
nyes János (Független
Kisgazdapárt). A május 29-i
másodikfordulóban Szöllősiné

9985 szavazattal nyertaz 5494
szavazatot szerzett Bődi János
előtt.

Június
A svájci tulajdonban lévő

Raichle Sport Kft. gyoma
endrődi telepén június 8-án
egy új, 300 négyzetméteres
üzemcsarnokot avatott fel
Wilfried Ley, az igazgató ta
nács tagja.

Június 20-án adták át a Li
get Fürdővíz;forgatóvalellá
tO!! ~s teljesen,lelújított új
hatso medence]et. A nyári
több héten át tartó kánikulá
ban naponta átlagosan 600
700 látogató kereste fel a
strandot.

A városban múködő 17
alapítvány vezetőjével talál
kozott június 21-én Szöllősi

Istvá?-né, ~örzetünk parla
menti képVIselője.

Július
A Gyomai Kner Nyomda

Kft. június l-el rész
vénytársasággá alakult.

Július l-től új parancsnok
vette át az irányítást a gyo
maendrődi rendőrőrsön. Az
1992. szeptember l-én kine
vezett Tóth Mihályt Szűcs

József rendőralezredes vál
totta fel.

A Sárréti Tej Rész
~~n:rtársaság Igazgatósága
lullUS l-től vezér
igazgatónak nevezte ki dr.
Tóth Lajost, agyomaendrődi
Alkotmány Mg. Szövetkezet
elnökét.

Július 25-től augusztus 7
ig a Bethlen Alapítvány
szervzésében a mez6gazda
sági iskola adott otthont az I.
GyomaendrődiMűvésztelep

nemzetközi képzőművészeti
alkotótábornak.

Augusztus
A Vadvirág gyermek nép

táncegyüttes augusztus 5-tó1
12-ig Romániában Tulcea
városában vett részt a Duna
menti országok táncfeszti
válján.

Augusztus 20-án az endrő

di Népházban Latorcai János
a KDNP alelnöke emlékezett
meg az államalapító Szent
Istvánról.

Augusztus 26-tól 28-ig a
gyomaendrődiGhost'sMFC
Motoros Alapítvány szerve
zésében Gyomán a Körös
parton rendeztékmeg az első
gyomaendrődi motorosta
lálkozót,.. melyre több száz
motoros jött el.

Szeptember
?zeptember l-től új veze

tŐJe va.~ a. Békés Megyei
MunkaugYl Központ Gyo
maendrődi Kirendeltségé
nek. A szarvasi Farkas Péter
sz.ékét a kirendeltségen
mmtegy három éve dolgozó
Tímárné Buza Dona foglalta
el.

A Keresztény Vállalkozók
Gyomaendrődi Kamarája
Jótékonysági Bálat szerve-

zett szeptember 9-én a Kisré
ti Gyógyszálló alapítványja
vára.

Szeptember l5-én az ipari
iskolában falugyillést, azaz
közmeghallgatást szervezett
az önkonnányzat. A gyűlé

sen ahol a polgármester adott
számot az elmúlt id6szak
munkájáról, alig 20 polgár
volt kíváncsi.

Október
Október l4-én a Bethlen

Gábor mezőgazdasági isko
l4n~ adományozott 48 gra
flkát a lengyel származású,
Ma!5!aros~ágon élő Trojan
Man~n Jozsef Az ünnepé
lyes tarlatot a budapesti-len
gyelfőkonzulnyitotta meg.

A gyomai születésűIlléssy
Péter grafikus- és festőmű

vész hagyatékát fia, Illéssy
Zoltán adományozta váro
sunknak. A művekből a kép
tárban október 21-én nyílt
kiállítás.

Az idei esztendő legna
gyobb sporteseménye az ok
tóber22-i bajnoki labdarúgó
forduló volt. A Gyomai FC a
Gyonuu;ndrődi Barátság SE
csapatatfogadta. A gyomai
ak 2:0-ra győzték le a Barát
ság együttesét.

November
Az önkormányzat novem

ber l7-i ü1ésén újra a vízdí
jak emeléséről volt
kénytelen dönteni.

December
Gyomaendrőd tíz válasz·

tókerületében összesen 66
egyéni önkormányzati képvi·
selőjelöltközül választhattak
december ll-én a választó
polgárok. A törvénynek kö·
szönhetően most közvetlenül
v~laszthatotta lakosság pol
garmestert.

December l-től 8-ig a
Gyomáról elszármazott Kru
crnó Endrének és feleségé
nek köszönhetően

svédországi vendégszerep
lésen vett részt a Körösmenti
Néptáncegyüttes.
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A gyomai születésű Kállai Ferenc szÍnmű

vész és Bacsó Péter filmrendező,Csányi Ist
vánné meghívására a Megint tanú című

film bemutatójára érkezett Gyomaendrőd
re április 24-én délután. A vasútállomáson

Csányi Istvánné, az Apolló mozi vezetője és
Hajdú László tanár fogadta a művészeket,

akik ezt követően szálláshelyükre a Szilvia
panzióba mentek. Kállai Ferenc (70 éves) itt
adott interjút elsó"ként a Szó-Beszédnek.

Hornok Ernő

tani helyzettel kapcsolatban.
A véleményem jelenleg ag
gasztó. Félek! Egy dolog vi
gasztal - ha ez egyáltalán
vigasztaló lehet - hogy az
egész emberiség bajban van.
Bárhová nézek, arra jövök
rá, hogy az ember felgyorsí
totta a maga életét a pusztu
lás feié. A jelenlegi
civakodások engem bor
zasztóan elkeserítenek. Eh
hez akigyakorlatlan
demokráciánkhoz az a 70
évem segít, amely el6bbre
hozza azt a bö:csességet,
hogy én már ehhez nem tu
dok hozzászólni.

- És ha ma iS parlamenti
képviselő lenne, akkor me
lyik párt padsorában üldö
gélne szívesebben?

- Köztudott, hogy én inkább
baloldali világnézetű ember
vagyok még akkor is, ha a
baloldaliság fogalma nagyon
összekócolódott. Az bennem
ragadt, hogy a kapitalizmus
vérrel, vassal jött. Félek, hogy
úgy is fog menni. Az érdekelt
ség, ezen belül a differenciált
.ság nem funkcionál ma sem.
Minden maradt egy kicsit
azon a mezsgyén, amit az em
ber szeretett volna megvál
toztatni.

- Hetven évesen is sokat
szerepel, ..

- A Nemzetiben játszom
már ötven éve. Most nyáron
újra játszom Gyulán. Egy
biztos azért, hogy óvatosab
ban fogok vállalni szerepe
ket felmérve mennyire bírja
az erőm. Túler6ltetni nem
szeretném magam, mert eb
ben a korban már nagy a ri
zikófaktor. ,

- De látom, jó eróoen van.
- Hát, a boncolásnál majd

kiderül...

egy veszett korban született,
annak elkészítése egy hősie

sebb dolog volt, így az első

filmnek különleges pátosza
van ma is. Most egy porha
nyósabb, egy nihilistább
korszakot élünk. Egy még
nem kigyakorolt demokrácia
kinövéseibe harapdál bele ez
az új film a Megint tanú. Ez
egy kicsit szomorú film hi
szen amikor az emberek
óhajtották volt a változást,
most kicsit csalódottak. Még
a legrealistább gondolkodá-

sú ember sem azt várta, ami
most van. Hogy a párbeszéd
helyett egymást eszik a poli
tikusok és csak azért is tud
nak nemet mondani, hogya
másiknak ile legyen igaza.
Ez egy nagyon nehéz, ve
szett korszak.

- Ön parlamenti képviselő
ként politizált a múlt rend
szerben. Gondolom a
jelenlegi politikai helyzetró1
is van véleménye. Fokozó
dik-e a helyzet?

- Nézze, én mostmár 70
éves vagyok. Nap mint nap
termelem magamban azt a
bölcsességet, amely miatt
megbocsátó "a;;yak a mos-

hat meg. Tulajdonképpen
köszönöm a sorsnak, hogy
vidéken, falun születtem.
Tehát én ebb6l táplálkozom
és tudom, hogy másfajta di
menzióval, habitussal él az
az ember, aki vidéki szárma
zású. A gyomai élményeket
a mai napig őrzöm. Szóval a
visszatérés egy ilyen hely
zetben küJönösen izgalmas.
Bár azok az emberek akiket
ismertem már sokan a más
világon vannak és én is októ
ber 4-én betöltöm a

hetvenedik évemet. Ötven
éve teszek-veszek a pályán
és, hogy egy általam nagyon
szeretett film gyomai bemu
tatój ára idelátogathattam,
megint csak köszönetet kell
mondanom a sorsnak.

- Az 1969-ben készült és
sokáig betiltott Tanú című

film az ötvenes évekró1 szól.
A mostani, a Megint tanú a
rendszerváltás utáni helyze
tet próbálja tükrözni. Ez a
két film felöleli azt a korsza
kot amelynek ön is tan4ja le
hetett. Melyikfilm áll Onhöz
közelebb?

- Meg kell mondanom,
hogy mind a·kettő. Az egyik

Húsz év után újra itthon
- Hány év után köszönthet

jük újra szülónelyén, Gyo
mán?

- Az öregséggel együtt a
memória is kisség silányab
ban működik. Nem tudok
pontos dátumot mondani, de
minimum 20 éve nem jártam
itthon.

- Az elmúlt 20 év alatt nem
volt módja Gyomára láto
gatni, vagy nem is akart?

- Több ízben kaptam meg
hívást, de nagyon néhéz a
színházi szezonban időpon

tot egyeztetnem. Nyaranta 
elég régóta - Gyulán vendég
szerepelek, szezon közben
pedig sokat játszottam, ésje
lenlegis sokatjátszom. Azok
a dátumok, amelyeket meg
hívóim felajánlottak egysze
ruen nem jöttek össze és ezt
végtelenü! sajnáltam.

- Milyen érzés most újra
végigmenni a gyomai utcá
kon?

- Mikor a vonat Gyomához
közeledett egészen különös
szívdobogást éreztem. Igaz,
nem egészen azt a tájat, falut
kapom vissza, amit annak
idején itthagytam. Az itt töl
tött fiatal éveimre viszont
mindig is nosztalgiával gon
dolok vissza. Én nagyon so
kat élek Gyomából, mint
színész. A mai fiatal színé
szek ha nem születtek civili
zálatlanabb vidékeken, kis
falvakban, akkor képtelenek
visszaadni szerepeikben
azokat a bizonyos kü1ö~ös

ízeket Például amikor az Uri
muriban Csörgő Csuri azt
mondja egy kis falusi ven
déglőben a Komájának, hogy
"ne mozogjék kend mert ki
izzad!" Bennem vannak
azok a gyermekkori különös
érzések, élmények, amelye
ket egy pesti soha nem kap-
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'B!U4 Üfl!Jeáaz Istené,
?{g.fel); ftogg porba ejtené
'])rágdn megvd1tott népét!

Ó rem{efsegftőtmefféIl
!1(j vészben, :Vi/íaroan. megvéá
7lgeáés sunt igéjét.

eFa6rIdusJaf(ab 1593-1654)

Június 5.-én ke8)'eletes emléke
·zésre hfvt.a a város lakóit a német
származású evangélikuwk gyomai
közöSlSége...

1862-ben épült templomban em- nak.
lékezó istentiszteletet tartott Bűnük volt a származásuk. otlho
Táborszky László püspökhe1yettes, nuk a hideg, egészstgtelen barakk.
az egyházmegye cspe1'C<l?C. A más- wrsuk az emlxrtelen rabol érté
~or oly kevés lúv6t számláló temp- kük a megbélye~.
lom most. tömve voll eljöttek az Több€6gük már egy szót 8cffi tu
endro katolikusok. és más feleke- dott németül, mert számukra régen
zemek. a Kereszténydemokrata Jöclbe veszett a.Rajna». Nekik már
Néppárt t.B8jai és sokan má<llOk. a Körös jelentette az életel

Az esperes 'úr .mélyen szántó Mezól:xrény1::x51 történt áttelepülé
SZ8.vail hazáról. mlJ8Y8rsá&r6l, né- siik óta dolgos. becsületes polgárai
met:2égr6l. imádségaB lélekkel hall- voltak a településnek.

gattuk.. Akik bfrták az évelcig tartó kény-
emlékeztünk a szermunkál rabségol éhezésl ~

kC<l'Crves idókre múmiává aszalódva évek multán ha
(1945. jan. 41), amikor zaérkeztek - &::; otthont &::; családot
.ÖSS?C8JŰjtötték Ei nem találtak. Otthonukat idegenek
városunk német lakták. hozzé.tartozóikat lcizsuppolrnk
származású lakóil Németországba
Nóket 18 évtól 40 A méltó szavak. és az alkalomhoz
ig, férfiakat 16-tól 50 illó költemények. az emlékez&, ko
éves korig, hogy 3 szorui, virágai mellé - melyek az
napi élelemmel részt ol:xliszk talpazatára kerültek - illó
vq~yenek ~közös lenne. ha a Cyomakör és a fiOnisIDC-
munkákban». reti egyesület közös <5sszefogá<SS91
Cyomár61 171-en részle~n. történelmi hűOC;&Sd

indultak el. A 3 feldolgozná golgotás életükeL mert
napból 3-5 évig éppoly kedvC&::;k ók számunkra, mint
tartó büntetó munka Mohipuszta. Mohács. Rákóczi harco
ldl Közülük mint- sai. a &zabe.dságharc h~, Isonzó
egy ne8JVennek. vagy a Donkanyar. a fiolokauSzt és
örök idóre véJtozott 56 dicsó halottai..
a büntet6&::;, azok A hósök emléke örök.. és hal!·
most. is a volt &zov- hallltlan!
jetunióban porlad- Mártan Gábor



"Minden városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel"
Határ Győző látogatása Gyomaendrődön

Diószeginé Bíró Ilona ajándéka Határ Győzőnek

- Író úgy lesz az emberből, pénznek szárrútott akkori
hogy elkezd írni. Már 14 ban. Arnikorlediplomáztam,
éves koromban naplót írtam. akkor legszívesebben azt
Később jöttem rá, hogya csináltam, hogy elvállaltam
naplóírás angol szokás, pe- pályázatok készítését, s ez
dig az angolokat nem is sze- zel a munkával három hónap
rettem, azaz inkább alatt összeszedtem annyi
közömbösek voltak szá- pénzt, hogy utána kilenc hó
momra. 18-19 évesen már napig csak írtam. Az ember
tudatosan írtam és akkorra sosem tudja, hogy mi lesz
ezek a naplószerű firkálmá- belőle. Csak később derül ki
nyokműformátkezdtekölte- az, hogy miben lesz igazán
ni. A műegyetemen miután mester. Én a zenéhez is von
elég jó kezem volt, úgyneve- zódtam, jártam zeneakadé
zett főzőrajzokat, perspektí- miára is, de festettem is. A
vákat rajzoltam épületekről. műegyetemen a professzo-

Határ Győző (81) gyomai
születésű, Angliában élő

Kossuth-díjas író június 11
én Gyomaendrődre látoga
tott feleségével Piroska
asszonnyal. Szálláshelyü
kön a Szilvia Panzióban be
szélgettünk az íróval, akit
1994-ben városunk díszpol
gárává avattak.

- A fiatalabb nemzedék ke
vésbé ismeri Határ Győző

nevét. Miként mutatkozna be
nekik?

- Gondolja el, hogy ha a
versailles-i kastély pompás
homlokzatát kellene bemu
tatnom. Ez persze nagyzolás,
de nagyon nehéz lenne csu
pán szavakkal elmondanom
hogyan fest ez az óriási kas
tély. Nekem is nagy életmű

vem van és igencsak
hányatott életről tudnék be
számolni. Gyomáról elég ha
tározott emlékeim vannak,
annak ellenére, hogy hat
éves koromban elkerültem
szüleimrnel Budapestre. Ezt
követőenmég II éves koro
mig minden nyáron hazajár
tam nagynénémhez
vakációzni. Ezután többé
nem láttam Gyomát.

- Hogyan kerültek el Gyo
máról?

- Szüleim szerencsét pró
bálni költöztek fel Pestre.
Édesapám megpróbált sza
tócsboltot nyitni. Nekem
mint parasztgyereknek sok
bajom volt akiejtésemmel,
meg a habitusom és a ruház
atom rniattis. Megpróbáltam
barátkozni a pesti fiúkkal.
Volt egy kis báránybőr süve
gem és ezek egyszer bele
köptek. Sírva mentem haza
és bepanaszoltam őket

apámnál. Apám megkérdez
te: "Igen, beleköptek, és te
mit csináltál? " Hát idesza
ladtam hozzád. " Nem jó 
mondta apám. Van öklöd?!
Üss vissza, hiszen jó vereke
dő vagy!" Attól kezdve én is
verekedős lettem, így aztán
nem köptek bele többet a

kucsmámba. Az elemi után a
Bólyai főreálba kerültem
műszaki vonzalmaim miatt.

- Hogyan lesz egy műszaki
érdeklődésűemberbó1 író?

Ezekkel próbáltuk megfőzni

az építtetóket. Uyenért sokan
és szívesen fordultak hoz
zám. Vállaltam terveket 60
90 pengőért, ami nagy

rom agitált, menjek adjunk
tusnak mellé. Csábított,
hogy ad majd önálló munká
kat, de engem semmivel nem
lehetett eltántorítani attól az
életformától, hogy gyorsan
nagy pénzt keresek, azután
elvonulok a csöndes ma
gányba és írok.

- Említette, hogy lWzöm
bös nép az ön számára az
angol. Mégis Angliában ta
lált otthonra...

- Annak idején a magyar
mentalitáshoz hozzátarto
zott, hogy-Párizs volt a világ
közepe. En is így gondol
kodtam, és beleboloilduItam
a francia irodalomba. Tiszte
letbeli, fogadott gyermek
ének tekintettem magam.
Amikor 1956 végén kimene
kültünk Bécsbe, megkeresett
az angol rádió és állást aján
lottak. Gondolja el, hogy az
ember ott áll Bécsben egy
szál ruhában egy asszonnyal,
akiról gondoskodni kellene
és egyszer csak állást kínál
nak. El is fogadtam az aján
latot. Később csábítottak
Amerikába, jó állást ígértek
nekem és a feleségemnek,
házat kaptunk volna két ko
csival de nem mentünk. Az
volt az elgondolásom, hogy
Európa mindig legyen kéz
nyújtásnyira.

- Az elmúlt esztendóoen
Önt díszpolgárává fogadta
szülónelye, Gyomaendrőd.

Milyen érzésekkel értesült a
kitüntetőcímró7?

- Most szarkasztikus le
szek. Azt szokták mondani,
hogy minden nemzetnek
olyan kormánya van, ami
lyet érdemel. Ezt úgy is for
díthatnám, hogy minden
városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel. A
feleségem szokta mondani:
ezt a virágot sz'!kítottad,
mostmárszagold! Enrnindig
szeretettel gondoltam Gyo
inára és sok versemben meg
csillannak a gyermekkori
gyomai emlékek.
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Csak azért is összevonták
a két gyomai iskolát

"ugye milyen fájdalmas az
elsorvasztás? !" - jegyezte
meg az egyik endrődi kép
viselő az önkormányzat
május 31-i ülésének
szünetében, amikor
a testület endrődi érzelmű
képviselól igent mondtak
az l. és 2. számú általános
iskolák összevonására.
Tény, hogy ezzel a döntéssel
milltegy 3 millió forintos
megtakarítás érhető el,
de a szavazást megelőző
három órás vitában
mintha nem is ez lett volna
a fő szempont. Pusztán
takarékossági okokkal
indolkolták többen a két
iskola összevonásának
szükségességét, ám amikor
egy másik napirendi pont
kapcsán az endrődi volt
községházán műk.ödő

kirendeltség megszüntetése
ker-ültszóba,akkor
ugyanezek a képviseló"k
nagy vehemenciával
indokolták az endrődi

kirendeltség szükségességét.
Még az sem számított
a takarékosságra törekvő

endrődi képviseló"knek,
hogy az endrődiek

szimbólumának tekintett
községházán 4 dolgozóval
mú'k.ödőkirendeltség
évente mintegy 2
millióba kerül évente.

De térjünk vissza az iskolaügyre. Az
ülésen részt vett Szöllősi Istvánné váro
sunk parlamenti képvise16je, aki most
inkább mint a Pedagógusok Szakszer
vezetének főtitkáraként jelent meg, s
hangsúlyozta, hogy csak a 3 milliós
megtakarítás miatt ne tegyen a testület
visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen
dolgot, hiszen azzal, hogy ha összevon
nak két iskolát, még nem lesz több pén
ze a városnak.

Dr. Kovács Béla képviselőés az isko
la ügyekkel megbízott tanácsnok azon
ban kifejtette, hogy a város az anyagi
cs6d elkerülése érdekében próbál taka
rékoskodni. - Ha minden területen ezt a
megtakarítást végre tudjuk hajtani, ak
kor Gyomaendrőd megmenekülhet a
csődt61 - mondta a tanácsnok. A város
háza pénzügyi csoportjának vezet6je
Nagy Istvánné tájékoztatta a jelenlév6
ket, hogy a városnak majdnem 100 mil
liós adóssága van és az e16ző testület
mintegy 40 milliós hitelt vett föl 1992
ben a szennyvíztisztító telep b6vítésé
hez, ami kidobott pénznek tűnik, hiszen
az így megemelt kapacitású telep több
mint fele kihasználatlan.

Szö1l6si Istvánné szerint tehát az ön
kormányzat belement egy fizethetetlen
beruházásba, melynek árát most az ok
tatásüggyel akarják megfizettetni. - Ha
ez így van, akkor nincs szükség arra,
hogy szakmai érveket soroljak az ösz
szevonás ellen, mert ezek szerint a város
csődhelyzetbenvan.

Katona Lajos képvisel6, a pénzügyi
bizottság elnöke is a csődhelyzettel fe
nyegetett. Kifejtette, hogy csupán az is
kolák szervezeti átalakításáról, egyfajta
takarékossági megoldásról van szó.

Dr. Szendrei Éva képvisel6n6 a testü
let elé kerü16 anyag tárgyilagosságát
vonta kétségbe, s felhívta a képviselők

figyeImét arra, hogy ha mégis a két is
kola összevonása mellett dönt a testület
takarékossági okokra hivatkozva, akkor
legyenek ugyanilyen következetesek a
kirendeltség megszül1tetése ügyében is.

Szöllősiné szerint az iskolaösszevo
nás nem old meg semmit, csupán ruzol-

tó munkáról van szó - A szülőnek pedig
joga van megválasztalli gyermeke okta
tási körülményeit, s én azt tapasztalom,
hogy önök nem kívánják figyelembe
venni a szülők véleményét.

Az 1. számú Általános Iskola szülői
munkaközössége május 8-án 182 szülő

aláírásával tiltakozott a két iskola egye
sítésének terve nliatt. Dr. Frankó Ká
roly polgármester szintén az
összevonás ellen szólt. Mint mondta
számára ez erkölcsi kérdés és koránt
sem biztos, hogy ez a néhány milliós
megtakarítás rántja ki a bajból a várost.

A három órás vita végén név szerinti
szavazáson döntöttek a képviselők,

akik közü112-en a két iskola összevo
nása mellett voksoltak: Bátori Gyula,
Balázs Imre, dr. Kovács Béla, Várfi
András, Katona Lajos, R. Nagy János,
Knapcsek Béla, Czibulka György, dr.
Valach Béla, Tótka Sándor, Hanyecz
Margit és Dávid István. Nemmel szava
zott dr. Szendrei Éva, Hangya Lajosné,
dr. Frankó Károly, Garai János, Nagy
Pál és Kovács Kálmán.

Eszerint tehát az önkormányzat 1995
július 31-el összevonja a két iskolát oly
módon, hogy az l. számú beleolvad a 2.
számú iskolába. Szöllősi Istvánné asza
vazástkövet6en bejelentette, hogya pe
dagógus szakszervezet jogi úton
megtámadja a testület döntését, mert a
képviselők alapvet6 emberi jogokat
nem vettek figyelembe.

H.E.

; ; ;

KUTFURAS
IVÓ- ÉS ÖNTÖZŐVÍZ

KUTAK
FÚRÁSA 200 MÉTER

TALPMÉLYSÉGIG.

Komóczy AUila
Gyomaendrőd, Apponyi

u. 17. Tel: 386-338
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Eredeti jurta készítésével készülnek a Közösségi Házban a
gyomaendrődi fiatalok a MiI!ecentenárium megünneplésére

Egyedülálló kezdeményezés
Szcmda IsrV""'"an,

a gyomaendrőd: 3.
szarnú Ál talá.uos
Iskola t.3.n.á!"a.
Csendes, halk
szavú ember, akii
tanítványai szeret
nek., mert amit
csinál, azt művészi fokon csinálja. Amit tud, azt a legtisz
tább forrásból menti, és igyekszik közkinccsé tenni.

Nyáron kézmüves táborokat szervez, maga tervezi, gyűjti

az anyagot, a tanítványok valóban meg is tanulják az általa
bemutatott ősi mesterséget.

Az elmú1t nyáron nemezkészítő tábort szervezett, ahol
szíwel lélekkel csinálták a nemezt. HiS2.ell terviik volt! Ma
már köztudott, hogy a millecentenárilliilla honfoglalás kori
jurta rekonstrukciót készítenek, annak teljes pornpájávaJ.
Olyanféle jurtál amelyben valószínűleg őseink laktak.

Kérdésemre elmondta Szonda IstVán, hogy ezt a művé

szeiet, a nemezkészítés technikáját Vidák Istvántól tanulták.
"Figyelem, kitar-2.s, türelem kell hozzá! A lényeg: a gyapjút
jól ki kell mosrü, az összekuszált szálakat szétiazítani, s ha
ez megvan, kezdődhet a munka. Nemezelésre legjobb az
úgynevezett zsírfarú birka gyapjúja, ebből készül a nemez.
Mi 6 q cigálya gyapjút mostunk ki nyáron a Körösön, ebből

készífjük a jurtához szükséges nemezt. Ragaszkodunk min-'
denben az eredetihez.. A mintákat, a motívumokat szín~?

gyapjúból készítjük. Ezeket is magunk festjük, mint őseink
Festő anyagu.l növényeket basmálunk: kutyabengekéreg,
diószirom és levél, tölgyfa gubacs stb. A mintákat az ásatá
sok során előkerült tarsolylemezekről, csatokról, szíjvégek;:'
ről, esetileg előkerült veretekről mintázzuk Azok rendszerét,
formavilágát, annak törvényszerűségeit követjük: csak tiszta
forrásból. "

A minták összehozásában segí!ségükre voltak Kustár
Zsuzsa iparművész, és a minták mondanival6jának kiva16
ismerője Kaszás Ákos nemezkészítő.

A békéscsabai mú.zewn nagytermében kivánják felállí
tani., szeretnék, ha ott állandó kiállítást nyerne, hogy minél
többen láthassák őseink e remek lakását. Nagyon nagyok a
méretek, így akárhol fel sem állítható: belseje 6 m átmérőjű,

belmagassága 3.5 fi.

A jurta váz fából készül. Mi fiízfából csináljuk, de őseink

kőrisfából készítették
A munkánk csapatmunka volt, m.i.I!tegy 80 ember dolgo-

zott eddig benne.
Minden munkát
közösen csinálunk
és csináltunk.
Nagy terhet ró
ránk a fa kiszabá
sa és a hajlitása,
összerögzítése.

Kemény munka ez! Az összerögzítés bőrszögekkel történik.
A bőrszög marhabőrből készül. Ez is korhű. A berendezés
ben nem törekedtünk a teljesség igényére, csak amennyit a
régészet tud! Az alapvetőjurtarendszert megtartottuk: ahogy
belépünk, középen tűzhely, szemben a sZentély, balra a fér
fiak, jobbra a nők oldala, elöl a munka helye. (A piszkosabb
munka helye, és akisállatoké.)

Készítettek-e már Magyarországon valahol jurtát? 
kérdeztem.

"Igen. Székesfehérváron, de ők nem törekedtek korhű

ségre."
Tehát eredeti módon készítve csak Gyomaendrődönlévő

jurta látható?
"Igen! Miskolcon van egy honfoglalás kori kiállítás, 011

van egy eredeti kazah jurta, szándékomék megnézni"
A jelenlévő és ~oyon szorgalmas jurtások közül Kaszás

Ákos tudott még nekem szentelni pár perce!., hogy a motí
vumokat értelmezze számunkra. Mint elmondta, a motívum
kincs a magyar nyelvre épül. A növény szavunk növekedés
sel kapcsolatos, az állat szavunk az állapotra utaló. A nö
vénymintákból, indákból - mint folyamatból - egy-egy ma
dár, a másikból egy-egy hal, az összetett fonnákból egy
bagolyfej, vagyis a [olyamatszerűségből állatszerűségek

ala.lculn.ak ki. Itt már a kozmikus dolgok is elötíínnek, mert
egy-egy állat megfelel az állatöv jegyének. A minták tehát
az ősi hitvilágról tanúskodnak.

Az elmúlt idők ,,kiradírozták" az emberek tudatából a
baulszeretetet, a megismerést összes nemzeti értékeink iránt
A jurtát készítő fiatalok példát mutatnak mindenkinek.,
munkájuk hozzátartozik a magyarság-tudat mélyítéséhez.
Ezt kell hogy megismeIje minden honi lakó.

Tisztelegve állunk meg a jurta készítő fiatalok előtt. Kö
szönet és hála nekik!

Vaszk6Irén
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(1996. március ll. endrődi könyvtár)

A
mikor. igazán szép, meleg
hangulatú, közönségtől zsú
folt rendezvényen veszek
részt szülöfalumban, mindig

eszembe jut a kérdés, amelyet né
hány évvel ez előtt tettek fel a Hiva
talban: - Van egyáltalán kulturális
érdeklődés Endrődön?

Aki eljár rendezvényeinkre, az
tudja, hogy van. A Békés Megyei
Könyvtár dolgozói közül is, ha csak
tehetik, eljönnek néhányan. Elmond
ják, hogy nemcsak a müsor miatt
jönnek, hanem a közönség miatt is:
k.özvetlenek, otthonosak a rendez
vény, az emberek szeretettel fogadják
a vendéget, mindig zsúfolt a könyv
tár.

igy volt ez a Tímár Máté--esten is.
Nagyon sokan eljöttek a 74. évében
lévő írót köszönteni, meghallgatni. Ott
voltak a tanyai ismerősök, falubeli
barátok, orvosok, cipészek, nyugdíja
sok, és - nagy örömünkre - fiatalok is.
Eljött a Kulturális Bizottság elnöke, ott
voltak a tanárok közül többen, ott
voltak az iskolaigazgatók közül: La
dányi Gáborné, Dr. Kovács Béla,
Gubucz József. ott volt a plébános úr
is, ott volt az író testvére is, Illés bá
csi, és még sokan.

A találkozót Vaszkó Tamás vezet
te be - endrődi gyerek volt Ő is, - aki

)jelenleg a szeghalmi gimnázium
igazgatója. Tímár- Máté szeghalmi

,diák volt, ennek emlékére ajánlotta
fel régi iskolájának gyarapodására a
legutóbbi köteteinek bevételét.
(Amikor a szerelem véget ér,
Napáldozatja elOtt, ...és a Berettyó
folyik tovább...)

A megnyitó szavak után szép él-

ményben volt része a hallgatóknak:
Kurilláné Vaszkó Ildikó mondott el
mély átéléssel egy Tímár novellát
Árvai Mari néniröl (Hogy a világ elöre
menjen). Ezután Vaszk6 Tamás és
Márton Gábor beszélgetett az ír6v~

életről, irodalomról, majd a közOnség
kérdezgetett. Arra az egyre vigyh
tunk, hogyapomikát messze elkerüt
jük. Viszont bőségesen esett szó az
író élményanyagáról, újverses köny
véről (Lélekváltság), és a regényei
ben legjellemzőbb stilisztikai eszkö
zökről: az endrődi tájszólásról. Hiszen
az írói életpálya során meghatározó
körülmények voltak az édesapa, az
édesanya alakja, a tanya népe, étetfi
lozófiája, tiszta erkölcse, és az itt
beszélt nyelv. Ezért mondhatjuk bát
ran, hogy Tímár Máté irodalmi szint
re emelte Endrőd nyelvjárását,
sz6kincsét, ország-világnak me9_-

mutatta annak szépségét. Löricze
Lajos a Mai magyar nyelv története c.
kézikönyvében többször idéz az írótól
tájnyelvi sajátosságokat.

Fontos nekünk mindez. Ahol még
megvan, őrizni kell anyanyelvünk
gyöngyszemeit, a tájnyelvet. Nekünk
az endrödit kell örizni, mert ez a mi
énk. A zárt e-t, a gyönyörű hangtani
sajátosságokat, eredeti és találó szó
lásainkat, tájszavainkat.

A találkozó végén Vaszkó Tamás
gratulált az író új. verseskötetéhez, és
bezárta a rendezvényt. Az író ezután
dedikált, és elbeszélgetett ~z öt kö
f'Ülvevőkkel.

S ~ép este v.olt, az irodalom
unnepnapJa.

Homokné Németh Eszter
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GELLAl JÓZSEFNÉ
Szeretetotthon vezető

Szeretetotthont a millecentenárium
évében alapította."
A szeretetotthonban jelenleg hat

szobát, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal, tágas közösségi és
kiszo 19á1ó helységeket vehettek birtokba a beköltözök 10 nő l férfi.
További tervünk az épület másik szárnyának kialakítása, ahol
hasonló körülmények között tudunk további 9 főt fogadni.
Működtetünk egy 20 fós Idősek Klubját is, azok részére, akik még
nem jutottak el arra az elhatározásra, hogy az otthon lakói legyenek,
de szívesen tartoznának valahová, ahol testi-lelki segítséget kaphat
nak.

S végül gondolataimat szeretném befejezni a mi, a szeretetszol
gálatot végzők hitvallásával ars poetica-jával:

Az idős, segítségre szoruló testvéreinkkel való első

találkozáskor szemükből olvassuk
- Tudod fiam, voltam, ami vagy, fiatal, egészséges, szerettek és

szerettem, szültem és temettem.
Leszel, ami vagyok! Idős, beteg, segítségre szoruló magányos.

Segíts, hogy ne fájjon a kiszolgáltatottság. -
Milyen igazuk van. Erre csak egy lehet a válasz: Annyi megbe

csülést, szeretetet, gondoskodást nyújtsunk ma itt és most, amit
majd holnap magunknak is elvárunk. Mert amit ma másokon
látunk, azt holnap magunkon is láthatjuk majd.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor vezetésével, a presbitérium és a
gyülekezet támogatásával, munkatársainkkal együtt ebben a
szellemben igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
valóban a szeretet otthona legyen ez a ház.

Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik testi-lelki ere
jükkel segítették az intézmény létrejöttét. Teljes szívvel köszöntjük
és várjuk a távollevőket, hogy közeledjenek és azonosujjanak a
napjainkban egyre fontosabbá váló szociális, karitatív
tevékenységünkhöz.

II
~I

né a dics()ség

\

~.~-._._!~'

Emberé a feladat, hogy lsten
akaratát e földi életben teljesítse. Ist

Ez történt a Gyomai
Református Gyülekezet életében is, amikor elképzelték, és minden
erejüket összeszedve felépítették Békés megye harmadik reformá
tus szeretetotthonát.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor régen dédelgetett nagy álma tel
jesült azzal, hogy otthont teremtettek a gyülekezet idős testvérei
számára, ami nem csak otthon lesz, hanem a szeret hajléka, állomás,
felkészülés a boldog földöntúli életre.

Pünkösd ünnepének másnapját tették még ünnepélyesebbé,
amikor is délután 3 órára a Gyomai Református Templom harangja
hívogatott mindenkit a Szeretetotthon felavatásának ünnepségére.

A templomban Sipos Tas Töhötöm, a gyülekezet lelkipásztora
köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve minden segítőnek a
közreműködését abban, hogy itt most ünnepelhessünk.

A Istentiszteletet Papp Géza Csaba, a Tiszántúli Református
Egyházkerület főjegyzője, majd Nagy László Békés megyei esperes
szolgálatával folytatódott.

Végül minden jelenlévő nagy örömére Izsó Antalné
Gyomaendrőd legidősebb bábaasszonya, mindenki Erzsike nénije
köszöntötte szíveket melengető szavaival a jelenlévőket. Egy
gyönyörű versse! búcsúzott, hiszen ő már öt éve a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetotthon lakója. Könnyes szemmel hallgattuk,
ahogy 88 évesen szavalt szeretett temploma falai között: "Mi
mindig búcsúzunk".

Az istentisztelet végén a vendégek átsétáltak a Szeretetotthonba.
"Az idősek a gyülekezet múltjának hordozói, hitükre épülhet a

jelen és a jövő" ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünnepségen
résztvevőket Papp Géza Csaba áldást kérve az Otthon valamennyi
lakójára, dolgozójára, a gyülekezet lelkipásztorára, a presbitérium
ra. Végül egy bibliát nyújtott át Sipos Tas Töhötöm lelkipásztornak,
benne egy kis nemzeti színű szalaggal, a következő szavakkal:
"Emlékeztessen ezen biblia mindenkit arra, hogy a gyülekezet a

29
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Katolikus Krónika

Szent Gellért püspök, egyházmegyénk védőszentje!

Köszöntünk Téged!
"Kedves Hívek!
(Az idén van) ... egyházmegyénk első

püspöke, Szent Gellért vértanúhalálának 950-ik
évfordulója. Neki köszönhetjük, hogy egyház
megyénk már a szentistváni időkben rátalált a
~ómai katolikus hitre, és az egyházban megtalál
ta Jézus Krisztust, megtalálta élete értelmét.
Azóta adják át a szülők, nagyszülők e hitkincset
gyermekeiknek, unokáiknak. Azóta lett ezen
területen élő emberek viselkedése a keresztény
erkölcsökhöz mért. Az ő munkálkodása nyomán
indult meg itt az első katolikus iskola, amelynek
híre olyan volt, hogy más országokból is jöttek
ide tanulni. Neki köszönhető, hogy itt is végrehaj
tották Szent István rendeletét: minden 10 falunak
legyen saját temploma. De tőle tanulhatjuk,meg a
hithez és a magyarsághoz való állh~tatos
ragaszkodást, hiszen ezért óldozva életét lett vér
tanú.

Hólás szívvel emlékezünk ró ebben az (...)
évben, és naponta kérjük mennyei pártfogását
csalódunk, egyhózmegyénk és egész magyar
népünk minden tagja számóra.

+ENDRE
megyés püspök"

ENDRŐD

Irgalmas Isten, te Szent Gellért püspököt
a vértanúság halálos gyötrelmébőla vér
tanúhalál örök jutalmába emelted,
fogadj minket is kegyelmedbe, akikért a
szent püspökvértanú életét áldozta.
Engedj az ő vértanúságának 950. Évfor
dulójára úgyemlékeznünk, hogy
ünneplésünk kedves legyen előtted, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Hódolat a Szent Gellért Ereklye előtt

a Szarvasi Esperesi Kerület zarándoklata
az endrődi templomba

- 1996. június 30, vasárnap -

9.30: Az Ereklye érkezése, bevonulás a
templomba, majd az Ereklye őre tart
ismertetőt az Ereklyéről, a Szent Gellért
zarándokútról, valamint az Ereklye
útjáról.
10.00: Koncelebrált szentmise az
Ereklye jelenlétében; vezeti: Ábrahám
István nagyprépost úr, az Ereklye őre.

Mise végén utcai körmenet az
Ereklyével.

Kb. 11.30-13 óra: a zarándokok egyéni
hódolata az Ereklye előtt (el lehet menni
előtte, és megnézni).
13-15 óra: A környező egyházközségek
közös imája az Ereklye előtt, fél órás
váltással:

13-13.30 Békésszentandrás
13.30-14 Kunszentmárton
14-14.30 Endrőd

14.30-15 Gyoma
15 óra: Énekes Vesperás Szent Gellért
ről, majd búcsú az Ereklyétől.

JÁTSZÓTÉR AVATÁS A KOSSUTH TÉREN
Az 1848'05 szabadságharc 150 éves évfordulójának ünnepén átadásra került az endrődi

településen egy gyermek játszótér. Az ünnepélyes ótadásan megjelentek az Országos és megyei
Cigány Önkormányzatok, képviselői, Rostás Lószló, Kökény Kálmán, Lukács Mihály, és Pusztai
József, városunk polgármestere, több vidékről meghívott vendég, és a környék lakói.

Eljöttek a legilletékesebbek is, akikért mindez történt, a környéken lakó csillogó szemű

szép kis cigány gyermekek Mindenki az alkalomhaz illő ünnepélyes öltözetben volt, de sajnos
az időjárás nagyon mostoha volt az ünneplőkhöz. Téli hideg köszöntött ránk március 15.-én
reggel, de ez sem hűtötte le oz ünneplőket. Kedves színfoltjai voltak az ünnepség nek a szavala
tok, dalok, amit az iskolás gyerekek előadásában hallhattunk.

Megkérdeztük Dógi Jánost, aki a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, hagy
kinek volt oz ötlete a játszótér építése. Megtudtuk, hogya kisebbségi Önkormányzat
képviselőiben már régen megfogalmazódott a gondolat,
de csak most válhatott volóra. Kőzel 4 éves takarékos
gozdólkodósukkal, valamint mós pénzügyi és fer- ~-

mészetbeni segítséggel tudták megvalósítani a közel fél
milliós beruházást. Köszönet akik segítettek: Tímár Vince
vállalkozá, Tímár János vállalkozó, a Rácz Kft,
Dombater Kft, ifj. Dógi János vállalkozá, ifj. Tótka
Sándor vállalkozó, a Cuti Bt, Gubucz József igazgató, id. •.
Rácz Imre Cigány Önkormányzat, és a helyi
Polgármesteri Hivatal. Hosszú lenne felsorolni azok
nevét, hiszen 23-on voltok, akik szabadidejükből áldoz
tak a játszótér megépítésért, név nélkül köszönet azok- r-:__iW...f

nak, akiket illet.

"Mérföldkő a moi esemény a helyi cigányság életében, . mondotta Dógi János, - hiszen, o
gyermekeinknek esélyegyenlőséget kell adni, már a nevelés kezdetén, kis gyermekkorban.
Úgy gandoliuk, hogy tovább fogjuk bővíteni a játszóteret, és körbe padokot fogunk még
telepíteni, és fákat, hogya szülők kényelmesen felügyelhessék játszó gyermekeiket, és meg·
taníthassák öket az együttélés legfontosabb normáira." Ismertette még a közeljövőbeni ter·
veiket, mely szerint nyári tábort szerveznek agyerekeknek, és részt kívánnak venni asport és
kulturális versenyeken.

Amoi ünnephez méltá gondolatokkal folytottuk a beszélgetést, amelynek során elmond·
ta a cigányok elnöke, hagy azért dolgozik, hogya cigányok és nem cigányok fogadják el
egymást, és számíthassanak egymásra. Előbb -utóbb szeretné megtolálni azt az utódot, akinek
szépen folyamatosan át tudná adni a megszerzett topaszta-latait, mert nem veszhet el az a sok

munka, amit ő negyed magával a kisebbségi és a
városi önkormányzatban végeznek. Elmondta még,
hogy jó lenne munkájukhoz egy ólIondó önálló
helység, ahová rendszeresen be tudnának járni, hogy
apró-cseprő ügyeiket és a fontos gyűléseiket is meg
tudnák tartani. Mindnyájunk nevében gratulálunk a
ma megvalósult ólomhaz, mert való igaz, hogy biz·
tasítani kell az esélyegyenlőséget a kisebbségnek, de
élni is kell vele! Ez mindnyájunk közös érdeke.
Agyermekek a metsző hideg ellenére nagy örömmel
vették birtokba aszómukra készült játszóbirodalmat.

Császárné Gyuricza Éva
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Nagyszabású programot élvezhetett a

Katona József Művelődési Központ
nagytermét zsúfolásig megtöltő vendég
sereg június 29-én. Aváros önkormány
zata hazahívta aszülőföldről elszárma
zottakat. Közöttük találhattunk jeles
művészeket,közéleti személyiségeket, a
politikai élet képviselőit.A polgármes
ter, dr. Frankó Károly köszöntötte az
egybegyűlteket, a város díszpolgárait, a
megjelent díszvendégeket (Latorczai Já
nos országgyűlési képviselő, dr. Schmidt
Péter, az Alkotmánybíróság tagja, Dinya
László államtitkár, Gergely Ágnes író és
sokan mások; sajnos nem tudott jelen
lenni Határ Győző, Timár Máté, Fenákel
Judit, Sirokai Zsuzsa) a szereplőket. Ez
utóbbiak névsora: Kállai Ferenc Kos
suth-díjas, kiváló és érdemes művész,

Szilágyi István színművész, Frankó Tün
de, a Magyar Állami Operaház énekese,
Zombori Katalin, a Veszprémi Petőfi

Színház művésze, Veréb Judit énekmű
vész, Kiszely Zoltán, a békéscsabai Jókai
színház művésze,Tóthné Mucsi Margit,
Erdeiné Mucsi Márta, Pólus Krisztián
electric boogie, továbbá a Rumba Tánc
csoport Klub és a Körösmenti Néptánc
együttes. Az est műsorvezetője,egyfajta
házigazdája Kiszely Zoltán volt.

A Találkozzunk, hogy találkozhas
sunk! című est résztvevői aszülőföldhöz
való viszonyukról, kötődésükről beszél
tek, s méltatták e rendezvényt.

Dr. Szilágyi Ferenc
egyetemi tanár:

- Remélem, nem veszik sértésnek az
endrődiek, mikor azt mondom, hogy én
mindig Gyomára jövök haza, mert itt
születtem. Aszülőföldde! érintkezve, ab
ból erőt merít az ember. Nagy öröm
ömre elhangzott a műsorban az a ver
sem, amit annak idején az Auróra kö
zölt. Ebben az Origó Gyomát jelenti.
Mondják. hogy az első 10 év a döntő az
ember életében, ez köti a szülőfölddel

Örökre össze.
- Min dolgozik mostanság?

- Jelenleg a Csokonaival foglalkozó
hatalmas munkába vontak be. Tízköte
tes sorozatról van szó. Előfordul e köz
ben, hogy ál-Csokonai-verseket kell le
leplezni.... Éppen nyomdában van az Ész
világa mellett című tanulmánykötetem
(ez a cím is Csokonaitól származik).

- Milyen gyakran jár haza?
- Mindig, amikor hívnak.
Ó javasolta a Petőfi emléktáblát is,

amit aztán Honti Antal készített el, majd
a városháza falán helyezték el. Előadá

sokat tart, író-olvasó találkozókra jár,
közben az egyetemen, Debrecenben ad
elő a felvilágosodás koráról.

- Milyen változásokat vesz észre a
városunkon?

- Sok tekintetben nehéz ráismerni.
Nagyot fejlodött. Egy adósságomat tör
lesztem a város iránt: Gyoma város tör
ténetét kezdtem el írni. E közben az a
csodás élmény is ér, hogy kicsit vissza
szállhatok a gyermekkoromba...

Zombori Katalin
színművész:

- A gyomai néptáncosból, aki több
mint tíz évig itthon táncolt, hogyan lett
mégis színész?

- Már gimnazista koromban kevés
nek éreztem a táncot és el határoztam,
hogy színész leszek. Színifőiskolát bár
nem végeztem, de tanítóképző főiskolát

igen. Utána a szolnoki színházhoz kerül
tem segédrendezőnek,segédszínésznek.
Majd Veszprém következett, ahol szí
nésszé váltam.

- Milyen szerepeket szeret legin
kább?

- Amelyikben van mozgás, az se baj,
ha ez valami néptáncféle. Szerepálmom
még nincs. Úgy érzem, hogyadottsá
gomnál fogva karakterszínész válik majd
belőlem. Addig is remélem, megadatik,
hogy dolgozhatok együtt nagyszerű

partnerekkel és rendezőkkel, amíg ez
beteljesedik. Két gyermeket szültem
közben. Velük két-két évig otthon vol
tam. Most már hétéves lett Fanni, há-
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rom Peti, úgyhogy bevetettem magam
újra a munkába.

- Mit jelen Gyoma..?
- Mindent. A gyerekkor, az édesa-

nyám, a táncegyüttes ... Mindig elszorul
a torkom, ha a főutcán végigmegyek,
még bőgni is szoktam. Bár átépítették a
művelődési házat, az emlékeimet, ez ki
csit fáj. Nagy dolog, hogy ennyi értékes
embert fel tud mutatni ez a város...

Szilágyi István
színművész:

- Nagyon jó érzéssel jöttem el. Azon
ban el kell mondanom, hogy úgy, mint
Kállai Feri, én sem forszírozom nagyon
a versmondást, mert párszor felsültem
már én is vele. Igazán nem tudtam, hogy
ráérek-e majd eljönni, de a polgármes
ter úr többször is megkeresett, így nem
tudtam kihagyni.

Afiam javasolta ebéd után, hogy men
jünk ki a Köröshöz. Természetes, hogy
a gyerekkori élmények törtek fel újra
bennem. Olyan emlékek ezek, mintha
trópusi dzsungelben játszottunk volna
annak idején. Sok élményem van a holt
ágakról is, még csónakot is elkötöttünk
a srácokkal egyszer...

(Képeink a szemközti oldalon.)
BIr6

JEGYZET
Most, mikor fél Eur6pa útra kel és

sokan az ismeretlent tűzik ki célul, biz
tos, hogy sokan mifelénk is elvetődnek.

Milyen látvány fogadja őket nálunk,
milyen emlékekkel térnek vissza ottho
naikba? Ez minden itt lak6 hozzáállá
sát61 is függ. Ugyanis lehangol6 képet
fest néhány főutcánkrendje, az ottani
állapotok. Néhány ház hull6 vakolata,
düledező, hiányos kerítése, elavult, ga
zos /{tcafrontja elüt a többitől és így
nagy a kontraszt, rosszabbodik a véle
mény.

Figyelni kellene erre is és lehetőség

szerint - magunknak is - kiköszö
rülni (kijavitani) a csorbát!...
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Névadó ünnep égen

Cellai Richárd leleplute a Szonda István készítette domborművet
Rózsahegyi Kálmán arcképével. A kiállítás Gojdo Tamás szavai
val nyílt meg. (A képen Szonda IstVán)

Rózsahegyi Kálmán nevét kapta a 3. Sz. Ált. ISkola, amely ün
nepségen részt vett a Rózsahegyi családból Rózsahegyi Marika,
Peták Emil - Rózsahegyi Kálmán unokái, Nádasi Dorottya,
Koltai Gábor - a néhai színész dédunokái, dr. Dinya László ál
lamtitkár, dr. Farkas János - az iskola alapítványának elnöke,
Gajdo Tamás - az Országos SZínház- és Filmtörténeti Intézet
színháztörténésze, Gergely Ágnes írónő, VaszkÓ Irén - Gyo
maendrőd város díszpolgára, Márton Gábor Gyomaendrőd Vá
rosért Emlékplakettel kitüntetett, a Rózsahegyi Kálmán-kiál
lítás anyagának összegyűjtője, Iványi László plébános, Komóczi
Attiláné, dr. Frankó Károly polgármester, Csorba Csaba jegy
ző, az iskola vezetői, nevelői, diákjai és sokan mások. 0/. IB-án)

Rózsahegyi Marika Abóczky Róbertné a hivatalos ünnepség
után a következőt nyilatkozta a Híradónak:

,,Amerikában, New Jerseyben élek. Ennyi éwel nagyapám ha
lála után az ember beletörődik abba, hogy személye feledésbe
merül. Mikor megkaptam az iskola levelét ez ügyben, a lehető

legnagyobb ünnepet jelentette számomra. Mivel én vagyok most
már az első a családi sorban, ezért tudom, hogy mit jelentett
volna az édesanyámnak, nagymamámnak, a nagyapámról nem
is beszélve, akinek Endrőd igazán a szívügye volt... Boldogan
egyeztem bele,

- Milyen tevékenységet folytat New Jerseyben, ha megkér
dezhetem?

- Teljesen más irányút. Kilenc emberrel dolgozó, gépalkat
részeket gyártó üzemünk van, ezt vezetem. Az ottanj művész
világba nem tudtam befolyni, hiszen későn kerültem ki. Az ot
tani amatőr világgal pedig nem értek egyet... Nagyapám min
dig azt mondta, ha nem tudsz jót csinálni, inkább ne csinálj
semmit!

- Milyen gyakran látogat haza?
- Minden májusban, hiszen itt él a családom legtöbb tag-

ja. Általában már márciusban "vágom a centit", alig várom,
hogy jöhessek.

Gellai József, az iskola tanára elmondta, hogy 16-án az isko
lából delegáció utazott Budapestre a Farkasréti temetőbe, ahol
megkoszorúzták Rózsahegyi Kálmán sírját. Találkoztak a csa
láddal, amikor is egy kis ünnepséget tartottak. Ezután a Mik
roszkóp Színpadra látogattak Sas József színész-igazgató aján-

dékát elhozni. Így egy pipávallett gazdagabb az iskola. Ezt a pi
pát ugyanis Rózsahegyi Kálmántól kapta egy vizsgája alkalmá
val Sas József. Ő egyébként szintén meghívottja volt az ünnep
ségnek, de édesanyja temetése miatt nem tudott eljönni.

- Hogyan készült a dombormű? - kérdeztem Szonda Ist
vánt, az alkatót.

- Összegyűjtöttem a jellemző arcait fényképeken, így egy
gipszmodellt készítettem. Ezután faragtam meg a fát. A dom
bormű tulajdonképpen egy "összegyúrt" arckép. Az ilyen kép
mindig az egész emberről mond el szinte mindent, míg a fotó
csak egy pillanatról...

Márton Gábortól arra vártam választ, hogyan sikerült a kiál
lítás anyagát összegyűjteni.

- Még iskolában bifláztatták be velünk Endrőd történetét,
amelyben többek között az állt, hogy Endrőd legkiválóbb szü
lötte, községünk díszpolgára, a Nemzeti Színház örökös tagja
Rózsahegyi Kálmán. Büszkék lehetünk rá míg élünk, és követ
hetjük példáját. Korábban elhatároztam már, hogy gyűjteni

fogom Rózsahegyi Kálmáról az anyagat. Egy szegedi tanárom
inspirálására végül elkezdtem. Ahelyi mende mondáktól kezd
ve a történelmi tényekig. Így kerültem kapcsolatba Rózsahe-

Rózsahegyi Marika beszédet mond

gyi két lányával, Zsuzsával és Marieával. Nekik köszönhetem
ezt a sok szép anyagot, amit most ide tudtam ajándékozni. Itt
jó helyük lesz.

Szeretném megélni azt, hogy az iskolában színjátszó szak
kört alakítsanak. Biztos, hogy újabb Kiszely Zolik bukkanná
nak fel, és most már Gyomaendrődnek hoznának dicsőséget.

Köszönjük, hogy támogatták rel1dezvényünket!'
ÁFÉSZ Gyomaendrőd' Almási Gergely' Ambrózi László és családja' Bárdi Zoltán'
Bélre Vadásztársaság' Békési Mihály • Bela Imre' Buza MIhály· Cartoon Bt. • Csikós
János' Dinya László, Corvo Bianco • Dinya Máti • Dinya Zoltán, Mar-Zol Kft. • Dógi
Jánosné' Or. Koleszár József. Dr. Valach Béla. Erdei Ferenc' Farlw Károlyné' Far
kasinszJri Zsuzsanna' Gellai Gyula' Gyomaendrőd Város önkormányzata· Gyuri= Éva
• Hegedüs József' Hídfií étterem. Hötechnikai és Gépipari Kft. • Hunya István, Turul
Cipö • Kert-Kivi Kft. • KDer nyomda' Koloh GeUértné • Kovács Lajos' Kovásznai Fe
rene' Kövessy Péter. Közösségi Ház • Ladányi Gábor' Lading János' Lázár Sándor'
Ligno Kft. • LiZlik István· Mahovics Erih • Marsiné citicz Erzsébet. Martinák István
• Márton Gábor' Mavad Kft.• Mol Rt., Orosháza. Németh Deuő • OTP Rt., Gyoma
endrőd • Özv. Dinya Máténé' Pentament Kft. • Roósz Ádám· Sikér Gmk· Szabó Lajos
• Szabóipari Szövetkezet· S21Ijó Zoltán· Szülői munhközösség • Thermix Építőipari

Szöv.• Tímár Lajos' Turi Tamásné' Újlaky Szabolcs' Várfi András • Varga Tibor •
. VaJjú József' Vaszkó Lajos' Vékoll)lllé Sztancsik Ágnes

A Rózsahegyi Kálmán A1t11lános Iskola tI1nulói és áolgoziJi, ÚIáángi Gáborné
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"Az adományozókat ráfestik a képre"

Elkészült az oltárkép
ii'liiilllllll ljllli

EGYHÁZI ISKOLA

E
lkészült az a bi
zonyos oltárkép,
melynek elkészí

tését dr. Frankó Ká
roly polgármester
fogadtatta el néhány
hónappal ezelőtt a
kép viselő-testülettel.
A festményt a polgár
mester javaslatára az
önkormányzat ado
mányozzaaz egyházi
iskolának. Annak ide
jén nagy vitát váltott ki
a képviseló'k körében
az oltárkép elkészíté
sének terve. Többen
úgy ítélték meg, hogy
az e célra szánt félmil
lió forintot más, fonto
sabb célokra is
elkölthetné a város.

A nagyméretű 3x2,8 mé
teres több alakos festmény
központi helyén dr. Frankó
Károly alakj a látható,
amint a tenyerén lévő egy
házi iskola stilizált képét
nyújtja át az iskola névadó
jának Gellért püspöknek...

- Várom, hogy egy két
helyró1 majd ezért piszkáI
ni fognak, de ez számomra
nem ügy. Ugyanis a fest
mény elkészítésének ötle
téhez volt közöm, de hogy
a tizenegy endrődi és gyo
mai polgár mellett én is sze
repe lek a képen, ahhoz
nem. Egyébként ez termé
szetes, hiszen a barokk kez
dete óta az oltárképek
készítésekor bevett szokás,
hogy az akkor élő adomá
nyozókat ráfestik a képre.
A festményen én tartom az
iskola makettjét, melyet a
lakosság nevében felaján
lok Gellért püspöknek, aki
egy mozdulattal tovább
ajánlja a Szűzanyának. Mi
vel jelenleg én vagyok a
polgármester, ezért nem
egy nagybajuszú gyomai,
vagy endrődi bácsit festet
tek a képre, hanem engem.
Gondolom valami fény
képr61 másolhattak, mert
én nem álltam modellt. Ez
teljesen szabályos, és az

egyházi festés szabályai
nak is megfelel és hozzátar
tozik a művészi

szabadsághoz. Ha meggon
doljuk, hogy az elmúlt öt
ven évben hány Lenin
szobrot és Auróra cirkálót
festettek meg, ahhoz képest
ez az oltárkép egy egyszeri
kiadás. Meggyőződésem,

hogy ez az oltárkép olyan
magas művészi értéket
képvisel, amely önmagáért
beszél. Persze nem azért

mert én rajta vagyok - tájé
koztatta lapunkat dr. Fran
kó Károly.

• Mennyibe került ez az
oltárkép a városnak?

- Összesen 560 ezer fo
rintba, s ez nem egy olyan
nagy összeg. Ráadásul
részletekben kell kifizetni.

- Kit tisztelhetÜllk a fes
tő személyében?

- A Budapesten élő Sala
mon György festette, aki
csodálatos műveket alkot

1996. október

és akadémiát is végzett.
Ilyen egyházi jellegű témá
ban sok szép munkája van
külföldön is .

- Úgy értesültünk, h~gy
Salamon György azOn
egyik rokona...

- Igen, de távoli rokonom.
De nem kell ebbó1 ügyet csi
nálni. Ez azélt volt jó, melt
vele meg tudtam beszélni,
hogy ennyi pénzért fesse meg
az oltárképet - mondta dr.
Frankó Károly. H. E.
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A tulipánba tettem egy cseppnyi bevágást
Interjú Szonda :stván díszítő szobrásszal

HüRNüKNÉ NÉMETH ESZTER

Kipihente
magát?

Nagyjából.
Elég nagy munka
volt, egy hónapig
dolgoztam rajta a
tervezésen kívü I.

- Mit jelképez a
kopjafa?

- Sírjel. Régen a
harcok idején a
halottakat helyben
hantolták el, és a
fegyverüket, a
kopját szúrták le a
fejükhöz. A kopja
fa ennél sokkal
több, a magyar
ku Itú ra egész
j eIkép-r.endszerét
magában hordoz
za.

- A mi kopjafánk milyen jelképet hordoz magában?
- Legfelül van a tulipán, az a fiatalság szimbóluma. Az

'56-os forradalom a fiatalok forradalma volt, nagyon sok
fiatal áldozat is volt. Ezt úgy próbáltam jelölni, h<;lgy a
tulipánba tettem egy cseppnyi bevágást, ez az erőszakot

jelenti. A szép tulipán kelyhe át van törve bevágásokkal. A
tulipán alatt lévő csillagmotívum a világmindenséget jelen
ti. Lejjebb van egy kerek forma, ez mindig belső harmóniát
sugall. Ezután van a váll, a hengeres forma. Lent a láb, ahol
kiszélesedik. Mert a kopjafa emberi léptékű, olyan részei
vannak, mint az embernek: van kalapja, van feje, van
nyaka, válla, melle, lába. Ennek a kopjafának a föld feletti
része 165 cm.

- A tulipán sok népi tárgyon megjelenik.
Igen. Végig kíséri a kultúránkat. A legtovább a paraszti

környezetben maradt meg. Nem azért, mert ez a paraszti
társadalom jele volt, hanem mert a paraszti kultúra őrizte

meg legtovább az ősi magyar műveltséget. A polgárság
hamar átvette a nyugati kultúrát.

- Örömét leli a faragásban?
- Amikor egy munkát elvállalok, akkor amíg a munka

tart, igazából nincs egy perc se, hogy ne arra gondoljak.
- Akkor ez szerelem...
- Volt olyan munkám, hogy éjszakákon át nem tudtam

aludni, mert gondolkodtam, hogyan lehet megoldani.
Nagyszerű dolog fával dolgozni. A fának van szaga, tapin
tása, mindig válaszol az embernek az ő maga nyelvén.

- Engedelmeskedik magának a fa?
- Úgy engedelmeskedik, ahogy én engedelmeskedem

neki. A fával akármit meg lehet csinálni. Furcsa dolog. de
általában nem pontosan az születik a fából, mint amit elter
vez az ember. Erőszakosan nem lehet hozzányúlni a fához.
Akkor eltörik.

- Van más köztéri munkája is feláll ítva?
Ez a negyedik emlékmű. Tarcal címerét én faragtam meg
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egy barátommal, ez
egy ember nagysá
gú facímer, fekete
kőris. A Dunántúlon
készítettem ugyan
ezzel a barátommal
egy második világ
háborús emlék
művet kőből. A gyo
mai országzászló
oldalába is én farag
tam ki a címert.
- Mladoniczky Béla
is kőből faragta az
endrődi második
világháborús em
lékművet, ott áll a
kopjafa mellett.
- Nagyon jó érzés
ez nekem, mert
Mladoniczky Béla a

tanító mesterem volt. Ötven éves volt már, amikor egyszer
azt mondta nekem: "Dolgoztam, dolgoztam, de csak most
kezdek valamit érteni a szakmából." Sajnos, nagyon hamar
meghalt.

- A központi temetőben az egyik síremlék egy nagyon
szép kopjafa, ezt is Maga faragta.

- Erre való a kopjafa, síremlék. Borzasztó ez a lakótelep
temető, mert úgy néz ki, mint egy lakótelep, még a nevek is
hasonlóak: A parcella, B parcella. A lakótelepen is minden
konyha, előszoba egyformán helyezkedik el, a temetőben a
sírhelyeket is csak az különbözteti meg egymástól, hogy az
egyiken egy kicsit több virág van, mint a másikon. Ha meg
néznek egy kopjafás temetőt, vagy fakeresztest, ott minde
gyik sírjel más, mert személyre szól. Ezt nem mester csinál
ta, hanem a család idősebb férfi tagja faragta. Mást faragott
az öregnek, mást a lányoknak, mást a legényekn\k. Ha
keresztek, vagy kopjafák között megyünk, olyan mintha
emberek között mennénk. A fa jobban beleillik a ter
mészetbe, mert a fa is élt. A beton, az nem természetes
anyag.

- A család büszke a kopjafára?
- Örültek, különösen az apám. De a fiam is, bár kétéves,

de tudta, hogy ez kopjafa. Ő is "segített" elkészíteni.
- Szeretné, ha a fia is faragna?
- Persze. Én hiszek abban, hogy személyesen lehet a

legjobban hatni valakire. Főleg az apa-fiú kapcsolatra igaz
ez. De nem akarom befolyásolni.

- Hány évig bírja ez a kopjafa?
- Ha minden évben lekezelik, akkor száz évig is.
- Úgy gondolja, hogy vigyáz majd rá a falu apraja-nagy-

ja?
- Bízom benne.
- Az aprajában is?
- Igen.
- Úgy legyen!



... ékesség, de nem kellék...

Címer- és
családtörténeti

kiállítás
AXVIII. században Gyomán pl. csak 4 kis

nemesi család élt: Gálos, Izsó, Krucsó
(Kruchio) és Szabó. 1843-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, IIIésy, Vladár, Simay, Csepcsányi de

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

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

Arendezvény fővédnökségét IIIésy Zol
tán grafikus vállalta.

A meghívott 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...

A magyar 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
gét...
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Werbőczy azt is mondja, hogy a címer az
ékessége, de nem kelléke a nemességnek!

Illésy 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 helyreállításq.,
a nemzeti kulturális értékek megőriztetése!

Homokné Németh Eszter szavai:
Harmincegy címer található a közszem

lén, de a címer nélküli nemesi családok szá
ma is lQ-15-re tehető a településen.

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

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

1yozta - legméltóbb helyen a városháza
dísztermében volnának. Addig is a könyv
tárban kapnak helyet...

BK
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SZENT ISTVÁN
KIRÁLY

Halál bére mindenkor az élet.
Mit tehettél volna Vajkból-István,
hogy megváitsd néped szinte tisztán?
Koppány horkával csapoitad a véred...

TíMÁR MÁTÉ

Prokopp Péter alkotása

Templomokkal, tudós iskolákkal,
gazdaguit, de, ha rend kívánta
korbácsot is látott latrok háta,
évezredünk fénylik koronóddal.

felajánlotlad. Kegyelmében élünk
száz vész múltán. Országépítönk,
Szent István király - imádkozzál értünk!

Smert letört a liliom-virágod,
Imre herceggel ingott a jövendó,
Boldogasszonynak népet s hazádot

1996. VIII. 19.

fennmaradásunkra. Mindig tudar.'\ban voltak, hogy
van igazi történelmi múltunkr Van felvállalható
szellemi örökségünkr Népünk tehetséges, nagy
munkabírású, ötletes találékony, kitartó a meg
próbált.1.t.'\sokban. Ez az a sziklaalap, amelyre
épírkezhetünk.

Most újra nehéz éveket élünk. kísértenek, "az
elmúlt sz,'\zadok". Gondjaink sokasodnak, megosz
tottságunk növekszik, a jövő megítélése egyre
bizonytalanabb.

A napról-napra növekvő adósságteher
következtében bénított, szűkülő gazdaságban
kevesek hatalmas vagyonokat gyűjtenek, a r.'\r
sadalom többsége pedig a kevesek sz,'\mára kiszol
gáltatorr..1.n. szegénységben él, alétminimumon.
vagy éppen <lZ alatt tengődik.

Gyermekeink, unokáink jövőjének

lehetőségeit alapjaiban veszélyeztető egyre rosz
sz,1.bbul ellátott oktar,'\st és szociálpolitikát kénysze
rítenek ránk.

Egyéni teherbíró képességünk végső h<ltárához
jutva, újra a megosztottság, a jövőtől való félelem
lett a r.'\rsadalomban a meghar.'\rozó.

A hétköznapok rohanásában, a temérdek
bizonyt.1.lanság közepette nincs idő, nincs közoon
ti akarat a nemzeti tudat, a hazaszeretet ismételt
kin1Unlcllására'

A társadalomban a rend és a fegyelem, a
közbiztonság hi<'\nya szétrombolja erkölcsünket,
értékeinket.

Bármennyire nehéz is a jelen. bánnennyire
megosztottak vagyunk is a tettben, Szent István
üzenetének szellemében közös hazát kelJ
építenünk. csak egy közös jövőben reményked
hetünk.

Csakis az összefogás adhat erőt, hogy végig
tudjunk menni az Európába vezető úton.

De ehhez újra fel kell emelni a nemzet z,'\szJa
ját! Új célokat, mindenkinek esélyt biztosító jövőt

kell kitűznünk. új megacélosodott nemzeti tudatot
kell építenünk!

Kérjük tehát a magyarok Istenét, hogy jövőt

formáló népének küldjön Szent István-i jellemű,

tudású és elkötelezettségű államférfi<1.kat, adjon
z,warr,1.lan, alkotó munkásnapokat, a nemzeti
ünnep igazi üzenetét megértő és tettekre váltó,
dolgos, összefogni képes magyarokat.

Dr. lATORCAl JÁNos

IV. vvfolyam 8. szám

Augusztus 20. legnagyobb nemzeti
ünnepünkön első Szent királyunkat, az államala
'pítót, az apostolt ünnepeljük. Az ő elsz,'\ntsága,
kemény elkötelezettsége nélkül nem volna haza itt
a K'\rpát medencében, itt az Alföld közepén, a
Körösök partján a magyarság sz,'\mára.

Azt az államférfit ünnepeljük, aki ezer év
távlar..'\ból is hiteles és időtálló törvényeket, államot
alkotott, jövőt, a jövőben pedig reményr teremtett.
Meglátta, hogy keletre már nincs vissz,1.út, a Nyugat
pedig - ha idegenek maradunk sz,'\mára - elpusztít.

De ma ünnepeljük a jelent és a jövőt biztosító
emberi munka gyümölcsét, létünk elengedhetetlen
feltételét - az új kenyeret is, és ezen a napon ünne
peljük újkori állami létünk, demokráciánk alappil
lérét - alkotmányunkat is.

Szent István az az államférfi, az a bölcs, aki
sziklára építette valamennyiünk házát, a hazát, s
bár az sok-sok szenvedés és verejték árán épült.
időr..'\llónak bizonyult. Időt.állón<lk, mert összetm
totm a rengeteg munka, megpróbálmr.'\s és a
jövőbe vetett hit. Ez 'a szentistváni hit, lelkület és
elkötelezettség adott erő a megpróbálmr..'\sokban.

Jövőt építő törekvésünkben tehát ma is arra
kell figyelnünk, ami Szent Istvánnak örökébó1 élet
és alkotóerőként hasznosítható, ami segíthet múl
tunkat és jelenünket a maga teljességében úgy
megélni, hogy legyen erőnk célunkat a jövő hori
zontján kijelölve következetesen megvaIÓsít.1.ni. A
cél felé haladtunkban legyen elég megértésünk,
türelmünk egymás iránt, soha fel nem adva elvein
ket, elképzeléseinket.

Szent Istvánnak, és történelmünk nagyjainak
jelentősége éppen abban rejlik, hogy a nemzeti
lérkérdésekben világosan felismerték a megolcL'\s
jövőt jelentő .útjait.

E folyamatban - a nemzet érdekében - felül
tudt.1.k emelkedni széthúz,'\son, megrontottságon,
egyéni érdekeken, emberi gyengeségen. Világosan
lárr..'\k, hogy itt a nyugat és kelet határán csak akkor
lehet jövőnk, ha európaiakká válunk, de újra és
újra átéljük gyökereinket, keleti kötődésünket, s
azokat a kor követelményeihez igazítva megmrtjuk.

De azt is felismerték, hogy mindig csak a saját
erőnkre r.'\maszkodhatunk, hogy életünk minden
percének kettős szorír..'\sában csakis belső tar
talékaink mozgósít'\sával, lehetőségeink és tehet
ségünk maximális kiaknázásávallehet csak remény
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E.NDRODROL A HOLTAK IS ELVA.NDOROLNAIi.
Tövisháti sírfeltárások az endr6di határban

A Munkácsy Múzeum iégésze Nikolin Edit szakmai
vezetésével az Endrődi határban Töv:shálon, július 15.-én
hitelesítő ásatások kezdődtek Történt ugyanis, hogy amikor
ezen arészen acsatornát építették. akkor a töldgépek emberi
csontokat hoztak afelszínre. Sokan tudtak erről. de egyvalakit
nem hagyott nyugodni a leletek sorsa. Gellai Istvan, aki tős

gyökeres endrődi, és érdeklődik is a régészet és amúlt iránt,
allandóan kereste a lehetőséget. hogy meggyöződhessenek

arról. amit feltételeztek vagyis. hogya régi idők újabb
temetkezési helye került felszínre. Ilyen előzmenyek után adott
megbízást és némi anyagi segítséget abékéscsabai múzeum,
a Vízmüvek, és a helyi Önkormanyzal. Az asatasok fizikai
munkáiban részt vettek a Kocsorhegyi Életrenevelő Tabor

dolat, hogy Endrődr61 nemcsak az él6 lelkek. hanem aholtak
is elvándorolnak. Igaz az utóbbiak nem sajat akaratukból. sőt

még csak nem is kényszerből teszik ezt. Jó lenne ha az
illetékesek (sajnos nem tudom pontosan hogy kik azok) el
gondolkoznának azon. hogy ezt a területet, és biztosan van
még több is, védetté keltene nyilvánilani, vagy valami más
módon biztosítani, hogy ezek a felbecsülheletten értékek ne
kerüljenek megsemmisítésre, hanem inkább feltárásra.
Tisztában vagyok azzal. hogya jelen feladatai is nagyok,
nyomasztóak, szinte semmire sincs elég pénz. de. vannak
dolgok, amik mellett nem lehet közömbösen elmenni. vagy ha
ezt tesszük, helyrehozhatatlan hibát, bünl követünk el. amit az
utókor tőlünk jogosan kér majd számon

A feltárásban résztvevőkkel elbeszéigettem, akik. mint
már korábban írtam. az Életrenevelö tábor tagjai, valamint az
éppen ügyeletes nevel6tanár Valuska Lajos. Atanár úr éppen
kihozta 4éves kislányát. feleségét, akinek karján ült anéhány
hónapos kisbabájuk IS Valuska tanár úr elmondta, hogya
táborban semmi extra feladat megoldását nem lüzték ki célul.
nem erre vállalkoztak, hanem arra, hogyagyerekekkel megis
mertessék a hétköznap minden feladatát. szokasait. Igy Ö
inkább 'pótapanak" tartja magát. és ugyanígy gondolkodik
rajta kívül még a többi nevelő tanar, Szarka Zsolt, Molnar
Albert, és FÜrJ József is. Ezeket agyerekeket is szeretnék úgy
elindllani az életbe, mint atöbbi, családban felnövőt, hogy ha
úgy adódik, legyen nekik felnőtt korban is lehetőségük egy
egy probléma megbeszélésére kihez fordulniuk.

Megkérdeztük az ott dolgozó fiúkat, hogy hogy érzik
magukat Kocsorhegyen hiszen korábban a fővárosban éltek.
Elmondták. hogy tanulnak és dolgoznak, és többen el tudják
képzelni, hogy vidéken éljenek. Legnehezebben anagy sarat
szokták meg, ez korábban ismeretlen volt szamukra. de ezt is
meg lehet szoknI. mondták, és van sok minden más lÓ dolog,
ami ezt ellensúlyozza Békási Attila bőrdíszmüves szakmát
tanul avolt 617-es iskolában. Garai Gábor keresked6 szakmát
szeretne tanulni, és Kratochwill Laci pedig a sZámítástech
nikát szeretné megtanulni. Akubikus munka közben szólítot
tuk meg akövetkező fiatalembert, akiről kiderült, hogy ő nem
atábor lakója, hanem az ELTE szociális munkás szakán tanul.
és eljött ide, hogy élőben lássa és tapasztalja a munkára
nevelés módszereit Elmondta Kovács Zoitan egyetemista,
hogy igen sok jÓ dolgokat tapasztal' aiáborban, és nagyon jó
és hasznos módszernek tartja akis létszámú nevelő tábort.

A honfoglalás előtti korból származó sirfeltárásokról
kívántam tudóSIlani , s akaratlanul is mai korunk egyik
legégetőbb, s legaktuálisabb napi gondjai hoz jutottam el. É
letrenevelés, szociális gondoskodás, beilleszkedés társadal
munkba, a szül6földről való elvándorlás, a múlt emlékeinek
kellő megbecsülése, ezek is ama gondjai!

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
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"Igen nagy tisztség lsten szeretett gyermekeit nevelni!U
Ezzel az idézettel kezdődik a szent

Gellért Katolikus Általános Iskola 1997
98-as munkaterve. Október végi reggelen
mentem el az egyházi iskolába,
igyekeztem kora reggel, mert feltétlenül
szerettem volna látni a gyermekeket már
az iskolába vezető úton. Jöttek is, ki
biciklivel, ki busszal, ki az édesanyja
mögött ült a biciklin. A hidegtől

kipirosodott egészséges arcocskájuk
csak úgy ragyogott, jókedvűen léptek be
a még mindig újnak tetsző, szép
iskolájukba. A tanítás kezdetéig, azaz
amíg a hosszú csengetés el nem
kezdődött, kedves zsibongás hallatszott
ki a tantermekből, folyosókról. A csengő

után elcsendesedett a sok kedves nebu
ló, mert megkezdődötta munka.

Kiss Pálné igazgató asszonytól meg
tudtam: hogya harmadik évfolyamot,
idén szeptemberben 110 gyermek 7
nevelővel kezdte meg, összesen öt
osztályban. Elsőként minden kertelés
nélkül megkérdeztem az igazgató asz
szonytól, hogy mi a véleménye arról a
helyi "hírről", mely. szerint ebben az
iskolában nagyobb a szigor, mint máshol.
Kérdésemre egyáltalán nem lepődött

meg, az volt az érzésem, mintha várta
volna, és kis gondolkodás után azt
felelte: ez legyen a legnagyobb probléma!
Eljön az ideje, amikor mind a szülők,

mind a gyermekek hálásak lesznek azért
a pluszért, amit ebben az iskolában kap
nak a gyermekek. Nem tudom,
egyébként, hogy valóban szigorúbbak
vagyunk-e, mint máshol, az a célunk,
hogy az egyetemes emberi értékekre
neveljünk, az igényességet kialakítsuk,
növeljük akaraterejüket, és kudarcvállaló
képességüket. Munkájukat napirend

szerint végzik, amikor "dolgozunk" akkor
nincs helye a játéknak, de amikor eljön a
játék ideje. akkor minden gyermek felsza
badultan, kedvére játszik. Szeretet, szi
gor, igényesség így fér meg egymás mel
lett, és minden gyermek szívébe
szeretnénk ezt elplántálni. Van - e valami
lyen említésre méltó változás ebben a
tanévben? Igen, v?laszolt az igazgató
asszony. Az idei tanévben már a hittan a
tantervnek része, nem fakultatív, és min
den gyermek a vallásának megfelelő

oktatásban részesül. A hitbeli ismeretek
elsajátítása így válik lehetővé heti 2 hit
tanóra keretében. Fokozatosan fognak
eljutni ezek a gyerekek a keresztény
erkölcsi ismereteken túl a hazaszeretet,
a munka, az ember megbecsülése, a
helyes közösségi magatartás ismeretei
hez. Nem titkolt célja a nevelésüknek,
hogy minél szélesebb látókört alakít
sanak ki, megszerettessék a könyveket.
Szilárd alapismeretekkel akarják a 8
osztályt végzett tanulókat küldeni a
középiskolákba, mégpedig lehetőleg

olyan területekre, olyan szakmák felé,
amelyre itt helyben is szükség van,
hiszen jó lenne megállítani a tanult fők

elvándorlását, mondta el az igazgató asz
szony. A szeretet, az összetartozás
légköre így alakítható ki, erősödött meg
bennem a hallottak és látottak alapján
egy jóleső érzés.

Megkértem, hogy ismertessük meg
olvasóinkkal azokat a fontosabb
eseményeket, amelyek ebben a tanévben
történtek. Ez időrendben a következő:

Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély,
aug. 31.-én

Nemzetközi Katolikus pedagógus

Október 2-án bensőséges ünnep volt
iskolánkban. Délelőtt 11 órakor szentmise volt
kápolnánkban, Szurovecz Vince esperes úr
vezetésével, akivel együtt misézett Iványi László
plébános és Bauer Csaba káplán. Mise után az
emeleti folyosó falán elhelyezett két ikonképet az
esperes úr megáldotta. Ezután

aképek festője, és adományozója,
Dr. Latorcai Jánosné Ujházi Aranka
ismertette akét kép mondanivalóját, üzenetét.
Végezetül a plébános és az igazgatónő

megköszönte aművésznő ajándékát. Ezután kötetlen
agapé keretében elbeszélgettek egymással a
vendégek.

f:>J. ikonképek teológiája, és művészeti megfogal
mazása olyan mély, és gazdag, hogy ecikk keretein
belül nincs lehetőség az ismertetésére.

Szakszerű leírást olvashatunk az Interneten a
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konferencia szept. 17.-én
Szent Gellért napja szept. 24.-én:

futóverseny, faültetés, lovas ko
csin Gyomára utazás, az "én
iskolám" rajz verseny, játékos
aerobik, séta a Körös partján

Szent Őrzőangyalok napja október 2
án, két ikon ünnepélyes átadása,
adományozó a festőnő, Latorcainé
Újházi Aranka

Kodályemlékhangverseny október
10-ér. a Budapesti Szent Margit
kórus az iskolában tartott ének
hangversenyt.

Tímár Máté újonnan megjelent
könyvét adományozta az iskolá
nak.

Megtudtam még, hogy a gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően tanulhat
nak néptáncot, zenét, angol-német nyelvi
szakkör is működik már. Aszámítástehni
ka majd talán jövőre indulhat, ennek még
nincsenek meg a tárgyi feltételei. A har
madik osztály legjobbjai készülnek a
Zrínyi Ilona matematika versenyre, rajzpá
lyázatokon is rendszeresen részt
vesznek, és nagyon szép sikert értek el a
mese és versmondó versenyeken.

A forradalom ünnepe előtti napon
voltam az iskolában, eljövetelemkor már
megkezdődött az ünnepi szentmise, ahol
a miséző pap a prédikáció helyett
párbeszédet folytatott a több mint 100
gyermekkel, így emlékezve, és egyben
ismertetve az 56-ban történteket. Még
sokáig visszhangzott bennem az igaz
gatónő búcsú idézete, ami az ő és
nevelőtársai jelmondata: "Nagy kiválasz
tottság, boldogság, szent munka ez!"

Császárné Gyuricza Éva

htlp://wwwszikszi .hu/isk/gellertlisko la/ikonok.html
címen. Tervbe vettük aleírás kis füzetben való meg
jelentetését is.

Iványi László plébános
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Kedves Adám I Köszönöm, hogy
olvasóinkat e beszélgetés keretében megis
mertethel/ük az iskola terveivel. Remélem, cél
jaitok valóra válnak. Sok sikert kívánok Neked.
az iskola egész neve/ó gárdájának, és ter
mészetesen az 011 tanuló diákoknak is.

CSÁSZÁR FERENC

profilban sok azonosság lelhetőfel. Nem jelent
heti majd ez az ill a tanulok létszám
csökkenését?

- Mit válaszolhatnék erre? Ezt a jövő dönti
el. Mi bízunk iskolánk további sikereiben.

- Beszélgetésünket azonban nem zárhatom
le - egy talán nem ide tartozó - kérdéssel. A
helyi sajtóban ugyan nem kapolI nagy nyil
vánosságot, hogy a Termál Körös Hotel Rt. és
az E/ső Magyar Játékkaszinó Kft. közös
szerződéssel a régebbi 617. szakiskolának már
több mint egymillió forintot juttatoll. Kérlek,
tájékoztass bennünket, hogy--mi lett az összeg
sorsa' Felhasználásra került? És mire? Vagy
talán el sem költötték?

- Ebből az összegből a volt 617. sz. Ipari
Szakiskola 520 OOO forint összegben vásárolt
számítógépeket, most van beszerzés alatt egy
nagy teljesítményű lézernyomtató 150 OOO
forintért, a többit a megállapodás értelmében a
fent említett szakmák igényeinek megfelelően

fogjuk felhasználni.
- S végül engedj meg egy személyes kérdést.

Tudom, hogy a számítástechnika kedvetic
területed. Mondd el olvasóinknak, hogy mit ter
vezel az elkövetkezendő évben ezen a téren?

- A jelenlegi - alapfokú - tanfolyamok már
október közepe Óta folynak. A jövő évben ter
vezem az Orosházi Informatikai Magániskola
Kft szervezésében további alap és középfokú
tanfolyamok indítását. A tanfolyamoknak
iskolánk ad helyet. Jelentkezéseket már most
elfogadok a 284-610 telefonszámon. Jelenleg
egy 150 órás tanfolyam, kedvezményesen,
48.000 forintba kerül. Azonban az iskolarend
szerű képzésen belül is tervezem alapfokú
számítógép-kezelői OKJ szerínti szakma
beindítását.

tízenöten tanulnak tovább, hogy magasabb
szakmai. vagy pedagógiai végzettséget
szerezzenek. Természetesen egyes szakmákban
(pl. nyomdász, bútorasztalos, halász) külső

óraadókra is szükségünk van, akik munkahe
lyük elismert szakemberei.

- Akkor hát, hadd tegyem fel a legfontosabb
kérdésem: az átszervezés folytán bővül-e az
iskola s:::akterülete, s ha igen. milyen új szakok
indulnak.

- A meglévő szakmák mellett olyan új szak
mákat is fogunk indítani, amelyek oktatása a
korábbi években már folyt, de érdeklődés

hiánya miatt abbamaradt. De indítunk olyan új
szakmákat is, amelyek remélhetőleg felkeltik a
tanulni vágyó ifjúság érdeklődését.

Mindezekkel szeretnénk elérni, hogy a
gyerekek helyben maradhassanak, kielégítve
szerteágazó tanulmányi érdeklődésüket, s így a
családok anyagi helyzetén ís segíteni tudunk.
De célunk az is, hogyatanulók képzését minél
szélesebb körben biztosíthassuk, s így a város
ban a helyi vállalkozók utánpótlását, bővitését

tegyük lehetővé.

Az iskola már kiadta az I998/99-es tanévre
szóló pályázati felhívását. Ezért ebből csupán
néhányat emelnék ki: A szakközépiskolai
képzés keretében lehetőség nyílik államház
tartási közgazdász és vámigazgatási ismeretek
elsajátítására. Ez olyan új képzési forma, amely
a gyöngyösí főiskolán való továbbtanulást teszi
lehetővé, illetve a végzettek az önkormányza
tokban ügyintézői munkát vállalhatnak.

A szakképzés terén a már hagyományosan
tanított szakmák mellett az élelmiszeriparban
beinditjuk a pék, cukrász, az iparban a kőmüves,
géplakatos, szerszámlakatos, szerkezetiakatos,
mechanikai műszerész, számitógép-kezelő, a
szolgáltató és vendéglátás terén pedig a falusi
vendéglátó, vendéglátó, eladó, szakács
élelmiszer és vegyi áru kereskedő szakmák
oktatását is.

Meg kell említenem még, hogya pályaori
entációs tárgyakat, melyek lehetőséget adnak
fontos alapismeretek megszerzéséhez.

A mezőgazdasági szakmák előkészítéséhez.

számítástechnikai alapismeretek, biológia.
Az ipari szakmák előkészítéséhez: a

számítástechnikai alapismeretek mellett, a
műszaki rajz alapjait is oktatjuk.

Élelmiszeripar, szolgáltatás, vendéglátás
szakmai előkészítő tárgyai. kémia és idegen
nyelv (angol vagy német).

Minden esetre, amint már említettem, az
érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk az iskola
által már kiadott és a teljes palettát magában
foglaló 1998/99 tanévre kiadott tájékoztatást.

- Ehhez hozzátehetein, hogy ilyen részletes
tájékoztatást az érdeklődök szerkesz
tóségünkben is kaphatnak. Amint tudod újsá
gunkban is közzé tellük a Dévaványán jövőre

megnyíló Eötvös Gimnázium és
Szakközépiskola tájékoztatását. Úgy tűnik, a

Kedves Ádám!
- Úgy gondolom, hogy a::: iskola ren

de:::ésében a::: év auguS7:tusában a Bethlen napok
keretében megtartOlI Vita Agricolae '97
Mezóga:::dasági. Ipari Kiállítás és Vásár tovább
növe/te a szakiskola hírnevél. Erre a::: alkalom
ra igen repre:::entatív kiadvánnyal jelemetek
meg. mely bemutalla röviden az iskola
történetét. és hogy milyen szakképzés folyik.
Ezért inkább a::: ősszel beindult új tanévről

beszélgessünk. Befejeződölt az átszervezés.
Kérlek. erről mondj néhány S7:ót. Az átszervezés
bevá/totla-e a ho:::záfűzötl reményeket?

- Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemi
választ lehessen adni, nagyon kevés idő telt el.
Legalább egy tanévet végig kell dolgozni
együtt, hogy értékelni tudjunk. Aminek nagyon
örülünk, az az, hogy a korábban külön-külön
iskolába járó tanulók hamar összebarátkoztak,
elfogadták egymást, nincs közöttük ellentét,
semmilyen durva megnyilvánulás.

A Hősök úti épületbe járnak a szakmunkás
tanulók, a Selyem úti ba pedig a szak·
középiskolások.

- Tehát ezt kísérleti évnek is tekinthetjük.
igérem, az iskolaéveiteitéveI viss:::atérünk a
kérdésre. Maradjunk továbbra is az átszervezés
nél. Csak létszám és pénzügyi megtakarítás
vezetle' a szervezőket. vagy valami más is?

- A szakképző iskolák helyzete, összevoná
suk kérdése több mint 2 éves, elhúzódó ügy
volt, amit előbb-utóbb meg kellett oldani.
Országos jelenség, hogy évről-évre csökken a
beiskolázható gyerekek száma. A korábban
bevezetett normatív támogatási rendszerből

következően csökken a működésre felhasznál
ható pénzösszeg. Ez egy idő után behatárolja az
iskola lehetőségeit, és kihatással van az oktatás
színvonalára. Az eredményes működésnek

azonban fontos eleme az is, hogy egy iskola
képes legyen saját bevételek elérésére, mellyel
javíthatja éves költségvetési helyzetét.

A város és az iskola vezetése pedig meg
valósította azt az alapelvet, hogy az összevonás
sal az iskola dolgozói, tanári kara közül senki
nem vált munkanélkülivé, legfeljebb más
munkakörbe került, anélkül, hogy anyagilag
rosszabbul járt volna. Az egyesülést kimondó
képvíselő-testületi ülésen pedig elhangzott,
hogy ha a jövőben az iskolában megtakarítás
keletkezne, azt nem vonják el, hanem a szín
vonal emelésre fordithatjuk. Azonban az anya·
giakon kívül a szakiskola színvonalának továb
bi fejlesztésére ís gondoltunk

- Lényegében tehát az anyagiak domináltak
az átszervezésnél. Mielőll azonban az iskola
színvonalának fejlesztéséről beszélgetnénk,
ennek egyik legfontosabb feltételéről

kérdeznélek. Milyen most az iskola tanári struk
túrája?

- A nevelőtestület összetétele egyértelműen

jónak mondhat6. Mindenkínek egyetemi, illetve
főískolaí végzettsége van. Sőt' A testület döntő
többsége 2-3 diplomával rendelkezik. Jelenleg

, " ,
AZ ATSZERVEZES KENYSZERPALYA VOL
Beszélgetés Roósz Ádám úrral, az újjá szervezett Bethlen Gábor Mezőgazdasági és

Ipari Szakképző Iskola igazgató helyettesével
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Virágzó Föld: elhervadt remények
Dávid elnökhelyettes lemondott

A Virágzó Föld
elnevezésű mező

gazdasági és ipari
szövetkezet- a
Munkáspárt
égisze alatt - 1995.
március 19-én
alakult meg
Endrődön.

Huszonhatan írták
alá az alapító
okiratot,melyet
benyújtottak
a cégbírósághoz,
ám a bejegyzés a
mai napig sem
történt meg.
A kívülállók közül
többen már a
megalakuláskor
csak legyintettek, 
s ki tudja miért 
azt jósolták, hogy
ebbó1 nem lesz
semmi!
Mindenesetre a
szövetkezet két
vezetője,az
orosházi Kovács
András elnök és
helyettese az
endrődiDávid
István bizakodva
tekintett a jövóoe.
Nagy reményű

ígéretekbó1 nem is
volt hiány.
A Virázó Föld
viszont néhány
hónapnyi
munkálkodás után
egyszerűen

elvirágzott.

Tavaly már nem is műkö

dött a szövetkezet, s a tagok
egyre kíváncsibbak lettek,
vajon a sors és a szövetkezet
vezet6i milyen jöv6t sejtet
nek. Ám hiába hívták meg
levélben orosházi elnöküket,
Kovács nem jött, de még
csak nem is írt. Írt viszont
levelet az APEH, melyben
közölte, hogy 70 ezer forin
tos bírságot ró a szövetkezet
re a múlt évi adóbevallás
benyújtásának elmulasztása
miatt. Igaz, hogy nem is lett
volna senki, aki elkészítette
volna a bevalIást, hiszen a
szövetkezetnek nem volt
gazdasági vezetője, csak egy
a könyveléshez nem értő

pénztárosa. Ezért gyűlt össze
két nejlonszatyornyi könyve
letlen számla, bizonylat, s
egyéb irat, amit most április
24-én délután a: Hídfő vendég
l6ben 17 dühös tag körbeillt.

Az egyik beteg,
a másik elutazott

A tagság ugyanis erre a
napra összehívta a szövetke
zet közgyúlését, mert szeret
ték volna meghallgatni
vezet6iket, vajon miként áll
a szövetkezet sorsa, vagyo
na. Ezen az áprilisi napon
azonban sem Kovács elnök,
sem Dávid elnökhelyettes
nem tudott eljönni, mindket
ten levélben mentették ki
magukat. Kovács a megrom
lott egészségi állapotára hi
vatkozott, valamint arra,
hogy 6 már 1996-ban emiatt
érdemi munkát nem is vég
zett a szövetkezet élén. Dá
vid elnökhelyettes viszont
elutazott Isztambulba, s ápri
lis IS-én kelt levelében töb
bek között közölte, hogy
tisztségér61 ezennel lemond.
,,Én a legjobb tudásom sze
rint mindent megtettem a
szövetkezet érdekében, nem
érzem felel6snek magam a
szövetkezetjelenlegi helyze
te miatt" -írta Dávid István
aki mellesleg önkormányzati
képviselőis.

Az ukránnak nem
tetszett a cipő

Ezen a bizonyos április 24-i
közgyűlésen - ahová a Szó
Beszédetis meghívták a tagok
- az is elhangzott, hogya szö
vetkezetbe belép6knek 25
ezer forint tagdíjat kellett be
fizetnie. Egy ceruzával írt ki
mutatás szerint öten fizették
be a teljes tagdíjat, heten pedig
a felét, egy ember 33 és fél
ezret, egy pedig 20 ezeret
adott. Egy endr6di származá
sú Budapesten él6 tagtárs pe
dig az elnökhelyeuesnek 300
ezer forintot adott át, amely a
nyugták szerint csak öt hónap
múlva került a kasszába...

Többen becsapva érzik ma
gukat, hiszen a Virágzó Föld
két vezet6je azzal hitegetett
mindenkit, hogy az Endrődi

Cipész Szövetkezet megvá
sárlásához Fekete János bank
ja ad majd milliókat, sőt egy
ukrán üzletember is beszáll a
vásárlásba. Aztán majd lehet
majd gyártani a cip6ket millió
számra az ukrán piacra. A
megvásárlásból nem lett sem
mi, igaz ugyan, hogy az Enci
egy részét kibérelte a szövet
kezet, a termelés is beindult,
ám annyi selejtet gyártottak,
hogy az ukrán vevőnek nem
kellett az áru. SŐt, az egy hó
napig tartó cip6gyártás után
derült ki, hogy id6közben 80
ezer forintnyi gépalkatrész is
eltűnt a bérelt üzemb6J ...

Paradicsomot is termeltek
- inkább kevesebb, mint több
sikerrel, de a tagság remé
nyét az elnök azzal táplálta,
hogy az önkormányzat rövi
desen 1400 hektárnyi földet
juttat a Virágzó Földnek. De
nem juttatott...

A tagok közül most egye
sek azzal is magyarázzák a
szövetkezet elhalását, hogy
sem a városnak, sem a me
gyének, sem a rendszernek
nem volt érdeke támogatni
az ilyen típusú szövetkezést.
Többen politikai szándékot
látnak abban, hogya szövet-

kezet mindenütt falakban üt
között, hiszen köztudott,
hogyaVirázó Föld a Mun
káspárt égisze alatt jött létre.

A közgyűlésen két jogász
is résztvett. Az egyik, dr.
Kolbusz Judit a szövetkeze
tet, illetve pontosabban ez al
kalommal Dávid Istvánt
képviselte, ám a magukat be
csapottnak érző tagok most
maguk is felkértek egy másik
ügyvédet, Ugrinné dr. Kato
na Klárát a saját ügyük kép
viseletére.

Ki afelelős?
A szövetkezet jogásza sze

rint nem csak a két vezet6,
hanem az öt tagú igazgatóság,
a felügye16bizottság és a ta
gok is felel6sek azért, hogya
szövetkezet ott tart, ahol tart.

A tagság ügyvédje azt ja
vasolta, hogy a két nejlon
szatyornyi számlát és
bizonylatot könyveltesse le a
tagság, szánjanak erre 30
ezer forintot, s ki fog derülni,
hogy mi a helyzet, hová tűnt

el a pénz, ki, kinek, miért és
mennyit fizetett a tagság
pénzéből. Ezután lehet arról
dönteni, hogy bírósághoz
forduljanak-e a tagok.

A szövetkezet létrehozásá
ban résztvev61< jó szándéka
nem vitatható. Ám a jó szán
dék kevés... A tanulságok le
vonását az Olvasóra bízzuk.

H.E.

Ház eladól
Gyomán a F6 út 152.

szám alatt a Shell ben
zinkúttal szemben össz
komfortos emeletes ház
(110 m2) eladó. Alkal
mas üzlet- és irodaépü
let kialakítására is! A
házhoz nagy udvar és
melléképületek tartoz
nak. Részletfizetéssel
is. Érdekl6dni: 66/386
676-os telefonszámon
Gubucz JÓzsefnéllehet.



INTERJÚ I9<J7. szeptember

A március 9-i idó'közi polgármester-vá
lasztáson a négy jelölt közül dr. Dávid
Imre kapta a legtöbb szavaztot. A meg-

választása óta eltelt fél év tapasz
talatairól is kérdeztük Gyomaendrőd
polgármesterét.

A város lemaradását pótolni kell

Dr. Dávid Imre:

"Ragaszkodom a terveimhez..."
-Az 1991.február 3-i idóKözi

önkormányZaLi választáson az
1. számú egyéni választókerület
képviselőjelöltjei közölt az On
neve is szerepelt. Akkor nem si
került visszatérnie aközéletbe...

- Az utolsó tanácsi rend
szerben voltam tanácstag 1986
1990-ig. Az ön által említett
választáson indultam, de a kam
pány során - úgy hiszem - nem
tettem meg mindent a gy6zelem
érdekében. Igazából kampány
nélkül lettem második. A jelölt
személyének, és terveinek meg
ismertetése a választókkal elen
gedhetetlenül fontos ahhoz,'
hogy egy választáson jól szere
peljen. A mostani egy lényege
sen következetesebb kampány
volt.

- Akkor és most is független
ként indult...

- Ez bizonyos mértékig hát
ránynak tűnhet, de úgy gondo
lom, hogy inkább el6nyt
jelentett. Gyomaendr6dön a
legtöbb párt hasonló nagyságú
szavazóbázist képez. Egy párt
jelöltjeként indulva kisebb lett
volna az esélyem. Mindezen
túl, úgy vélem a város gondjai
nem pártpolitikai kérdésként
kezelend6k.

- Melyik pán politikája, tevé
kenysége áll Onhöz legköze
lebb?

- Nem tudnám egyik párt po
litikája mellé sem letenni a vok~

somat. A szakmám, paraszti
származásom a kisgazdapárt
hoz is köt. Az ifjúságomat az
elmúlt rendszerben éltem, an
nak a politikának is voltak - ta
gadhatatlanul - pozitívumai,
minthogy vannak a mai szocia
lista politikának is. Más kérdés,
hogy az elmélet a gyakorlatban
olykor mást mutat. Sorolhat
nám a Fidesz, a keresz
ténydemokraták pozitívumait.
Vannak olyan parlamenten kí
vüli pártok, amelyek politikájá
val is egyet tudok érteni,
például a határainkon túl él6
magyarság problémái is ide tar
toznak. Tehát, a kérdésre visz-

szatérve, nem köt6döm közvet
lenül egyetlen párthoz sem, vi
szont sok párt politikájával
tudok azonosulni.

-A választási kampány idején
ellenfelei gyakona hangoztat
ták, hogy nem érdemes most
olyan emben választani a város
élére, akinek nincs közigazga
tási gyakorlala... Ennek ellené
re - azt mondják - elég
ollhonosan mozog a polgár
mesteri szerepkörben.

- Úgy gondolom, hogya
polgármesteri munka nem hi
vatali tevékenységet jelent.
Az én munkám egyfajta gaz
dasági munka. Ugyanis soha
nem tudtam elfogadni, hogy
Gyomaendr6d, adottságai el
lenére lemaradt, illetve nem
tudott lépést tartani a hasonló
adottságú városokkal. Ez a le
maradás már valahol a két te
lepülés egyesülését követ6en
megkezd6dött, s a '90-es évek
elején a lemaradásuk még
nyilvánvalóbbá vált, annak el
lenére, hogy a rendszerváltást
követ6 években még volt pénz
az önkormányzatoknál. Ezt a
lemaradást most pótolni kell.
Ezek zöme pedig gazdasági
feladat. Valószínilleg hivatal
nokká soha nem válok, igaz
nem is akarok.

- Értékelte-e az elődje JIlun
káját, s ha igen talált-e benne
követendőt?

- Nekem nincs jogom, s nem
is kötelességem az el6z6 pol
gármester munkáját értékelni.
Mindenképpen találok tevé
kenységében pozitívumot is.
Egy intelligens, humán beállí
tottságú emberként vezette a
várost. Ám gazdasági szem
pontból bátortalanul közelítette
meg a dolgokat. Ez is vezethe
tett oda, hogy a valós értékek
helyett más jellegű értékek ke
rültek el6térbe.

- A hivatali és intézményi dol
gozók körében bizonyára van
nak ellendrukkerei, többen nem
kedvelik az Ön stílusát, azt
mondják diktatórikus vezetó'...

- Vannak elképzeléseim, me
lyekhez bizonyos mértékig ra
gaszkodom. F6leg akkor
ragaszkodom az elképzelése
imhez, ha másoknak nincsen
véleménye sem. Lehet, hogy
sok önkormányzatnál virul a
demokrácia, de ezen kívül az
után semmi ... A valós demokrá
cia nem azt jelenti, hogy
mindenki azt csinál, amit akar,
a város csak adja oda a pénzt az
intézményeknek, azután ne
szóljunk bele semmibe. Egyes
intézményvezet6knek sokkal
kényelmesebb volt az, hogya
városi költségvetésb61 kilob
bizták a maximális összeget, S
utána szabadon gazdálkodtak,
még úgy is, hogy idejekorán el
költve a pénzt újabb összege
kért kilincselt az intézmény a
városnál. Ezt én nem akarom
eltűrni. RacionáJis,Ul működ6,

színvonalas munkát végz6 in
tézményekre van szükség, hogy
több pénz maradjon azokra a
fejlesztésekre, amelyekkel a la
kosságnak és a következ6 nem
zedéknek is kulturált
életkörülményeket tudunk biz
tosítani, hiszen nincs jó ivóvi
zünk, nincs helyi rádiónk,
tévénk, 21 százalékos a szenny
vízcsatornára való csatlakozás,
rosszak az útjaink.

Tudom, hogya változás, az
újszerűség, a számonkérés nem
fog egyesek körében letszést
aratni. A hivatali dolgozók kö
rében sem tetszik mindenkinek,
ha bármikor bármiért számon
kérhetik a munkáját, felel6s
ségre vonhatják. Sokaknak kel
lett egy eddigi kényelmes
életstílust feladni. A hivatal
dolgozóinak - kivéleI nélkül - a
város lakosságúl kelJ szolgálni
uk.

- Az eltelt 6 hónap alau mi
lyen sikerekről tud számot adni,
s milyen - esetleges - kudarcok
ról?

- Siker volt, hogy a hivatal
átszervezéséveJ, közelebb ke
rültünk az emberekhez. Siker
ként könyvelem el, hogy az

elmúlt hónapok alatt 37 pályá
zatot nyújtottunk be különböz6
helyekre, s ha nem is mindegyi
ken de nagyobb részével nyer
tünk jelenl6sebb összegeket.
Sikerült az országgyűlési kép
viselővelolyan kapcsolatol ki
alakítani, amellyel közösen a
város érdekében tudunk tevé
kenykedni. Siker, hogy a város
vezetésének új koncepcióját a
megyében is elfogadták, s tá
mogatják is törekvéseinket. A
testület tagjainak nagy része is
elfogadta az új koncepciól, a
változtatás iránti igényemet.
Ezeken kívül több olyan ki
sebb-nagyobb eredmény van,
amely azt mutatja, hogy néhány
éven belül ezt a várost a meg fc
lel6 szintre lehet emelni. Ku
darcok is voltak, de úgy
gondolom, hogy ezek a kedve
met nem vették el, törekvései
met nem gátolták. Igaz, jöv6re
választás lesz, de senki nem
várhatja, hogy 2 év alatt behoz
zuk a lemaradást. Én 6 évet kér
nék, de még lehet, hogy az is
kevés lesz ahhoz, hogy utolér
jünk hasonló adottságú és mé
retű városokat. Most is azt
ígérhetem, hogy a következő

önkormányzati választásig egy
fejlődési folyan1atot alapüzunk
meg, és indítunk el a városban.

H.E.

il.;güu.fa ~
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Továbbra is tart
- pulóverek

- pólók
-shortok

- tornanadrágok

30 %

árengedményes
vására!

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
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Új könyvtárigazgató a Városi Könyvtár élén
Beszélgetés Hajdú Lászlóval

- A Városunk c. újság olvas6inak
nevében gratulálok a kinevezéshez.
Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak.

- 51 éves vagyok, három gyermekem
van. A végzettségemet tekintve magyar
nyelv és irodalom szakos tanár vagyok,
de elvégeztem a népművelői előadói

szakot is a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen, és népművelés

könyvtár szakot a Tanárképző Főiskolán.

- Mióta él itt?
- 16 éve vagyok kapcsolatban

Gyomaendrőddel, Békéscsabáról jöt
tem ide. Itt vertem gyökeret, itt lakom a
Kolmann-telepen, már tíz esztendeje.

- Munkahelyei?
- Nem sorolom fel munkahelyeimet,

tizenegynéhány volt már, kelettől-nyu

gatig. De az ipari szakiskolában már
régóta dolgozom: az idén kezdtem meg
a tizenhatodik tanévet. A könyvtári állá
som mellett is tanítok havi 50 órában az
iskolában, így a színjátszástól nem sza
kadok el.

És most megpályázta a
könyvtárigazgatói állást. Mi motiválta
ebben?

- Sokan mondták már nekem, hogya
véremben van a pályázás. Tényleg, sok
szor pályáztam már, de csak olyan
munkahelyekre, amelyek az emberrel
vannak kapcsolatban Mert az én
végzettség em és egész mentalitásom
is az ember körül forog: nevelés,
oktatás, művelődés. Ebbe az is belefér,
hogy megpályáztam a sportcsarnok
vezetői állást. Megpályáztam az ipari
iskola igazgatói állást is, de R. Nagy
Jánossal szemben 5-6 szavazattal
lemaradtam. Azóta már R. Nagy János
kartársam a Kner Nyomdában dolgozik.
A Gyomaendrődi Híradó szerkesztői

állását is megpályáztam, meg is
nyertem, igyekeztem befolyás nélkül
szerkeszteni a város lapját. De aztán jöt
tek olyan képviselők, akik cenzúrát akar
tak. Nem szeretem a sablonokat, ezért
vannak, akik 'csodabogár'-nak tartanak.
Nem kedvelik szókimondásomat.

- Konkrétan a könyvtárvezetői állást
miért pályázta meg?

- Mert szeretem a könyveket.
Nekem egy szép és tartalmában is
értékes könyv olyan, mint egy szép nő 
felizgat. De kihívás is volt nekem ez az
állás: vajon itt hogyan állom meg a
helyemet? Sokan bíztattak a barátaim
közül is, úgyhogy bele mertem vágni. A

kultúra ügye rengeteget csúszott lefelé
az utóbbi időben, ennek megállításában
szeretnék szerepet játszani.

- Tervei?
- Ami jó volt a könyvtárban, azt foly-

tatjuk. De új dolgok is lesznek. Azt
akarom, hogy ne csak lássák az
emberek, hogy .itt könyvek vannak a
polcokon, és hogy itt tudósfélék válo
gatnak. Helyet akarunk adni mindenféle
civil szerveződésnek, szeretnénk, ha itt
lenne második otthonuk

- Milyen civil szerveződésekre gon
dol?

- Szeretném 1998. január 22-én, a
Kultúra Napján megalakítani a gyoma
endrődi kulturális szervezetet. Össze
fognánk azokat a kis csoportokat. akik
bármilyen öntevékeny formában létezni
akarnak. Itt képzőművészektőlkezdve a
csigagyűjtőkig mindenkit várok. A vál
lalkozók Házával is kapcsolatba kell
kerülni, hogy támogassák ezeket a kul
turális szervezeteket. Volna egy havonta
megjelenő lapja is ezeknek a
szervezeteknek, tele várost érintő infor
mációkkaI.

- Az Internetbe is bekapcsolódná
nak?

- Igen, ezzel tudjuk a lakosságot
tájékoztatni a legjobban. A helyi önkor
mányzat pályázott a civil barát önkor
mányzat témájú pályázaton. Ebben
közreműködik a művelődési központ is,
a városi könyvtár is, és a közösségi ház
is.

- Az iskolákkal is jó kapcsolatban kell
lenni.

- Az iskolai könyvtárosokat össze
akarom hívni, hogy egyeztessük a folyói
rat rendelést. Azt is szeretném, ha
legalább a város könyvtárai között
megvolna a könyvtárközi kölcsönzés. Az
Interneten keresztül kapcsolatban
lehetünk egymással, és szeretném, ha a
könyvtár lenne az információs bázis.

- Nyilván lesznek rendezvények is.
- Őszi gyomaendrődi könyvnapokat

akarok csinálni. Itt szüreti mulatságtól
kezdve minden lesz úgy, hogy néhány
napig a könyv lenne a főszereplő az
életünkben. Az Ünnepi Könyvhétre is
valami olyat akarok, amitől az tényleg
ünnep lesz. Szeretném meghívni
Schwajda Györgyöt, a szolnoki színház
igazgatóját. Olvasótábort is akarok
szervezni. A kárpátaljai gyerekek rend
szeresen járnak a Bethlen Gábor
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Szakközépiskolába, azoknak lesz tábor
Bükkszentkereszten. 'A téma az Ábel
trilógia lesz.

- Maga szép eredményeket ért el a
színjátszás terén is. Ezt a munkát is foly
tatja?

- Igen. A tanítványaimmal - ők a
Komédiás kör - szeretnék kéthavonta
pódium műsorral bemutatkozni a
könyvtárban, ezen belül új könyveket
akarunk bemutatni. Át akarom hozni az
iskolából a színházszervezést is. Nekem
a színházakkal jó kapcsolatom van, a
színházszervezés ezután a könyvtár
égisze alatt menne.

- Nem mintha az eddigieket kevesell
ném, de megkérdezem: van esetleg
még más terve is?

- Hogyne. Ide kellene csábítani a
munkanélküliek átképzését. A fiatalok
nak is adni kellene szórakozási
lehetőséget. Nincs egy jó kávézóhely.
Jó lenne itt egy kávézó is. A fénymá
solást is be fogjuk indítani. Szeretnék
egy nyári lugast az udvarban, hogy ha jó
az idő, ott lehetne olvasgatni.

- Szétvá/t a gyomai és az endrődi

könyvtár. Milyen munkakapcsolatot ter
vez a jövőben?

- Csakis segíteni akarjuk egymás
munkáját. Ezzel ők is többek lesznek, és
ml IS.

- Mi a véleménye arról, hogya volt
ENel-be kerülne esetleg a könyvtár?

- A döntéseket végre kell hajtani. Én
el tudok képzelni egy olyan intézményt.
ahol együtt a művelődés, a könyvtár, a
képtár, de még a turista iroda is. Én a
Turinformot is ide hoznám a könyvtárba.
Manapság luxus egy külön Turinform,
amikor egy információgazdag könyvtár
is képes lenne erre a feladatra.

- Pénz honnan lenne a tervekhez?
- Pályázunk, mindent megpályázunk.

És fel akarom használni a meglévő

kapcsolataimat is. Én nagyon nyitott
vagyok mindenkivel, sok barátom van.
Nem arról van szó, hogy mindenki
szeret, ilyen nincs. Az egyébként csak
jó, ha az embernek vannak ellenfelei,
akkor tud harcolni, és az megedzi az
embert. Sokszor ítélnek felszínesen az
emberek, könnyen kimondják, hogy ki
milyen, hogy Hajdú is milyen. Majd elvá
lik ...

- Sok sikert, minden jót Nektek,
gyomai könyvtárosok!

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER
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Csász.írné Gyuricza Éva

fizették az éves tagdíjat (akkor 6 forint volt).
Tehát városunkban tiszteletreméltó hagyománya
van a T(ízoltó Egyesületnek. és t.ímogaUisának is.
Illik ezt Flórián nap t.íján felidézni, mert elődeink
példája követésre méltó! De úgy gondolom. hogy
az Ön segítsége nem csupán hagyomány tisztelet,
hanem ennél sokkal többról van szó! Ön egy
olyan tevékenységét segíti a városnak. ami min
denképpen sziikséges és hasznos. Az in éJó1< nyu
galmához, biztonságához sok minden hozz,:ítar
{üzik. Emlékszem. hogy gyermekkoromban.
amikor el kezdődött az aratás. akkor be voltak a
családok osztva a tűztigyelésre. Amikor ránk
került a sor, akkor meghatározott idóben,

meghatározott órát a templom tornyának
ablabban kellett tölteni. és tigyelni a határt, hogy
ha netán valahol tűz ülne ki, azt azomJaI jelezzük.
aharangok félreverésével. és egy z.'\szlót abba az

ablakba kellett lem1i. amerre a tííz volt. Hát persze
akkor még itt nem volt telefon. ezért így oldoll,ík
meg a gabonák lííz elleni védését. Szeretném
megkérdezni, hogyan tervezi a jövőjét. s ha nem
veszi lúlságosan személyes jellegűnek a kérdést.
kérem. válaszoljon is. Hol kívánja a nyugdíjas
éveit töltcni. noha az még messze van. de az
ember által,íban előre terva?

- Természetesen itthon. aszülőhelyemen.
- Köszönöm a beszélgetést. köszönöm. hogy

a sziilőföld szeretetc ilyen tettekben nyilvánul
meg Önnél. Egyetlen gondol<1ttal. bücsúzom: Ha
a vil;ígon mindenki ilyen voln<1. ez a világ men
nyivel jobb volna'

Végezetül. de nem lllolsó sorb:ln: Nagyon
nagy tisztelettel meghívom :lZ Endrődiek B<1ráti

Körének. május 16-iki laláJkozúj:íra. ahol
reményeink szerint llJgyon sok máshol élő. és ter
mészetesen itlhon éló1c tal,ílk07~ísJra kenil sor.
valamint egy jóízíí endrődi birkapörkölt ebédre is
a Dombszögön. Kérem, ha teheti. tiszteljen meg
bennünket jelenlété.veJ.

Tavaszi találkozás
Katona Sándor mecénással

"'.; a mngyar munknt<ír
sakból l2-en földieim.
gyomaendrődiek. Ők

is a kezem alatt dol
goznak. és biztos
egzisztenciát teremt
hetnek maguknak. az
általuk végzen jó
munkával. Az anyagi
problémáikon ltldnak
segíteni. Évente több
ször haza látogatok.
hiszen itt élnek a
sziileim és testvéreim,

és mélyek a gyökerek.
- Számomra. - és biz

tosan nem vagyok egyedül ezzel a gondolatlal 
nagyon megható a szülőföld iránti sZliimi nem
akaró ragaszkodás. a temü akarás, a segítés, ami
végiiI nemes tettekben is megnyilvánul. Az
adom:íny gondolom, hogy sok-sok munka, pénz.
törődés ut.ín érkezik ide haza. Kérem, mondjon
erról is néhány gondolatot.

- Szakmai és baráti kapcsolatok révén tudok a
használt jármíívekhez jutni. amit saját eróből lljí
tunk fel úgy. hogy azok az itlhoni l:lkoss<Íg teljes
biztonságát szolgálják.

- Hogyan került éppen a Ttí7.0IIÓkkal kapcso
latban?

- A sz.íllásadóm aSiegen megyei ttízoltó
parancsnok volt. Ő is sokat segít még a mai napig
is. luhon pedig hallotlam egy sajnálatos halálos

balesetet. és ekkor határoztam el. hogy ezen a
téren meg próbálok segíteni. hogya baj ne
ismétlődhesscn.

. Az érdekesség kedvéért elmondom Önnek.
hogy a kezembe került a minap az 1930-as évből

a "Tíízoltók Gyomai Önkéntes Egylet"-ének tag
nyilvJntartó könyve. A tagság létszáma pártoló és
alapító tagokkal együtt 99 fő volt' Gazdálkodók,
kereskedó1<. iparosok. vendéglősök. háztartás be
Jiek. községi tisztviseló1c, földbir· r----,-='"---=""""~=c____,.:<r:~.....",,=

tokosok, földművesek. italmérők.

ügyvédek, főj

egyző, jegyző.

gyakornokok,
községi or
vosok, római

katolikus plé
bános. banktu

lajdonos.
nyomdatulaj
donos, malom

tulajdonos
mind-mind az
"Egylet" tagjai
voltak, és

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2.
Telefon: 66/386-891

66/386·251

A k~pel1 jobbról Katona Sándor, aki átadja az Egyesület elnökének. Dinya
Lászlónak. a !etrás llizoltókocsit.

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
Ca Gyógyszertár me llett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

- Az endrődi laVasz jöttét már évek óta nem

csak a hazatérő gólyák, hanem az Ön értékes
adományainak az érkezése is jelzi. Hiszen már 3
ik éve tavasz táján rendben érkeznek az Ön
küldeményei. amelyek a városunk vagyonát igen
szépen gyarapítják. Az Endrődi Tíízoltó
Egyesület használatába kerülnek ezck az
eszközök, tíízoltóalltók, mentőautó. idén pedig
egy megye szinten is ritkaságszámba menő un.
"létrás tűzoltóautó". amit éppen tcgnap. április
17.-én adott át igen nagyszámú érdeklődők

körében.
Minde~ekelőtt arra kérem Önt, hogy a

Városunk olvasói sz.ímára mutatkozzon be, mert
azt mindnyájan tudjuk, hogy itt született
Endrődön, de a késóbbi évek is érdekelnek ben

nünket.
- Az általános iskolámat Endrődön, a sz.1k

munkásképzőt Gyomán végeztem. Szolnokon
kezdtem el dolgozni, tovább tanu!tam a szak
mában. és megszereztem a szakmán belül klilön
böző szakképesítéseket, és mestervizsgát tettem.
1981.-tól Németországban atomerőműveknéldol·
goztam, és 1988·tól vagyok ugyanazon a munka
helyen, a kreuzt<ili BLEFA cégnél. mint főszerelés
vezető dolgozom. Jelenleg 53 magyar munkatár
sam van. Nem kis büszkeséggel mondom el, hogy

VAROSLlNK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrődiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. )5. Tel., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó Istv~, Hon:.o~é N~meth. Eszter, Hu~ya
Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz Erzsébet, Márton Gábor, Stark László * Felelős kiadó: Vaszkó András * MUVELODESI ES KOZOKTATASI
MTNISzrÉRlUM: Nytsz.: BIPHFII4951B ÉJl 995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 8III

Interneten: http://www.szikszihuflSk/gellert/ * E-maiI: ivanyi@mail.szikszi.~u
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"MERT ÚGY MEGSZERETTEM RODOSTÓT,
Az Endrödiek Baráti Körének találkozójáról

Máius 16-án délelőtt 10 óra táiban már gyülekeztek az
Endrődiek Baráti Körének tagjai, a meghívott vendégek a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tornatermében A várakozás
percei a találkozások örömével, és a monumentális, eddig még
együtt soha ki nem állílott endrődi születésű Uhrin Péter képeivel.
való ismerkedéssel teltek. Majd az iskolai csengő hangiára min
denki elfoglalta helyét.

Hornokné Németh Eszter bevesző szavaival vette kezdetét az
ünnepség Őt idézzük

"Kedves Barátaim I Engediék meg, hogy egy szép üdvözléssel
kezdjem: - lsten hozta kedves mindnyájukat! A felelet erre
Endrődön: - Köszönöm, magam is igyekeztem. Ha ez az üdvözlés
helyileg bárhol is elhangzik, szinte biztosak lehetünk abban, hogy
endrődiek találkoztak egymássaL Mesélik, hogya nagy
Budapesten álltak a vásárlók egy kenyeres pult előtt, és az egyikük
megkérdezte - Aztán púha ez a kenyér? Amikor ment kifelé, vala
ki vállára tette a kezét - Maga nem endrődi véletlenül?

A héten volt a táiházban egy gyomai gyermekcsoport, és az
egyik gyerek megkérdezte: - Van itt komra? Ha akariuk, ha nem,
igen gyakran előtörnek belőlünk olyan szokások, mozdulatok, kife
jezések, amelyek gyerekkorunkban vésődtek belénk kitöröl
hetetlenüL

Amióta erre a napra készülődöm, sokszor eszembe jutott,
milyen találó kifejezés o földi szó Kötődést jelent - kötődést

egymáshoz, kötődést a szülőföldhöz. Mindenki ismeri közülünk azt
az érzést, amikor hazaérkezünk Érkezzünk bárhonnan, vagy bár
milyen járművel, ahogyan közeledünk Endrődhöz, kialakul, majd
megnövekszik bennünk egyfajta feszültség. És amikor megláliuk az
a templomtornyot, amelyből csak egy van a világon, melegség önt
el bennünket, semmihez sem hasonlilható nyugalom hazaér1ünk
Másnak, más, nekünk ez a hely a kezdőpont és sokunknak a végső

pont is - irt születtünk Irt kaptuk az első, meghatározó leckéket a
világban való eligazodáshoz, itt kaptunk olyan tartást és
jellemvonásokat, amely elégnek bizonyult ahhoz, hogy az ország,
netán a világ bármely pontján meg tudjuk állni a helyünket. Mert az
élet beleszólt dolgainkba, nagyon sokan elmentek közülünk.
Különböző okok miatt, legfőképpen a megélhetőségérl, mondja az
endrődi. És boldogullak, sokan közülünk igen komoly ered
ményeket értek eL Sokszor elgondolom, hogy hány csillagot adort
Endrőd az ország egére, miközben a falu ege, bizonyelsötétült,
hiszen a 14000 emberből ma alig 6000 él irt."

Hornokné Német Eszter kedves szavai után az egyesület
elnöke Tímár Máté emelkedert szólásra:

"Barátaim! Testvéreim' Sok-bailátort szülőföldünk vigasztaló
szeretetében I - kezdte megnyitó beszédét - Megvénülhet az
anyaszülte ember, a honvágya nem vénül vele soha, ha Köröstől

messzi hajtja is álomra a fejét, oda, hová a megélhetés kényszere,
a boldogulás reménye, vagy más élet-meghatározó kényszerűség

űzte. Hiszen az endrődieknek az újratelepülés kezdete óta
örökösen szűk volt Macedóniai S beilleszkedhertek ort, ahová a
sors vezerte őket, mindig érvényes volt rájuk a mikeskelemeni
idézet: "Mert úgy megszerertem Rodostót, hogy el nem feledhetem
ZágonI"

Endrődöt o mi Zágonunkat, mi sem feledhetjük - már Gyomáról
a honvágy fordilona vissza - nyelvünk bele-belefeledkezik e-hang
zós gyönyörűség be, s így lesz az egyszerből egyszer, az emberből

ember s ez o sajátosság annyira o miénk, s tájnyelvfelerti, hogy
éppen Zágonban nem akarták elhinni, hogy én vagyok o távol
honos, és nem o "szomszédban születetr feleségem.

Ez fűz minket össze, oz idekötődő emlékek és sírok mellert, s
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Dusa Katalin főiskolás, és Kiszely Zoltán szi/iJész szavalatm' tették
még felejthetienebbé a találkozót

most amikor e sereglés rendjén közösségünknek úi működési sza
kaszát kezdjük, engediétek meg, hogy szeretertel köszöntsem
mindnyájatokat e testvériesülő ünnepen, és tanácskozásunkat
megnyissam és kérem egyperces néma felállással emlékezzünk
meg halortainkról.

E mögöt1 a mostani sereglés mögött is ilyen mikesi
összeterelődés rejtezkedik, megidézve boldogult Rózsahegyi
Kálmán bátyánkat, - aki bár alig mérhető esztendőkbe, amit e
földön élt - tanúja vagyok, hogy még O Hamlet sírásójának nyelvét
is olyan mélységes endrődiséggel mondta - élte -, akár Tiborc,
vagyafalurossza nyelvéti S ebből kifeledkezni holtig sem tudott.

Rá emlékezve, emlékét idézve különös szeretertel illendő

köszöntenünk nevének örökllőjét Rózsahegyi Marikát, akit
egyesületünk tiszteletbeli tagjának tekintünk és szeretünk Kérjük,
érezze ezt és ez az érzés is gazdagllsa az életét.

Ez az érem egyik oldala, mely emlékezésbe zsondll S a másik:
felelősségre' Mert mögüle elénkbe villan a másik Endrőd is. Alig
húszezer holdas tizenkétezres népességgel, szapora cse
csemőhalállal, béresekkel, negyedesekkel, kubikosokkal, kivándor
lássai, csendőrsortűzzel, irázi, ecsegfalvi, bucsai, körösladányi,
dunakömlődi telepesekkel, s lesorvadássol a hatezres
lakosságszám alá l

Világképünknek meghatározója ez is, o szebb iövendő

épJ1ésének kötelezettségéveL
Tanácskozásunkat megnyitom."
Ezek után ismét Hornonké vette át a szót, hogy kezdetét vegye

oz ünnepség, e szavakkal fordult az egybegyűltekhez

"Nagyon vártunk benneteket, kedves Barátaink
Azt, ugye mondanom sem kell, hogyohírről, hogy az elszár

mozort endrődiek hazajönnek, mindenki tud. Az is természetes, és
o kötődés része, hogy ilyenkor az irthoniak sorra veszik: kiről mit
tudnak, ki hová került, mi lert a sorsa, mikor van itthon, most vajon
hazajön-e? Hetek óta ez a téma Endrődön, és nagyon jó dolog,
mert azt bizonyília, hogya falu még mindig számon tartja régen
volt lakóit.

És ezzel párhuzamosan, természetesen készülődtünk is a
méltó fogadtatásra. De nem csak az un "bizortság", annál sokkal
sokkal többen. Először is a gyerekek a délután öt órai műsorukkal.
Aztán az Uhrin család például a mostani alkalomra lehetővé terte
a körülörtünk látható kiálillási anyagot. Aztán azok az ismerős asz
szonyok, akik az esti állófogadásra süteményekkel készültek, vagy
azok, akik az állófogadást anyagiakkal segllették. Kérlek
Benneteket, hogy aki csak tud, jöjjön el az állófogdásra, mert ort
látja vendégül Endrőd elszármazott barátait. De ott nemcsak a
vendéglátásról lesz szó, hanem arról, hogy oda nagyon sok itthon
élő endrődi is eljön. Vannak, akik erre a mai napra verssel, ének-



J998. június VÁROSUril<

HOGY E NEM F DH T M ÁGONTIl
számmal készültek Őket hallhatjuk majd a most következő műsor

folyamán"
Ezek után a Zenebarátok Kórusa szívet-lelket gyönyörködtető

előadása következett Vezényelt Erdeiné Mucsi Márto. Bartók:
Áldás-békesség, Kodály Zöld erdőben c. művei hangoztak el.

Következett a találkozó hivatalos része a KÖZGYŰLÉS, melyet
Császárné Gyuricza Éva vezetett le. Titkári beszámolójában
elmondta, hogy egy év alatt háromszor találkozott a Baráti Kör
tagsága, egyszer Budapesten és két ízben Endrődön. A budapesti
találkazó több éves sikertelen szervezés után Tímár Imre és Kovács
Zoltán kitartó munkájával jött létre Ezen a találkozón több mint 20
an vettek részt, akik első ízben jöttek el, és válfak a Baráti Kör tag
jaivá. Mind e mellett változatlanul keressük azokat, akikhez még
nem jutatt el hírünk, s szívesen jönnének sorainkba. A továbbiak
ban a pénzügyi beszámolóra és az alapszabály módosllására
került sor. A Közgyűlés a beszámolót és az alapszabály
módosllását elfogadta.

A Közgyűlés befejező aktusa volt, hogya tagság soraiba
fogadta Abóczkynét Rózsahegyi Marikát. Majd ezt követően Tímár
Máté átadta Marikának azt az oklevelet, melyben Őt az Endrődiek

Baráti Köre örökös tagiává nyilvánIlatta Az oklevelet a következő

szavak kíséretében adta át:

"Szeretett kedves barátaim I

Kedves Rózsahegyi Marika I

Ha olykor rámtenyerel több mint hét évtizedem, belémnyilall
nak Szibéria, börtön, és életküzdelmi hozományaim, ilyenkor ma
gammentéséből rendszerint behunyom a szemem és visz
szarévedek az időben

Rendszerint a Liget jelenik meg emlékezetem képernyőjén a
rögtönzött szabadtéri színpadával, rajta egy ősz, göndör hajú,
csupa mosoly-szép emberarccal, aki sohasem hallott
gyönyörűségű zengzetes magánhangzós, harangcsendüléses
zárt "e" betűs vallomásban tett hitet endrődisége, idetartozása, és
szülőföldünk vállalása mellett.

Ez a drága bácsi, szinte az egész ország Kálmán bácsija
Rózsahegyi Kálmán, színművész, a Magyar Királyi
Kormányfőtanácsos, a Nemzeti Színház örökös tagia volt Nála az
endrődiség annyira hozzátartozó volt, mint a teste és a lelke. Ezen
a szép endrődi nyelven formálta a Hamlet sírósóját, éppen úgy
akár a Falurosszabéli szerepéf, vagy bármely film alakllását

Most is ez a kép, ez a halhatatlan jelenség szorong bennem,
amikor kinyilvánllom, hogy Egyesületünk, Abóczkynét, Rózsahegyi
Marikát, miután tagjai sorába sorolfa, annak Örökös TIszteletbeli
Tagjává is nyilvánllot1a
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Adja a jó lsten, hogy minél tovább viselhesse ezt a címet,
erőben, egészségben, kedves személyének és mindannyiunknak
örömére, Rózsahegyi Kálmán emlékének itthoni és nagyvilági szol
gálatában."

A jelenlévők nagy tapssal fogadták a mikrofonhoz lépő Marikát,
aki megköszönte ezt a megtiszteltetést, majd égre emelve tekin
tetét fennhangon szólt: "Nagyapa, ezt ketten kaptukl"

És ismét Hornokné Németh Eszter vette át a szót, és vezette
tovább az ünnepséget. mely a kórussal folytatódott. Ezúttal Kodály:
Felragyog szép májusunk, Márványszoborhoz,. Madrigálok
következtek.

Az ünnepséget Gergely Ágnes Pannon ég alatt és az ir fohász,
Tímár Máté: Emlékkisértő hajnaion c. verseinek elmondása követte,
amelyeket Dusa Katalin főiskolai hallgató és Kiszely Zoltán a
Békéscsabai Jókai Színház tagja mondtak el, a közönség nagy tet
szése mellett.

A versek között Mészáros Elekné Ugrin Magda népdalokkal
gyönyörködtette hallgatóságát.

A műsor Hegedűs Boldizsárné Liziczai Margitka megragadó
énekhangján megszólaltatott endrődi ballodáinak előadásával ért
véget E balladák a nép ajkán született igaz helybeli történeteket
mesélfek.

Az ünnepség befejezéseként következett Uhrin Péter képeiből

alkotott kiállilás megnyitása.
Elsőként Várfi András alpolgármester az Önkormányzat

nevében mondott köszönetet a Munkácsi Mihály Múzeum
vezetésének, és mindazoknak az Ugrin család tagjai közül, akik
lehetővé tették, ezt a példa nélkül álló eseményt, hogy 44 kép kiál
Illósra kerüljön.

Ezt követte Hunya Elekné Varjú Mariann tanárnő megnyitója,
amelyben aparasztfestő életútjából idézett Márton Gábor
könyvéből.

Hornokné Németh Eszter zárszavai után a résztvevők ebédig a
képekben gyönyörködhettek, s kedves beszélgetésekbe merültek a
rég látottakka I

A hosszúra nyúlt ebéd után kevés idő maradt a városnézésre,
látogatásokra. de aki tehette belátogatott a templomba, a tájház
ba, a régészeti múzeumba. Este öt órakor kezdődött a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola gálaestje, mely után állófogadás
következett, és éjfélig tartó beszélgetések közepette, vidám
nótázással fejeződött be az Endrődiek Baráti Körének nagysikerű

találkozója.
CSÁSZÁR FERENC
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TANíTVÁNYAI SIKERESEN
TEVÉKENYKEDNEK ÉVEK ÓTA.. u

Az ünnepség után megkértük Hunya
Elekné Varjú Mariannát, aki a cím első,

boldog tulajdonosa lett, hogy
olvasóinknak valljon önmagáról.

"A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző

Főiskolán kaptom oklevelet földrajz-, rajz
szakon. Nagylaposra, majd Gyomára
kerültem dolgozni. 30 éve nagy óraszám
ban tanliom a rajzot, és szakkört vezetek.

Egy-egy iskolában elszigetelten
működik a rajztanár, így minden alkalmat
megragadtam a továbbképzésre. Részt
vettem a Magyar KépzőművészetiFőisko
la által szervezett l éves felsőszintű rajz
tanár továbbképzési cikluson, a megyei 2
eves komplex gyakorlati sze-mináriumon, C5Á5ZÁRNt GYURICZA tVA

Kedves Mariann! Kívánjuk, hogy
oktatói munkája tovább gazdagodjon,
hogy keze alól sok-sok szép reményre
jogosító iijú kerüljön ki, akikkel majd
művészeti táriatokon találkozhassunk,
akik tovább folytatják nevelőjük,

tanítójuk áldásos munkáját. Isten
áldását kérjük nevelő munkájára.

A probléma sokszor a tevékenység
folytatásának hiánya. Hiszen nem minden
középiskolában, szakiskolában tud
szabadidejében irányl10ttan dolgozni,
fejlődni e téren. Jó lenne, ha a sporthoz,
tánchoz hasonlóan nyaranta legalább l
hetet együtt tölthetnének a
képzőművészet iránt fogékony fiatalok.
Alkotómunkájukhoz, indíttatást, a foly
tatáshoz segliséget kapnának. Biztos
vagyok benne, hogy sok fiatal
közművelődési szinten, színvonalas,
rendszeres kiálIlló lehetne. A saját és
mások munkájában is nyomon követhet
nék a fejlődést és magasabb szint iránti
igényt

Az iskolák átalakulóban vannak. Az
iskoláknak, a tanároknak is egyéni utat
kell járni. Mindannyiunk vágya, hogy
iskolánk optimális tanulási környezet
legyen, jó programokkal, s motivált
diákokkal.

Munkámhoz sok erőt adott a családi
háttér. Édesanyám gondoskodását,
szeretetét naponta élvezem. Férjem, gyer
mekeim egészségesek, van munkájuk,
faladatuk, ami megnyugtató. Két éves
Emese unokám most a legféltettebb kin
csem."

majd a képzős és ipar
művészeti gyakorlatok
szemináriumán
Továbbá a tanárok
nyári akadémiáján, s a
nemzetközi konferen
cián.
1986 óta tagja vagyok
a Magyar Rajztanárok
Országos
Egyesületének.
Nyaranta megren-

Rövid h/rben már közre adtuk, hogy dezett 3 napos konfe-renciáin is részt
városunkban Idén elsőször került átadás- veszek. Ez év júniusában Gyöngyösön a
ra az 'Év kiválá pedagógusa" om. Június Soros Alapl1vány az INTERINTRA-SULI-NET
ll-én, bensőséges ünnepségen a pol- címmel rendezték meg a konferenciát.
gármester adta át a képviselő-testület (Ha rajztanár olvassa e sorokat, s
által adományozott Cimet szeretne jelentkezni a MROE tagjai közé,

Hunya Elekné tanárnőt javasolta e cím: 1751 Budapest, Pf. 142.)
omre oz iskola igazgatónője Giriczné A szakmai háttérben sokat köszön
Varga Erzsébet, aki {gy indokolta hetek Honti Antal bácsinak, műhely

javaslatát a nevelőtestület előtt: - Hunya galériájában számtalan rendezvényét
é/ekné tamlllányaisikeresen tevékenyked- látogathattam tanítványaimmol, volt
nek évek óta... megyei szaktanácsadómnak, kollégám

nak, Békési Mihályné Anikónak, ki minden
tudását közkinccsé tette. A MROE
elnökének Dr. Csőregh Évának, ki a rajz
tanárokat édes gyermekeként szereti.
lVaszkó Irénke néni jut róla eszembe, és
fordilva.l

Diákjaim eredményei: 30 év alatt
elértünk nemzetközi, országos, megyei,
helyi dobogós helyeket. Az idén 1997/98
as tanévben 19 tanulómat jutalmazták
könyv, vagy pénz formájában. Továbbá
sok-sok oklevéllel ösztönözték a többieket
a folytatásra. A legszebb jutalom egy
gyermek számára, ha szakmai táborozá
son vehet részt. 2 alkalommal vettünk
részt nagy létszámban Zónkán, művészi

táborban, jutalomból.

MINDENT EGY HELYEN

!-it" PIKTOR BOLTBAN!
" rd ,,~I FU út 204

~, .•. '.~". rCXJ, o .
...".: 66-386-611.)

............. -
Kaphatók:

- festékek, ,lakkok, ecsetek,
- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és Iinóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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KOZMA LAJOS BÚTORAI A KNER MÚZEUMBAN

nak pedig tetszik az ő, új ismereteit tüstént a maga

munkájában alkalmazni képes, gyakorlatiassága.

Közös bennük a minden új iránti nyitottság, s az,

hogy Kozma is sok területen autodidakta, hiszen ta

nult szakrnájától gyakran messzire kalandozott.

1918 nyarán a nyomdászat alapismereteire vetette

magát nagy lelkesedéssel, hogy aztán megszülessen

a jellegzetes Kozma-barokk, s ennek jegyében a

Kner Nyomda egyedülálló díszítő készlete, a fejJé

cek, a záródíszek, vignetták sorozata, valamint az

egyenként önthető, betűként szedhető, változatos

keretek készítésére alkalm,ls, máig használatos kör

zet sorozat. Már ezek felhasználásával készültek a

A Kner Múzeum állandó kiállítása Kozma Lajos ~.-:..

bútoraival gyarapodott. A megnyitót november

20.-án 14 órakor, a művész halálának 50. évforduló-

jára emlékezve tartották. Kiss Éva művészettörté-

nész - aki a kiállítás magyar-angol nyelvű

ismertetőjét is írta - előadásában kitért Kozma pályá

jának legfontosabb fordulópontjaira, a Kner család

dal, különösen Kner Imrévei való barátságára, s a

most megszerzett bútorok történetére.

Mint Ö is említette, nem először kerülnek Koz

ma bútorok a Kner házba. Magát az épü letet, s az

eredetí berendezést is Kozma Lajos tervezte ..

1925-ben. Barátja és munkatársa volt Ö Kner Imré

nek. Barátságuk 1918 nyarán mélyült el, amikor Sel

mecbányán együtt töltötték az augusztust, a

tömegtermelés és a kézmüves igényesség ellent·

mondásaira keresték a megoldást.

Az építész Kozma, aki fiatal mérnökként Lajta

Béla irodájában dolgozott, sok mindenbe belekós

tolt. Első sikereit nem is épületeivel, hanem grafikái

val, ex Libriseivel és szignettjeivel érte el, de a

festészetbe is belekóstolt. 1909-ben és 1910-ben,

Párizsban Matisse tanítványa, megismerkedik a leg

modernebb törekvésekkel. Nem marad meg azonban

a festészet mellett, a bútor, a textil, a belsőépítészet

egysége, egyszóval a lakberendezés sokkal jobban

izgatja. Első ilyen irányú komolyabb munkája a Ró

zsavölgyi Zeneműbolt berendezése a Váci utcában,

mely külfóldön is nagy visszhangot keltett. Az l. vi

lágháború azonban, miként Kner Imréét, úgy az ő

pályáját is megszakítja, hogy aztán az újrakezdést

már együtt tervezzék meg. A világlátott, képzett mű

vész nagyon is imponál a szerteágazó műveltségét

autodidaktaként megszerzö Kner Imrének. Kozmá-

: .~'-":'"".

Király György irodalomtönénésszel közösen

megalkotott Három cseppke könyvecske, a Kner

Klasszikusok és a Monumenta Literarum sorozatok.

amelyek folytatását Király Gyögy korai halála aka

dályozta meg.

A Kner villa 1925-ben épült fel. éppen Kozma

stílusváltása előtt, még ebben a népies. neobarokk

stílusban. A bútorzat és az ajtókeretek magukon vi

selték a Kozma-féle díszítéseket. Sajnos az eredeti

berendezésből csak az ajtódíszek és a hálószobába

beépített gardróbszekrény maradt a csaJád elhurco

lása és a lakás kifosztása után.

A most megszerzett bútorok Kozmának a követ

kező korszakából valók. Aszobaberendezés

1928-ban készült. a biedermeier utánérzéseket sem

nélkülöző magyar art deco egyik legszebb darabja.

Szegő Zsigmond - a Fővárosi Elektromos Mlívek

akkori igazgatója - lakásában a Jeányszoba kénye!

mét szolgálta. A bútorok alapanyaga cseresznyefa.

amelynek erezete. szépsége kiválóan érvényesül a

kerek asztalka lapjának körcikkekből való intarzia

szerlí összeállításnál, s a fotel és a kanapé ívesen

meghajlított karfáinál. Érdekes megoldású a fekhely

csónakszerűen meghajlított fej- és lábvége. A

mennyezeti lámpa és egy falikar szintén szerves ré

sze a berendezésnek. Kár, 110gy az eltérő stílusok mi

att a már említett gyönyörű gardródszekrényt. a régi

berendezés egyetlen megmaradt darabját most egy

függöny mögé kell rejteni a látogatók szeme előt.

Mégis nagy nyeresége ez az új szerzemény a

múzeumnak. hiszen Kozma-búrorokhoz nem

könnyű hozzájutni. A gyarapodás Erdős Ákosnak, a

Kner Nyomda tulajdonosának, az Ő gyűjtő szenve

délyének és hozzáérrésének köszönhető.

Befejeződötta katolikus temetők rendbetétele
A Halottak napi megemlékezé

seket Endrőd minden katolikus te

metőjében méltóan előkészített

környezetben tarthattuk. Sokan hazajöttek halottaikhoz az ország sok-sok

részéről,sőt külföldről is jártak itthon. Sok munka, pénz volt az elhanyagolt

temetők rendbetétele mögött.

Tisztelettel köszönjűk meg mindenkinek, akiket illet, hogy segítettek

bennűnket pénzzel, munkával, jóakarattal. Köszönjük a helyi Munkaügyi

Központ vezetőjének, és munkatársainak a jóindulatú hozzáállást és min

den nemű segítséget. Köszönjük a képen látható munkacsapat minden tag

jának, hogy tisztességes munkát végeztek, kegyeletet nem sértettek a

legnagyobb munka közepette sem. Külön köszönjük Dinya Elek bácsinak

és Iványi Sándor bácsinak azt az ön

zetlen segitséget és magas szintű mun

kát, amit akármelyik fiataJ

megirigyelhet, mind a minőséget,

mind az eredményt illetően. S végül,

de nem utolsó sorban köszönjük, akik

pénzzel segítették a munkát. Közel

600 ezer forintot kellett összegyűjte

nünk ahhoz, hogy 14 ember 10 héten

át dolgozhasson az egyház 4 temetőjé

ben. Az összeg 68%-a a távol élőktől

jött, a 32 % az itthon élőktől. Köszön

jük!

Támogatóink voltak, lapzártáig:

Ambrózi László, Bela Imre, Balog Pé-

ter, Császárné Gyuricza Éva,

Dajkáné Hunya Irén, Dinya Elek,

Dinya György, Dinya László,

Dinya Zoltán, Farkasinszki Zsuzsa, Fülöp Imréné, Gellai László, Dr

Gyuricza Béláné, Iványi Józsefné, Iványi Sándor, Hunya István, Lajtos

Imréné, Latorcai János, Németh Dezső, Uj házi Ernő, Porubcsánszki Mi

hály, Szabó Dezsőné,Tímár Jánosné, Varjú László, Vaszkó András, Zsigri

Mária. A legbőkezűbb adakozó, akinek az egész akció köszönhető,Ka

tona Sándor, és munkatársai Németországból.

Az ENDRŐDISZENT IMRE PLÉBÁNIÁÉRT ALAPÍTVÁNY szám

láján gyüjtjük folyamatosan ájövő évi munkákhoz a pénzt. Kéljük az itthon

és távol élőket, hogy erejükhöz mérten továbbra is támogassanak céUaink

megvalósításában. Jövő év áprilisában

szeretnénk megkezdeni a temetőkben

a munkát. Kisebb létszámmal, de fo

lyamatosan tervezzük, ha az anyagi

forrást össze tudjuk hozni úgy, hogy

ismét igénybe vehessük a Munkaügyi

Központ támogatását.

Az Alapítvány számlaszáma:

Endrőd és Vidéke Takarékszövet

kezet 53200015 - 10003231, vagy

készpénz befizetést a Plébánia is

tisztelettel fogad a Fő utca I sz.

alatt.
Iványi László plébános

CSÁSzARNÉ GYURiCZA ÉVA
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Az
Interneten

Átadták Gyomaendrőd város
WEB Szerverének - honlapjának
Internetes oldalait. A Városháza
Dísztennében bemutatták több
monitoron is a szegedi Mars
Network Kft. és a gyomaendrődi

összeállítók munkájának ered-
ményét 1998. december 9-én.
Dezső Zoltán alpolgánnester üdvözlő beszédében

elmondta. hogy Gyomaendrőd 1989 óta vesz részt
az infonnatikai programokban. A mostani rendszer
kidolgozásában jelentős szerepe van Megyeri László
vezetésével Hornokné Németh Eszternek, Mile
Erikának. Megyeriné Csapó Ildikónak. Füzesiné
Hudák Júliának. Kóris Györgynének, Homok
Ernőnek. Hajdú Lászlónak.

Szántó József a Mars Network Kft. vezetőjének

köszöntőjében elhangzott, hogy céljuk az Internet
közönségét ezzel az anyaggal úgy határon belül,
mint határon kivl:: :s a lehető legszélesebb sávban

ellátni. A Gyomaendrőd után érdeklődőknek az
információs rendszerben képi és szöveges anyag ad
minél teljesebb infonnációt ezután.

Az eredmény egy szoros együttműködés

gyümölcse. Képpel és szöveggel témakörök szerint
áttekintést ad a város valóságáról, jelenéről,

jövőjéről és szándékairól.
A rendszer nyitott. fejlesztés alatt áll. Békés

megyében Orosháza. Békéscsaba után Gyoma
endrőd a harmadik ebben a fonnában az Inter
neten. Mintegy 300 kép színesíti a közel 700
oldalas anyagot.

Az Internetről és a honlapról Megyeri László al
jegyző a rendszer fő ismerője, létrehozója tájékoz
tatja dióhéjban a Híradó olvasóit.

Elmondta. mint ismert az Internet egy
világhálózat, ami azt jelenti, hogy vannak a föld
egy-egy pontján olyan nagy teljesítményű

számítógépek, amelyek a kábeleken keresztül
kapcsolódnak egymáshoz. Ezek között történik az
infonnációcsere. Az Internet szolgálata a
közelmúltban robbanásszeruen terjedt el.

A Window's 95 megjelenésével az amerikai elnök
meghirdette a "szupersztrádát". Ez az egyetemek

falain túlra is eljutott és egyre
szélesebben terjedt el. Népsze
ruségét annak köszönheti, hogy
a korszerű számítógépeken az
ún. hypertext alapú oldalak is
megtekinthetők. Ezek színes
grafikákkal, különböző médiák
kal teletűzdeit szÖveges informá

ciót tartalmazó oldalak. és vonzóvá teszik az In
ternetezést a felhasználó számára. Úgy "köz
lekednek", lapoznak a különböző oldalak között,
mint a könyvek lapjai között.

Magyarországon egyre több közintézménynek,
vállalkozásnak, vállalatnak, kormányhivatalnak
van már ún. WEB Szervere. Ezek olyan adat
bázisok, amelyekben az adott cégre, közhivatalra
vonatkozó információk tömegei helyezhetők el.
Legkézenfekvőbb példa erre az a szolgáltatás.
amely a választások idején volt elérhető az
Interneten: azon nyomban követni lehetett az ered
ményeket a hálózaton...

A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak a
szegedi Mars Network Kft. ajánlata kedvezményes
konstrukciót biztosított saját honlap - WEB
Szerver - készítésére.

A piaci érték töredékéért vállalták el a szakmai
elkészítést. A Tiszanet Kft. Szerverén 30 "megabájt
nyi" területet biztosítottak számunkra.

Június végén kezdődött meg a szervező. adat
gyűjtőmunka. Kialakult a honlap váza. és aztán az,
hogy azon belül milyen részinfonnációkat kívá
nunk megjelentetni rajta.

Létrejött egy munkacsoport. A tagok feladata a
szakterületüknek megfelelő adatok összegzése.
gyűjtése volt.

Egy virtuális szervert használunk. Maga a
számítógép nem Gyomaendrődön van. hanem
Szegeden és így adja ki a lehívott gyomaendrődi

adatokat.
Az átadás idején még a magyar verzió volt látható.

de készül az angol és német nyelvű is. Ezek kissé
szűkebbek lesznek, mint a magyar nyelvű.

Jelentőségét egyelőre nehéz megbecsülni, de
szerintem felmérhetetlen lesz. Valahol a multi
médiák egy irányba haladnak a fejlődésben. Az in
fonnációcsere új alapokra épül. és ebben a televíz
iózással is egybeolvadhat.

1996-ban nyilt arra lehetőség. hogy
Gyomaendrőd először felkerüljön az Internetre.
1997-ben jelent meg saját honlappal a Szent
Gellért Általános Iskola.

Az önkonnányzatnak a WEB Szerverre való
kerülés egyszeri költsége 260 ezer Ft-ot jelentett.
Ehhez az idegen nyelvű verziók jönnek 20 OOO Ft
al. A kiadás az évi infonnatikai keretet terhelte. és
nem jelentett külön kiadást.

A puding próbája az evés. ennek meg az. hogy a
lakosság próbálja ki a szolgáltatást saját számító
gépén. (http: j jWWW.Gyomaendrod.hu - címen)
- mondta MECYERI LÁSZLÓ.

-b-
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fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke _
1995. május

Számadó Ernő:

Nem lehet azt
megmondani-...

Nem lehét azt megmondani
I\Jlj szép van a Körösparton.
Tán a nyárfa, tán,a nyírfa,
Tán a hajnal, tán az alkony?
Tán a vízbecsüngő fűzfa

Selymes ága, hűs homálya,
Tán a zengő sötét nádas
Édes-kedves muzsik$ja?

Tán a nádirigó füttye,
Tán a rózsaszín seregély,
Tán a tavirózsát nyitó
Békalencsés arany sekély?
Tán a vadsom piros szem.e,
Tán a kökény fehér' ága,
Tán az írisz lila 'szemén
megcsillanó holdvilága?

Tán a tűnő kérészjáték
Kora nyári szivárványa,
Fülemüle dala talán
Álomárnyas éjszakába?
Tán a ködök ezüstselyme,
Tán ha kiált fenn a lilit,
Tán ha a szél zúgására
Fű, fa, virág összehajlik?

Tán amikor gyöngyházfényű
Esték hullnak olyan korán,
S jégcsengővel csilingelnek
Az angyalok fenn a sok fán,
Tán a tél szebb,. tán a tavasz,
Tán a víg nyár, tán a bús ősz,

Tán ha virul, tán ha borul,
Tán ha mindent hó temetőz?

Nem lehet azt megmondani;
Mi szép van a Körösparton,
Tündérmese aszívemen,
Édes szavát mindig Ilallom.
Többet mondok, ha nem szólok,
Ha hallgatom, amint zenél,
Míg csak könnyet nem hintáztat
Pillámon a nyárestí szé!...
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Interjú dr. Dávid Imre polgármesterrel
A március 9-i idó'közi polgármester-választáson a négy jelölt közül dr. Dávid Imre kapta a
legtöbb szavaztot. A megválasztása óta eltelt fél év tapasztalatairól is kérdeztük Gyomaend·
rőd polgármesterét. (6. oldal)

6. ÉVF. 9. SZÁM 1997. SZEPTEMBER ÁRA: 59 Ft,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

,
A SIKER KOVACSA

Inte~ú Kovács Lajossal, a Barátság SE elnökével

Amikor a megye l. osztályában a .,.....,...~-.",.,....~",.................
kiesés fenyegette a Barátság SE
együttesét, ekkor keresték meg Ko
vács Lajost, a cipÓlparban érdekelt
helybéli vállalkozót, hogy ba tud,
akkor segítsen. Valamikor Kovács
Lajos is focizott és számára még
most is hobbi a futball. A Barátság
idén az NB III-ban kezdett, s az els6
néhány meccs után vezeti a listát. A
múltról és a jöv6ról kérdeztük Ko- ...
vács Lajost. (10. oldal) ~·..§IIÍ!il'3il

Lapzártakor kaptuk a bírt, hogy szeptember 6-án éjfél el6tt bombariadó volt a gyomaendr6di
Pavilon Diszkóban. Egy eddig ismeretlen női hang telefonált be a Békés Megyei Rend6rf6ka
pitányság ügyeletére, s közölte, hogy bombát helyeztek el az említett szórakozóhelyen. A 
szombat lévén - zsúfolásig telt diszkót a rend6rség azonnal kiürítette, s a zsaruk speciális
csoportja átvizsgálta a helyiségeket, ám robbanószerkezetet nem találtak. Közveszéllyel való
fenyegetés miatt índult eljárás az ismeretlen tettes ellen.

Hal/őzők versenye

óba

Képes vásári
összeállításunk a lap

2-3. oldalán található.

Ó a dISZ
•abao

A Vita Agricolae kiállítás második napján a Lí
get-kempingben a Haltermeló'k Országos Szövet
sége és a Körösi Halász Szövetkezet rendezte meg
a 23. Országos Halfőző Versenyt, amelyrea bo
rongós idő ellenére 78 versenyző nevezett he.
Amikor dr. Orosz Sándor az Országgyítlés Mező
gazdasági Bizottságának elnöke délelőtt 9 órakor
megnyitotta a versenyt, még esett az eső. (Emiatt
kevesebb vízre volt szükség a bográcsokban.)

(4-5. oldal)
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Régi és új kitüntetettek egy csoporga

Domokos László. Balsai István és dr. Dávid Imre a sajtótájékoztatón

.. ,
ULESÜNNEPI

Március 25-én a városi cím elnyerésének 10. éves jubileumán,
ünnepi testületi ülésen köszöntötték a megjelenteket, köztük
korábbi díszpolgárokat - Vaszkó Irént, Honti Antalt.

Az ünnepi hangulatot jelenlétével emelte Balsai István. a
Miniszterelnöki Hivatal titkára. aki rövid beszédében üdvözölte
az ünneplő várost, Domokos László országgyűlési képviselőnk

és Nagyenyed testvérvárosunk küldöttsége Horatio Mihai Josan
polgármester vezetéséve!... (2. old.)

l' l'

FELHIVAS!

A TARTALOMBÓL:

LOMTALANíTÁS
ÁPRILIS 19-TŐ..L

4. old.

- Kérjük a lakosságot, hogy a telkükön levő talaj
vizes kutak (ásott kutak és kis mélységű fúrt
kutak) vizét ivásra ne használják!
A belvíz fokozódása és áramlása miatt trágyával.
árnyékszékek emberi ürülékévellehet szennyezett
a talajviz. ezért a sekély mélységű kutak vizének
ivása fertőző megbetegedésekhez vezethet. Az
ásott kutak nitrit-nitráttartalma csecsemőkhalá
los megbetegedését is okozhatják. Ezért csak bak
teriológiailag. vegyileg ellenőrzöttmélyfúrású
kutakból származó vezetékes ivóvizet
fogyasszanak!
Felhívjuk még a figyelmet arra is. hogy avezetékes
vizet tiszta edényben tárolják. és naponta szállít
sanak friss vizet.
- Lázas betegség. hasmenés esetén azonnal
szíveskedjenek háziorvosukhoz fordulni!
- A higiénés rendszabályokat fokozottan tartsák
be! (Minden olyan esetben. amikor kezük felte
hetően szennyeződhetett. alapos kézmosás elvég
zése. fertőződés esetén kézfertőtlenítés.pl. Ultra
Sol, Neomagnol tabletta stb. használata.
gyümölcs ivóvízzel történő alapos lemosása.)

ÁNTSZ Városi Intézete, Szarvas

1000 éves TABU .

Óvodai beiratkozás .
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GYOMAENDROD 1999. EVI KITUNTETETTJEI

Díszpolgár - Emlékplakett - Emléklap

A Díszpolgári címet és GyomaendrődértKitüntető

Emlékplakettet önkormányzatunk első ízben Gyoma
endrőd várossá nyilvánítása alkalmából adományoz
ta. majd ezt követőenhazánk és városunk kiemelkedő

eseményei és évfordulói alkalmából.
Településünk várossá avatásának 10 éves évfor

dulója alkalmából Díszpolgári címet, Gyomaend
rődért Emlékplakettet, valamint ez alkalomra szóló
kitüntető Emléklapot adományozott március 25-én:

A fél évszázados kimagasló és lelküsmeretes hiva
tásbeli és közéleti munkásságának elismeréseként,
Gyomaendrőd lakossága és a képviselő-testület tisz
teletének j eIéül

a város díszpoigárávájogadta

MÁRTON GÁBOR
nyugalmazott tanítót.

Önkormányzatunk Gyomaendrőd fejlődését meg
alapozó és előmozdító oktatás. továbbá a gazdasági
élet területén huzamosabb ideje kimagasló szakmai
és hivatásbeli érdemeik elismeréseként

GyomaendrődértKitüntetőEmlékpiakettben részesíti a

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT,

valamint

PAPP LAJOST,
a Gyomai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatóját.

KJTÜNTETÖ EMLÉKLAPBAN RÉSZESÍTI: Dombos László
nyugdíjas pedagógust. dr. Gedei Margit főorvost,

dr. Kovács Béla gimnáziumi igazgatót, Kovács Lajos
vállalkozót.

Márton Gábor
Márton Gábor 1924-ben született Endrődön. Édes

apja vasutas volt, tízen voltak testvérek. Az Újvidéki
tanítóképzőben 1944-ben szerzett tanítói diplomát.

Ötven évig tanított, az elejétől a végéig Endrődön.

Tanyán: Varjason, Csejten, Öregszőlőben és Nagyla
poson tanított.

1942-től 1968-ig aktívan sportolt.
Több évtizede végez helytörténeti kutatásokat.

Tizenöt helytörténeti munkája van, ebből három már
könyv alakjában is megjelent (Tempó ETK, Hajrá
Gyoma!, Rózsahegyi Kálmán).

Márton Gábor 1994-ben a békéscsabai Tanítóképző
Főiskolán ötvenéves tanítói szolgálata után arany
diplomát kapott.
Kitüntető emlékplakett:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
(Átvette Ladányi Gáborné igazgató)
Az 1830-ban alapított iskola 1996-ban vette fel az

endrődiszületésűszínművészRózsahegyi Kálmán ne
vét. Az alapfokú oktatás mellett speciális tagozatot.
diákotthont működtet. Az alkalmazott etnikai prog
rammal biztosítja a cigány tanulók felzárkóztató okta
tását.

Az 1998-ban elfogadott Pedagógiai Programja és a
hozzá kapcsolódó helyi tantervek országos elismerést

. kaptak. Az intézmény kiemelkedőmunkája elismerést
nyert azzal is, hogy elnyerte Békés megyében a
Regionális NAT-nap rendezési jogát.

Papp Lajos
Papp Lajos Úr a debreceni Alföldi Nyomdában

eltöltött 26 év után vállalta el a Gyomai Kner Nyomda
vezérigazgatói székét azért, hogy e kisvárosi, de nagy
múltú nyomdát és a Kner nevet szakmai tudása leg
javával ismét jól csengő névvé tegye.

1992 óta a nyomda árbevétele megötszöröződött,s a
több mint 300 milliós beruházással megszépült. bő

vült a nyomda, új, korszerű technológiák bevezetésé
vellépést igyekszik tartani a világ nyomdászati irány
vonalával.

A Kner Nyomda Papp Úr vezetésével évről évre növeli
eredményességét, ezáltal a város legnagyobb adófizető

vállalkozása, s ami ma nagy fegyvertény, sikerült meg
tartani a dolgOZÓi létszámot is, számos gyomaendrődi

családnak tisztes megélhetést biztosítva.
Papp Úr jóvoltából a nyomda számos helyi gyermek

és kulturális intézmény, civil szervezet mecénása,
nagylelkű támogatója. Papp Lajos Úr segítő szándéka,
az emberek gondjai iránti érzékenysége folytán min
denki előtt nyitva áll az ajtaja, így a lehetőségek hatá
rán belül önzetlenségével igyekszik segíteni a hozzá
fordulók problémáin.
KitüntetőEmléklap
Dombos László
1998-ban vette át gyémántdiplomáját. 1952-ben ál

talános iskolai tanítványaival országos tornász baj
nokságot nyert. Varga Lajos olimpikon is tanítványa
volt.

Dr. Gedei Margit
Több, mint negyed százada végzi lelkiismeretes

szakorvosi munkáját településünkön.
1996. január l-jétől a Városi Egészségügyi Intéz

mény főorvosa. Nevéhez fűződik az intézmény gyöke
res átszervezése, a szakrendelő kialakitása, a szak
rendelések bővítése.

Dr. Kovács Béla
Azon kevesek közé tartozik, akik tanulmányaik befe

jeztével szülőhelyére jöttek vissza a tanultakat ka
matoztatni. 1975-től tanít a Kner Imre Gimnázium
ban, 1990-től kinevezett igazgató. Az általa vezetett
intézmény előkelő helyet foglal el a felsőoktatásban

felvételt nyertek arányában az ország vegyes közép
iskolái között. Igen jelentős közéleti tevékenysége.
1900-től önkormányzati képviselő, korábban a Me
gyegyülés tagja, a helyi képviselő-testület oktatási
tanácsnoka. A Magyar Történeti Társulat Békés me
gyei elnökségének tagja. Több helyi civil szervezet
elnöke.

Kovács Lajos
A Barátság SE nagylelkűmecénása. A futballcsapat

NB III-ba való bejutását is köszönheti támogatójának.
Az endrődi sportpálya és öltöző felújításához az ön
kormányzati támogatáson túl jelentős mértékben hoz
zájárult önzetlen anyagi és erkölcsi támogatásával.
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"A tanítás nekem nem munka volt, hanem életforma"
(Beszélgetés Márton Gáborral)

- Úgy tudom. sokan voltatok testvérek. Hogyan lehettél Te mégis" iskolá
zott" ember?

- Tizen voltunk testvérek. Igazad van. a magamfajta gyereknek csak
álom volt. hogy tanító lehessen.

De amikor én hatéves voltam. a vasutas édesapám meghalt tüdőbaJban.
édesanyám ítt maradt tíz gyerekkel. El lehet képzelni. mennyi gond volt.
Úgyhogy a négy kisebb - köztük én - bekerült a szegedi árvaházba. bak
terháznak is mondtuk. De még olyat! Külön hálószoba. tanuló. fürdőszo

ba volt. adtak cípőpasztát. fogkrémet. adtak ruhát. És akitünő tanulók
tovább is tanulhattak. Úgyhogy én 1944 áprilisában végeztem el az Újvidé
ki Tanítóképzőt.

- Merrejelé tanítottál?
- Az ötven évet elejétől a végéig Endrődön tanítottam. illetve egy évig

voltam a gyomai müvelődési osztályon. de nem szerettem. mert folyton
azzal nyaggattak. hogy melyik pedagógus jár templomba. mondjam meg.
Mikor már nagyon meguntam. azt feleltem: - Azt nem tudom. de ha arra
kíváncsiak. hogy ki jár a kocsmába. azt fejből is meg tudom mondani. Le
is váltottak. hál' Istennek. igen hamar.

- Melyik iskolában kezdtél?
- 1945 januáIjában az endrődi polgári iskolában.
- Milyen volt itt akkor a hangulat?
- Nagy volt a bizonytalanság. a férfi pedagógusok nem voltak itthon. az

iskola belövést kapott. a falu magába volt görnyedve. mindenki gyászolt.
- Sokáig voltál tanyai tanító is. Úgy mondják. ezek az évek duplán

számítanak.
- Huszonkilenc évig tanitottam tanyán. de én nem számolom duplán.

nagyon szerettem ott ébi.
- Nehezen tudnálak elképzelni Téged városi embemek.
- Egyszer mentünk Pesten a feleségemmel az utcán. Jött valaki szem-

ben. és én annak rendje és módja szerint megemeltem a kalapom. Csak a
döbbent tekintet ébresztett rá arra. hogy én itt. Pesten is tanyai módra
viselkedem. ML1<or nyugdíjasok lettünk. felmerüIt. hogy el kellene
költöznünk valamelyik gyennehiinkhöz. Mind a három városban él. De
nem lett belőle semmi. Egyrészt mert nem tudtuk eldönteni. hogy
melyikhez menjünk a három közül. Másrészt - ha én most elmegyek. még
egy fröccsöt sem tudok ott meginni. nekem ott nincs senkim. minden bará
tom itt marad. Meg ott is majd elkezdek mindenkinek köszöngetni. azt hin
nék azok is. hogy meghibbantam. Úgyhogy itthon maradtunk.

- Milyen volt a tanyai tanitó élete?
- 1-8. osztály járt a kezem alá. volt olyan. hogy ez száznál is több

gyereket jelentett. Egy nagy szikes puszta közepén volt a csejti iskola. Ha
fagy volt. ha eső esett. ha olyan szél volt. hogy majd felkapta az embert.
ezek a pici tanyai óvodátlan gyerekek akkor is jöttek az iskolába.
Kilométereket gyalogolt a kis hatéves. mire odaért. elázott. Addigra
befütöttem. mert a takaritó is én voltam. kimostuk a kis harisnyát. papuc
sot adtam rájuk. Akkor megfogtam azt a kis ügyetlen kezet. mert még a
ceruzát se tudta megfogni. és elkezdtük alakitani a betüket. Az ember
minden nap látta. hogyan tökéletesedik a keze alatt - ami a világon a leg
fontosabb - a gyennek. Mire a nyolcadikat elvégezte. kialakult. kezdhette
az életet. A tanyán nem volt rossz gyerek. Azok a gyerekek tudták. hogy a
munkát el kell végezni. Persze volt olyan is. hogy a szülő úgy adta a
gyereket a kezem alá: - No. ez egy haszontalan kölök. csak a bőrével szá
moljon el a tanitó úr...

A tanyán csak az a tarútó maradt meg. aki maga is vállalta az ottani
emberek életét. Ezek a tanítók összefogták az o!vasóköröket. szinjátszó
szakkört vezettek. zeneestet rendeztek. ott voltak a szüreti bálon. az
aratóbálon. Én még futballcsapatot is szerveztem: a csejti legények fut
balloztak más tanyai legényekkel - jó volt. együtt voltunk. A tanyai tanító
ott kelktt legyen a lakodalmakban. a temetéseken. a disznóvágásokon 
volt olyan. hogy engem egyszerre három disznóvágásra is hivtak. el is
mentem mind a háromra. Sokszor meg hivatalos ügyeket kellett intézni.
Én. amikor a háború után odakerültem. sok levelet irtam meg a
VörQskeresztnek. mert az emberek keresték a hozzátartozóikat. Volt olyan
is. hogy végrendeletet irattak velem. De mivel messze volt a falu. a
marhalevél-kezelő is én voltam. Egyszer szüléshez is elhívtak: - Te iskolá
zott ember vagy. Mondom nekik. hogy hívjatok bábát. - Most nem ér rá.
Hát.. kimentünk ketten szamárháton. nagyon melegcm volt...
Szerencsére. mire odaértünk. már ezen a világon volt a szép kis barna
hajasbaba.

- Nagylaposon hogy érzted magad?
- Nagylapos volt az életem egyik legszebb időszaka. Ott már villany volt.

kövesút volt. nagyon összetartó nép lakott ott. Olyan ís volt. hogy
kerékpárral bementünk együtt nagylaposiak Mezőtúrra a moziba. Nem
volt messze - 10 kilométer.

- Akkor már nős voltál. Hogyan viselte a feleséged ezt a sok-sok
elfoglaltságot?

- Öis részt vett mindenben. Az én feleségem egy csodálatos asszony. ő

is pedagógus. 42 éve élünk együtt. Három gyönyörü - és jó! - gyenneket
szült nekem. A két lányom pedagógus. a fiam építészmérnök. Van két
unokám - eddig! A mi családunkban olyan is megtörtént. hogy a kisebbik
lányom szült öt évvel ezelőtt március 24-én (Gábor napkor) egy fiút. rá
három évre. szintén március 24-én pedig egy lányt. Hát ez olyan
csodálatos ajándék volt nekem. amivel semmilyen kitüntetés nem ér fel.

- Ha megkérdezhetem.: hogy állsz anyagilag: Ház? Kocsi? Vikendház?
- Amúgy nagyon gazdag vagyok. de anyagilag nem sokra vittem. 1972-

ben sikerült pedagóguskölcsönnel egy családi házat felépítenem. Volt egy
Trabantom is. de a gyerekelmek adtam. Ennyi.

- Az AranydiplomávaI járó pénzt mégis jelajánlottad aKisréti
Gyógyszálló Alapitványnak. Úgy tudom. a képviselöijárandóságodat is át
utaltattad iskolai lalpítványra.

- Igen. Mert. ugye. ha én felvettem volna az aranydiplomával járó
8000.- forintot. abból egyből levonták volna a felét adóra. Ezeknél az
alapitványoknál mégiscsak jobb helye van a pénznek. Hagy boldoguljanak.

- Fárasztó a tanítás?
- Fárasztó. de nem lehet belefáradni. Mert a gyerek nemcsak a

tankönyvbő! való tarútást akaIja. A gyerek önző: magát a pedagógust akar
ja. Ebben használódik el. ebben ég el az igazi tanító.

- Akkor nem is hiányzik már agyerekzsivaj?
- Nem. mert minden nap hallom. Egy a szerencsém. hogy a házunk

ablaka a ligeti iskola udvarára néz. úgyhogy örökösen behallik a szal
adgálás. a rajcsúr. Ha megyek valahová. úgy intézem. hogy keresztülme
hessek az iskolaudvaron. olyankor a gyerekek köszönnek. Ha nem
ismerem. megkérdezem: - Ki az apád? Megmondja. - No. azt ismerem.
tanitottam. - Hát a nagyapád? Azt is mondja. - No. az meg a komám volt.

- Aszokványos kérdés: - Ha újból kezdenéd. ismét tanító lennél?
- Én nagy megtiszteltetésnek veszem az élettől. hogy erre a pályára

juthattam. hogy falusi tarútó lehettem. Egy tanító. ha _eredményre" gon
dol. akkor a tanítványairél gondol. A becsületes autószerelőkre. a jó
kereskedökre. akiket a falu megbecsül. Fülöp Imrére. Rojik Miskára gon
dolok. akik szintén tanítók-tanárok lettek. és a barátaim voltak. Földvári
Józsi elektromérnökre. Madarász Laci gépészmérnökre. Gergely Ági
Európa-szerte ismert költőre. vagy az olimpiai bronzénnes bajnokra. Varjú
Vilire. Sajnos őt 1994-ben búcsúztattam el az endrődiektől a pesti
temetőben. Ez majdnem olyan. mintha az ember a saját gyerekét temetné.
nagyon fájdalmas dolog.

- Sok embert ismersz afaluban?
- Mindenkit. Az ötven év alatt rengeteg tanitványom volt. Jön velem

szemben valaki az utcán. komoly felnőtt. nekem pedig eszembe jut. hol ült
a padban. milyen csibészséget követett el. vagy milyen csillogó szemmel
hallgatta a magyarázatokat. .. Akis hatéves Margitka az első sor szélén ült.
és mindig nagyon figyelt. Nézett. nézett. aztán a pad elé lépett lassan. úgy
figyelte a magyarázatot. Aztán hátratette a kis kezét. fél lépésekkel lassan
lépegetett a katedra felé. aztán odaállt az asztalomhoz. felkapaszkodott az
ölembe. nézte. hogyan beszélek. Ott ült az óra végéig. Jó negyven év múlva
- az unokáját tanitottam - eljött egy szülői értekezletre. és felemlegettük a
régi történetet. - Aztán oda meme-e most is ülni az ölembe Margitka? 
Oda. tanító úr. már oda... Nagyot nevettünk. De igaza volt. lassan megérik
az ember a pihenésre. Mint ahogy az új lomb letolja a tavalyit. az idös
ember is helyet ad a fiatalnak. Ha majd engem is kivisznek a szüleim után
a temetőbe. itt hagyok - a tarútványaimon kívül - még vagy 15 könyvet
endrőd í hagyományokról. a sportról. Addig is. ha lsten segit. még megírom
Varjú Vilinek az életét. Most helytörténeti szakkört vezetek. Mert a
helytörténet. az nagyon fontos a gyerekeknek. Ha gyerekkorban nem
ismeri meg a faluja történeté t. sose tudja úgy igazán megszeretni. Ez a
titka annak. hogy nekem él néprajz ilyen fontos. És ezt csinálni kell. amíg
él az ember.

Továbbijó egészséget. Tanító Úr!
HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER
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Ár. és belvíz, díszkitüntetések, mezőőrség,endrődi piac

- Miként vélekedik az elmúlt
hetek bel- és árvízi eseményeiről,a
védekezés/ől?

- A levonuló árhullám a Hár
mas-Körösön különösebb gondot
nem okozott. Közvet.ve olyan ha
tással volt, hogy nem tudtuk a
belvizet beleszivattyüzni. A kapil
láris vÍzfeltöltés okozott belvizeket
és ez a probléma nagyobb is volt.
Településünkön mégsem okozott
olyan nagy kárt. mint a környé
künkön. Ha viszonyítjuk Ecseg
falvához, Dévaványához, vagy Hu
nyához ezt a helyzetet, akkor
nálunk volt a legkevesebb kár a 3
hetes védekezési készültség alatt.
Elnézését azoktól. akiknél ingat
lanjaikban mégis kár keletkezett.
Úgy gondolom, hogy a gondnak
több összetevője volt. Döntő az a
védekezésben, hogy az itt lakók
energiát, fáradságot, de eszközöket
sem kimélve maguk is segítettek.
Segített még a tűzoltóság, a mű

szaki osztályunk is.
Szeretném itt mindenkinek meg

köszönni az odaadó, áldozatos
munkát. Az is döntő volt, hogy az
elmúlt két évben a sokat kritizált
ároktisztítási közmunka ered
ményes volt, bár nem mindenki
volt ezzel elégedett. Ki kell emelni
azt is. hogy decemberben a város
vezetése úgy döntött, hogy a holt
ágakból leszivattyüzzuk a vizet a
minimális szintre, ezzel a befoga
dóképességük a téli csapadékos
időre elegendő legyen. Ennek ered
ménye, hogy csak mintegy 3-5
házat ért kisebb-nagyobb károso
dás, kilakoltatás és. a vízkárosult
melléképületek száma sem több,
mint 100.

Felhívom a figyelmet, hogy a
szennyvízelvezetést meg kell oldani
a városban. mert telített a vizkész
let szennyvízzel. Másrészt az el
múlt száraz időszak alatt sokan
oda építettek ahová akartak, így a
keletkezett vÍzkárok miatt most ezt
felül kell vizsgálni.

Az önkormányzati károk fel
mérhetők, de a magántulajdonban
esettek nehezebben. Védekezésre
mintegy 10,5 millió Ft-ot fordított a
város. Így kerültük el a nagyobb
gondokat az évszázad egyik legko
molyabb bel- és árvízénél.

Kíváncsi vagyok. hogy a meg
hirdetett kormánysegítség hogyan,
s mikor téríti meg káraínkat.

- Hogyan jellemzi a díszpolgán
és egyéb kitüntetések odaítélését
megelőző vitákat - lobbizások.
kérelmek stb. - és a vita, döntés
eredményét?

- Úgy gondolom, hogy az ezt
megelőzőviták, a lobbizás, és kam
pány egy természetes dolog, el kell
fogadni. Hiszen ezeknek a címek
nek enélkül nem lenne tekinté
lyük. A választás eredménye szá
momra nem kétséges. Tiszteletben
is tartom a képviselő-testület mi
nősített többséggel elfogadott dön
téseit.

Számomra az érdekes, hogy
most a kiadható kitüntetések - 2
díszpolgár, 4 emlékplakett és 8
díszoklevél - fele került megsza
vazásra.

Úgy érzem, hogy messzemenő

tanulságot nem kell levonni belőle.

A titkos szavazáson meghozott
döntésekkel a testület felértékelteti
és rangot kölcsönöz a díj aknak,
ami így nagyon pozitív. A kitünte
tetteknek gratulálok!

- Az endrődi piac elhelyezés
problémájánakjelenlegi állása?

- Az utóbbi hetek sűrű esemé
nyei miatt ezzel túl sokat nem
foglalkoztam. A látványtervek elké
szülte után a kirendeltségen ezek
megtekinthetők lesznek. Április
végén határozunk, melyiket fogjuk
megvalósítani. Szerintem a beru
házást a nyáron el kell kezdeni.

- A mezőőn tevékenység eddigi
tapasztalatai?

- Ma még nem lehet alaposan
ezt értékelni. Egy biztos. hogy
szükség van rá. A tél folyamán úgy
a bűnözők lefülelésében. mint
most a bel- és árvizi védekezésben
aktív szerepet játszottak. Egyelőre

ismerkedtek a feladatokkal, a
szükséges jogosítványokat meg
szerezték...

Most már csak a személyeken
múlik. Ha ők nem teszik meg amit
elvárunk tőlük, akkor indokolt
esetben ebben lépnünk kell.

- Utóbbi fontosabb találkozói?
- Egyik fontos találkozó volt

Budapesten a Települési Önkor
mányzatok Országos Szövetségé-

nek ülése. Ennek tanulsága. hogy
az önkormányzatok eléggé ma
gukra maradtak gondjaíkkal.

Fontos esemény volt a város éle
tében, hogy a létesítendő ipari park
földterületének helyét meg
határoztuk. Komolyabb tárgyalás
után dőlt el, hogy a volt Győzelem
tsz maj orja, a Gyomaszolg, a
Tüzép-telep és a vasút között terül
majd el. Ehhez több embertől

vásároltunk fel területet. Azért is
fontos ez a lépés, mert a jövő

munkahelyteremtésének alapját
adja.

Az ipari park pályázatával kap
csolatos találkozások is lényegesek
voltak.

Azonban zömében a bel- és ár
vízzel kapcsolatos védelmi bizott
sági feladatok sokasodtak az el
múlt időben.

A lakosság figyelmét továbbra is
felhívom a vizelvezető árkok kar
bantartására, tisztántartására.
Mindenképp szabad utat kell biz
tosítani az elfolyó vizeknek. Ez
minden városlakó érdeke is. és
erre volt jó példa az elmúlt hetek
nagy problémája a bel- és árviz.

, ,

LDMTALANITA8!
A Gyomaszolg Kft. felhívja
a tisztelt lakosságot, hogy
a tavaszi lomtalanítást

Gyomán április 19·ével,
Endrődön április 20-ával

kezdődően végzi.
Esős idő esetén kérik,
hogy a zsákokba rakott
hulladékot, szemetet, lim
lomot szilárd burkolatú
utak mellé helyezzék el.
Utólag kirakott dolgokat,
valamint hígtrágyát, fer
tőző anyagokat NEM gyűj

tenek be.
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körzetek
VÉHA
LÁSZLÓNÉ

1980 óta lakom a választókör
zetemben. mely a Szabadság
út-Fő út-Körgát-ENCI mögötti
Babits út közötti részt foglalja
magába.

Már az előző ciklusban is in
dultam a választásokon. azon
ban akkor 6 szavazattal marad
tam alul.

A '98-as választások azonban már meghozták a bejutás
lehetőségét.

Sajnálatosnak tartom körzetem közmüellátottságát. ezen
próbálok elsősorban segiteni.

Jelenleg több utcában szeretnénk megépíteni a köves
utat. mind teljes mértékben, mind pedig a meglévő utak
aszfalttal történő beburkolásával.

Természetesen csak azon útszakaszok jöhetnek számí
tásba. ahol a szennyvizvezeték régebben elkészült. Így pl.:1
József Attila u. fele. Tamási Áron u. egy része. a Toronyi u.
a Mirhói u. folytatásával. Illetve a ráfedés területén a
következő utcák: Kodály Zoltán u .. Sugár u., és Apponyi út
egy-egy szakasza. Ezen útszakaszok már a terveztetés
időszakát élik. hiszen az önkormányzaton túl a lakosság is
kedvezően fogadta a megépíttetés lehetőségét. hiszen így
mindannyian együtt tudnánk örülni és élvezni a szebb és
tisztább környezetet.

ígérem, hogy ezen útszakaszok megépülte után is azon
fogok fáradozni. hogy a körzetemben minél több helyen
épüljön tovább a szennyvizvezeték. Illetve ezek elkészülte
után másik évben sikerüljön ezen részeket is szilárd burko
lattal ellátni.

Azt hiszem. hogy annak mindannyian csa..l.< örülhetünk.
hogy az önkormányzat a bekerülési ktg. 80%-át állja. mig a
szomszédos városban (Szarvason) csak 50%-al járulnak
hozzá a ktg.-hez. A további 50%-ot a lakosságnak kell áll
nia. míg nekünk csak a 20%-ot.

- A lakosság érdekeinek a képviseletében nem csak a
körzetemben tevékenykedem. hanem nyitott szívvel foga
dom más körzetek problémáinak a megvalósításátis. Így
került sor az elmúlt napokban arra az örömteli eseményre.
hogy a kiköltöztetésre kárhoztatott Gyomaendrőd környé
kén feltárt ásatások múzeumának a polgármester úr és a
képviselőtársaim hozzájárulásával sikerüljön egy megfelelő

házat megvásárolni a jelenleg is müködőTájház szomszéd
ságában.

Úgy érzem. hogy ezzel is elősegítjük az idegenforgalom fel
lendülését. hiszen így egy helyen megtalálhatják a kedves
látogatók Endrőd Iégmúltját megörökítőemlékeinket.

- Továbbá jelentkezett a körzetemből egy hölgy nálam
önzetlen segíteni akarásával. A beszélgetés során kíderült,
hogy Békéscsabán logopédus tanár volt.

Ezután arra a kölcsönös megállapodásra jutottunk. hogy
segít városunk logopédus pedagógus hiányának megoldá
sában. Azonban még erre sajnálatos módon nem került sor
családi probléma miatt. Várjuk minél előbbl

- A helyi Önkéntes Tűzoltóság is segitséget kért tölem.
hogy mint képviselő próbáljak nekik segíteni a Hungárta
Biztosítón keresztül, számlájukra a napokban érkezik a
pénz.

Kérem továbbra is a lakótársaimat és a képviselőtársai

mat. hogy továbbra is egymással karöltve. együtt építsük és
szépítsük városunkat. Gyomaendrődöt.

--es

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

K..NAPCSEK BÉLA képviselő

- A márciusban megjelent Híradó 3. oldalán 2. Kép
viselők és körzetek c. sorozatban dr. Valach Béla
írása bevezetőjét képező idézet/mottó sajnálatos
okok miatt kimaradt. Íme az idézet:

Múltunk ismerete nélkül
nem érthetjükjelenünket.
és mindkettő tudatában
kell terveznünk ajövőt...

DR. VALACH BÉLA szíves elnézését kérjük.

meg.
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KÉPVISELŐJE

Önkormányzati képvíselőként
hannadik cLiDusban vagyok a
testület tagja. A választókerü
let a vasúttól az ENCI-ig hú
zódik a Fő út mindkét oldalán.

Ezen területen több ciklus
alatt a szennyvizcsatorna
építés teljesen megvalósult. A
választókerületben öt utcá
ban van részlegesen burkolt út. Az útburkolatok
minősége kifogásolható, javítandó. A lakosok vál
lalkozási készsége korlátozott. Lakossági fórumon
felmerült, hogy a lakók hozzájárultak az út első meg
valósitásához. úgy tartanák igazságosnak. hogy a továb
bi javítást és karbantartást az önkormányzat fIzetné
lakossági hozzájárulás nélkül. Célszerű lenne
Besenyszeg vasút felőli végén is utat épiteni a terület két
irányú megközelítésének biztosítására.

A váiasztókerületben van a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
épülete. A gyerekek mozgása élővé teszi a környezetet.
Ha lehetőség lesz pályázni tornaterem építésére. a két
iskola diákjai sportolásra, közösségi ház, esetleg könyv
tár céljára célszerű volna építeni többfunkciós közös
ségi házat. (A közelmúltban Kondoroson épült ilyen
épület.)

Az Októbet 6. lakótelep melletti Milleneumi park
fásítása megtörtént. A terület karbantartása folyamatos.
ezért rendezett körülmények vannak mindenütt. de
különösen a Milleneumi park területén. A növekvő fák.
bokrok barátságos környezetet biztosítanak.

A lakótelepen a két épület között parkolót kellene
építeni. valamint tájékoztató táblákra van szükség az
eligazodáshoz (pl. mentők).

A Selyem utat az Újkert sortól a Tüzép-telepig burkol
ni szükséges. esetleg szakaszosan. Első szakaszként a
Tüzép és a Sebes György utca közötti részt kellene
burkolni Magtárlapos több irányból való megközelítése
érdekében. Az Újkert sor és Bethlen Gábor Szakképző

Iskola között a diákok kulturált közlekedése érdekében
járdát kellene építeni. valamint vízelvezető árkot kell
ásni. Az Újkert soron a burkolt szakasztól a Fő útigjárdát
kellene épiteni.

A megvalósítandó elképzelések még több dologra
vonatkoznak. amelyek csak több év alatt valósithatók

Képviselok
KNAPC S E K ....----Az--u-.j-o-nn-an--m-e-gv-ál-a-sz-t-o-tt--egy-é-m-'-v-ál-a-sz-t-ó-k-e-----.

B E
# LA rületek képviselőiheza testület tagjaihoz - néhány

hónapos sorozat erejéig - kérdéseket intézÜDk,
melyek kedves olvasóink velük szemben támasz
tott bizonyos elvárásait is tükrözhetik. A válaszok
ban pedig az adott képviselőt jobban megismer
hetik, esetleg képet kapnak annak elképzeléseiról,
célkitűzéseiról- most már a választásokon túl, az
érdemi munkálkodás idején.
A képviselóK a következő kérdésekre válaszolnak:
- a választókerület/terület rövid bemutatása (in-

tézmények, lakosság stb.)
- létező problémák sora (közmű, egyéb...)
- javasolandó orvoslásuk, megoldásuk a következő

négy év alatt, és amit a képviselő tenni tud... ?
Most a 6. és a 7. választókerület képviselői nyi
latkoznak lapunknak.



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1999. ÁPRILIS

Ah gazdák érdekeiér't
- interjú. dr. Kulcsár Lászlóval

Amint azt legutóbb hírül adtuk, február
19-én a Magyarországi Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége
egyik alelnökévé a gyomaendrődi ügyvédet,
dr. Kulcsár Lászlót választották, aki
alakulásától a Békés Megyei Gazdakörök
elnöke is.

- A megti.sztelő, tyabb feladatkörében
milyen módon nyílik alkalma Gyomaendrőd

és környéke mezőgazdasági kistermelőinek

érdekeit képviselni?
- Minden..l{éppen le kell szögezni, hogy az

országos érdekképviselet az ország vala
mennyi kistermelőjéért, gazdálkodójáért
van. Viszont beosztásom révén hamarabb
juthatok olyan információkhoz, amelyek a gyomaendrődi

gazdák helyzetén segíthet. Természetesen szívügyernnek
tartom, hogy a Gyomai Gazdakör tagjaként első kézből

megfelelőés kielégítő tájékoztatást adhassak. Ugyanakkor
gyakran megfordulok a helyi gazdaszervezeteknéi. így
nyilván nagyobb lehetőségemadódik az ő érdekeik képvi
seletére, mint az ország egyéb távolibb vidékein élőkért.

Azért a más régiókban élők sem kerülhetnek hátrányo
sabb helyzetbe. Ez csak egy fizikai előny. hogy Gyomaend
rődön élek.

- Gyomaendrőd területén sokan mezőgazdasági tevé
kenységbőléltek régebben is és most is. Ők hisznek ebben
ajövőre nézve is. Milyen realitása van a helyifellendülés
nek a gazdálkodásjövedelmezőbbé válásának?

- Úgy itélem meg a kormány vidékfejlesztési program
ját, hogy lehetőségetad a vidék és konkrétan Gyomaend
rőd számára. Nagyobb összefogással a szervezett piacra
jutás lehetőségére, konkrétan a termékpályás szövetke
zések messzemenőkormánytámogatására gondolok itt. Ez
jelentősenmegkönnyiti az egyéni kistermelőkpiaci megje
lenését. A szervezett árufelhozatal, a szervezett beszerzés
és értékesités mindenképp előnyösebb pozíciókat és eg
zisztenciális lehetőségekettartogat.

Támogatják például a vissza nem térítendő hiteleket is.
Természetesen ezek fellendülései kihatással lesznek a

vidék településeire, így Gyomaendrődre is. Hiszen a helyi
gazdák megerősödése is kihatással kell. hogy legyen a
városunk fejlődésére. Konkrétan a város költségvetése is
meg kell. hogy érezze. Ezen keresztül pedig a fejlődésnek

nagyobb lehetőségei lesznek.
- Mennyirejelent gondot a mezőgazdasági szakma fia

talítása?
- Ez a gazdaság minden területére érvényes. A mező

gazdaságnak is feltétlenül kell ezzel foglalkoznia. Ugyan
akkor pedig az Európai Unióhoz való csatlakozásból
adódó magasabb követelményrendszer iránt inkább a fia
talok fogékonyabbak. A betanítás, a tapasztalatok átadása
az idősebbek feladata. és annak ötvözése az EU-követel
ményrendszer által diktált új ismeretekkel a jövő feladata.

- Az EU-csatlakozáshoz szükséges mezőgazdasági

fejlettség Magyarországon és főleg a Tiszántúlon mikorra
éri el a kellő, belépési színvonalat?

- Az EU-csatlakozás szükségességét azt hiszem nem
lehet megkérdőjelezni.Ezt minden eddigi kormány szor
galmazta. Ez Magyarország jövőjét jelenti. Ugyanakkor
Magyarország csatlakozásáról lesz szó és nem a kelet
magyarországi térségekéről. Kétségtelen tény. hogy az
ország keleti régiója jelentősen lemaradt az utóbbi évtize
dekben, főleg az infrastruktúra és az egyéb gazdaságot

segítő körülmények vonatkozásában. Biztos,
hogy ez nehezíti a mezőgazdaság fejlesztését
és bizonyos gondokat jelent.

A sima csatlakozásért a kormánynak
jelentős fejlesztési programokat kell végre
hajtani. Gondolok itt a termelők jelenlegi
technikai színvonalának kedvezményes
pénzügyi alapokon történő fejlesztésére.
Ebben m.ár jelenleg is történnek lépések.

Az Unió megfelelőszintet kiván meg. amely
nem egy-két év kérdése, hanem több.
Ugyanakkor megjegyzem. hogy ezen különb
ségek ellenére Magyarországnak, a mezőgaz

daságának nincs oka a szégyenkezésre. mert
jelentős eredményeket tudunk felmutatni.

Az interjú vége felé szeretném megköszönni azt a bizal
mat. amit a megye és talán Gyomaendrőd és az ország
egyéb területén élő gazdáitól kaptam. Ez azért egy bizalmi
beosztás. és jelentősszavazat elérése árán kaphattam meg
ezt a tisztséget.

Ígérem. hogy mindent el fogok követni annak érdeké
ben. hogy az ország. a megye, illetve Gyomaendrődgazdái
nak felemelkedése zökkenőmentesentörténjék. és minél
magasabb életszínvonalat tudjanak megélni a mezőgaz

dasági tevékenységből.
- Marad-e szabadideje ezek után esetleg hobbija szá

mára?
- Szabadidővel eddig sem túlzottan rendelkeztem. A".

ügyvédi hivatásom meglehetősensok elfoglaltsággal, sok
utazással és munkával jár. Ennek ellenére az ember több.
kevesebb sikerrel, jó munkaszervezéssel tud időt szaki
tani. ..

Van egy hobbitelkem. Szeretek kertészkedni. ha van
lehetőségemakkor horgászok, olvasok. kirándulok.

Remélem. ahogy eddig is sikerült beosztani az időmet,

ezután is sikerülní fog, és nemcsak kitartásom lesz hozzá,
hanem egészségem is.

- Sikeres munkát és jó egészséget kívánunk!
Biró
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Renoválás és egyéb kérdések
Sipos Tas Töbötöm válaszol

Mivel épületeink állaga általában az idő múlásával
rosszabbodásn3.k indul, ezért legtöbbjük, mint pl. a
gyomai katolikus templomunk is sürgős javitásokra
szorul. Településünk patinás épületeinek sorsa bizo
nyára sokakat érdekel.

A néhány éve elkezdett református templomi reno
válások további lépéseiről Sipos Tas Töhötöm refor
mátus lelkészt kérdeztük. Elmondta, hogy az ezred
fordulóra szeretnék a refonnátus templom nagy
hajójának külső bepucolását elvégezni. valamint az
egyházi épületekét is. Erre a Műemlék-felügyelőségtől

szeretnének pénzt szerezni. Egyéb pályázati lehe
tőségük nincsen.

- A sikátor - a templom és az iskola között - drót
kerítésének ügye felmerült bizottsági ülésen is. A kerí
tés nem az egyház tulajdona. Nem túl esztétikus és az
idők folyamán tönkre is ment. Mivel több probléma
súlyosbítja a helyzetet a sikátorban - szemetelés,
hóelta.l{aritási gondok stb. - az is elhangzott, hogy le
kellene ismét zárni. Ha pedig megcsináltatja a város,
akkor már érdemes olyanra, mint a templom máshol
húzódó vaskerítése.

- Mivel vaágszerte gondot okoz a köztéri, középületi,
templomi galambok léte, van-e mód a református temp
lom galambjainak ritlcítására?

(Köztudott, hogy a galamb piszkos állat. Betegsé
geket terjeszt, ürüléke bomJasztja az épület falát stb.)

- A galambokat nem szoktuk ritkítani, mert most
már nincsenek bent az épületben. Egyébként nem
lehet őket elriasztani. mert egy nagy tető vonzza a
galambokat. Drasztikus irtásuk, pl. mérgezés egyéb
okok miatt nem végezhető, ezt nem is akarjuk. Míg
bent laktak. addig össze lehetett fogdosni őket, de
kívül ez nem lehetséges.

- AKisréti temetőbeli elvadult növényzet sok
bosszúságot okoz a sajnos egyre gyérülő odaláto
gatólcnak. Többek érdeklődnek, hogy várható-e ott
bizonyos rendezés. annak ellenére, hogy már nem

temetnek oda?
- A temető fő útjait ki szoktuk takarítani. hogy ezál

tal a bejárást könnyebbé tegyük. A sírkőfeldönté

seket. eltulajdonításokat viszont nem tudjuk megaka
dályozni.

Az öregtemetőt - az állomás közelében - szerettem
volna újra megnyitni. Akkor még megvolt a csőszház,

a boncház is. Többen támogatták az ötletet. Azonban
az ÁNTSZ akadályokat gördített a megoldás elé,
különbözö fontoskodó intézkedésekkel, így egyelőre

nem jött létre...
Szerettem volna ebben az öregtemetőbenegy emlék

parkot létrehozni, ahová át lehetne hozni a másik
temetőkből, pl. Papp Zsiga bácsi szép síremlékeit.

Ennek létrehozására és fenntartására az egyháznak
egyedül egyébként nincs anyagi ereje, feltétlen egyéb
segítség szükségeltetne hozzá. - b -

KOSARAS EZÜST
A '97-98-as év után. bár most a 4. korcsoporttal, ismét beju
tottunk a megyei döntőbe. 7 csapat nevezett összesen a
megyéből. Mi 4 mérkőzést játszottunk. mivel két ágba sor
solták a csapatokat.

Először a szeghalmi Péter András Gimnáziummal küzdöt~
tünk meg. Öket az igen biztató 71:58-as eredménnyel vertük
meg. A lelkesedés nagyon fellendítette a fiúkat, így a csabai
Vendéglátóipari Iskolát 109:29-re győzték le. A 109 dobott
pont rekordnak számit bajnoki meccsen. A gimi történeté
ben az eddigi legtöbb pontot Cs. Nagy Balázs érte el 50-nel.
A döntőbe jutásért a csabai Gépészeti Szakközépiskolával
játszottak. A hazai lelkes közönség bátoritó hatása is közre
játszott a továbbjutásban. 66:58-as eredménnyel jutottunk
a döntöbe. Ezen a meccsen derült ki. hogy a Gyomaendrődi

Sportcsarnok nem alkalmas megyei döntő rendezésére. Az
okok: nem jó az eredményjelző(erről később kiderült. hogy
mégis jó). rosszak_a fényviszonyok. A csarnoknak nincs
sötétítő függönye. így a döntő szervezésí jogát Mezőberény
nek ítélték. A meccset a Petőfi Sándor Gimnáziummal ját
szottuk. A megérkezésünk kezdete óta érezhettük. hogy a
győzelem el van döntve, nem tisztességes módon. Milyen
jelekből vettük ezt észre? A bírók láthatóan ellenünk ítéltek.
sőt az egyikük fia az ellenfél csapatában játszott. Az ered
ményjelző táblát nem odafigyeléssel kezelték, így mikor mi
vezettünk. a táblán nem ezt mutatták. Ezzel összezavarták
a fiúkat. Így. sajnos a mezőberényiek nyertek 59:56-ra.

A csapatunk tagjai: A legeredményesebb Cs. Nagy Balázs.
Az ő dobott pontjainak átlaga 37 meccsenként. Balázs és
Ötvös Szabolcs voltak a csapatkapitányok, mérkőzésenként
váltva. Szabolcs a legaktívabb lepattanásszerzőés a csapat
legjobb védekezője. Czafit Attila a legsokoldalúbb játékos.
Takács Bálint fejlődött a legtöbbet tavaly óta. Ez abban lát
szódik. hogy idén bekerült a kezdőcsapatba. Gele Miklós
rövid kosaras múltja ellenére gyorsan alkalmazkodott ehhez
a sportághoz. Miklós labdaszerzésben jeleskedett. Szmolnik
Pétervédekezéseinek sokat köszönhet a csapat. Molnár Péter
jól szervezte támadásaínkat. távoli dobásai is általában
kosárba találtak. Bóczér Dániel fiatal kora ellenére
hasznosan tevékenykedett a palánk alatt. Erdős Dániel
sajnálatos betegsége miatt csak egy meccsen játszhatott.
ezen 10 pontot szerzett. Kéri Roland kemény védekezésével
keserítette meg az ellenfél támadóinak játékát. SzőkeAttila
magasságának köszönhetőensok lepattanót szerzett meg a
másik csapatjátékosainak orra elől. Binges István a csapat
legfiatalabb tagja, így nem nagyon jutott szóhoz. azaz lab
dához. Kovács Viktor pályára ugyan nem lépett. de a dön
tőben a csapat tagja volt.

Van két ifjú játékvezetőnk is: Schwalm Gergő és Giricz
Krisztina.
Gergő véleménye: a csapatunknak nincs múltja. így az idő

sebb játékvezetőknem ismerik el tehetségünket. Ajátékvezetöi
szabályzatban benne van. hogy egy bírónak pártatlannak kell
lennie. Más a képzettségi időnk. mint a berényieké. mégis fel
tudtuk venni velük a versenyt. aminek örülök.

Sajnos azt már nem tudhatjuk meg, milyen eredmény
született volna. ha minden tisztességes. szerencsére az
országos selejtezőbe így is bekerültünk. .

Schwalm Anikó és Cs. Nagy Agnes

A csapat
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A Rózsahegyi Könyvtár
ebben az évben is meghirdeti az

"
városi szintű

mesemondó versenyt.

Pályázni lehet: szabadon válasz
tott népmese (bármely nép mesé
jének könyv nélküli előadásával.)

A mesemondó versenyen részt ve
hetnek:
• nagycsoportos óvodások
• általános iskolások
• középiskolások
akik külön-külön kategóriákban
fognak versenyezni. A jelentke
zők számától függően több for
dulóra lehet számítani.
A döntólt tervezett időpontja:
1999. május 10-15. között.
Jelentkezni lehet az endrődi

könyvtárban, 1999. április 16-ig
(péntek) személyesen (Blaha u.
21. sz.), vagy telefonon (386-157).
A határidőn túli jelentkezést
nem fogadunk el.
A jelentkezéskor szükséges ada
tok: név. lakcím, iskola és osztály
megnevezése, felkészítő pedagó
gus neve, a választott mese címe.
Minden jelentkezőt és érdeklődőt

szeretettel várunk!

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A Rózsahegyi Könyvtár,
a Városi Könyvtár,

a Kulturális Egyesület
Gyomaendrődvárossá

avatásának la éves évfordulója
alkalmából

"Az én városom"
címmel rajzpályázatot hirdet.

Pályázni lehet: általános iskolák
felső tagozatos, valamint középis
kolás tanulók A4-es. vagy A3-as
méretűbármely technikával elké
szített műveivel, amelyeket pasz
partuval fogadunk el. A pályamű

témája a címhez illő legyen.
Leadási határidő: 1999. április 30.
(Ezen időpont után nemjogadunk
el pályázatot!)
Leadás helye: Városi Könyvtár.
Kossuth u. 50. sz., Rózsahegyi
Könyvtár, Blaha u. 21. sz.
(Április 30-án minden iskolából be
9yűjgük az ott leadásm került műveket.)
A pályaművek zsűrizés után
mindkét könyvtárban kiállításra
kerülnek. Az ünnepélyes ered
ményhirdetésről az érintetteket
értesíteni fogjuk. A legjobb pá
lyaművek értékes könyvjutalom
ban részesülnek.

1999. ÁPRILIS

Juda eredmények
Február

20-án Budapesten az UTE Sport
csarnokban Ifjúsági Rangsorver
senyen (válogató) Tóth Tamara
44 kg-3., Dananaj István 66 kg 3 ..
Vetró Péter 60 kg 5. lett.
21-én az ausztriai Mattesburgban a
gyomaendrődi judosok az Alpok
Pannonia Kupa Versenysorozaton
elért eredményei a következők:

Szabó Zita 30 kg 3., Mészáros
Renáta 36 kg 2., Tóth Tamara 44 kg
1., Szabó Mariann 48 kg 1., mig a
fiúk eredményei: Gózon Gábor 36 kg
1., Polányi Gábor 40 kg 2., Molnár
ZoLtán 30 kg 2., Vetró Péter 60 kg 2.,
Balog Zoltán +73 kg 1. helyet ért el.
E versenyen hat ország 16 csapata
vett részt.
Március 13-án Ajkán Országos
Junior Diákolimpiai versenyeken
Tóth Tamara 3., Szabó Mariann 4.,
Vetró Péter 5. lett.

Gratulálunk!

A 10 éves a városunk c. ren
dezvénysorozat keretében
rendezték Gyomaendrődön

az Országos Diákszínjátszó
Találkozót március 25-27.
között.
A fesztivált 3ubucz József a
Bethlen Gábor Szakképző

Iskola igazgatója nyitotta
meg.
(Bővebb beszámolót 21 kö
vetkező számunkban olvas
hatnak.)

1999. február 12. Gál Imre nagyapám emlékére 
13 éves unokája. Attila

Szeresd teljes szívedből. aki még él,
S aki meghalt. annak sújára virágot tegyél
Ha elmentél legalább hagy mondjam el neked
Ígérem míg élek soha el nemjeledlek.

Egyszer mindenki elmegy...

Egyszer mindenki elmegy egy hosszú útra,
De hogy hová azt senki se tudja.
Egyszer mindenki elhagy minket.
És ezzel mutatá meg az emlékeket.

De mért kell elmenni mindenkinek
Mikor ő nem okozott kárt senkinek.
A róla szóló komor emlék
Régifénykép, ami csak egy hasonló kép.

A Német Kisebbségi
Önkormányzat értesiti
Önöket, hogy a német tár
salgási délutánok elkez
dődtek!

Színhelye: Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakképző

Iskola (Gyomaendrőd, Hő

sök útja)
Időponga: kezdőknek, vagy
nyelvvizsgával nem rendel
kezőknek minden szombat
délután 14.00. órától.
Közép- vagy felső fokú
nyelvvizsgával rendelkezők

nek minden szombat dél
után 15.30 órától.
Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk!

Anyakönyvi változások

Házasságkötések
Szűcs András és Benga
Katalin, Farkas Zoltán és Pap
Katalin, Vincze Tamás László
és Nagy Edit.

Elhunytak
Nándori Jánosné Szakálos
Mária 92, Szekeres Lajosné
Giricz Krisztina 88, Gózon
János 41, Fülöp Vince 67.
Timafalvi Mátyásné Farka
sinszki Aranka 94, Roósz
Ádámné Újlaki Irén Erzsébet
67 éves korában.
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Telefon: 06661285-227063019533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény. asztal, kaszlí. sublót, falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal.
kredenc)

Fizetés azonnal. készpénzzel!
BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRŐD,BOCSKAI u. 59.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS
társaságoknak, vállalkozásoknak

RÁCZ MÁRIA környezetvédelmi szakelőadó
Gyomaendrőd,Tamási Áron u. 31. sz.

Tel.: 66/284-505, 06/20/9857-378

folyamatosan kapható

Nyitva tartás:
Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-lg,

szombaton: 8-12-lg

Tavaszi kabátok,
női blúzok vásáral

GÉPRONGY

Gyomaendrőd

Fő út 230.

..::::1:~;·

THERItIlCIX~;~Yj:::'::
Építőipari Szövetkezet """", "",;.,.' 386-226

Értékesítésre ajánljuk:
Szövetkezetünk eladásra kínálja aGyomaendröd, Lévai út 21. sz. alatt
(1320 m2, 90%-a szilárd burkolatú) működő mészoltó telepét a hozzá
tartozó mészoltó géppel, vasbeton égetett- és oitott mésztárolókkal.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd, Ipartelep u 3.
KNAPCSEK BÉLA Szöv. elnök
06/30/9552-374, Illetve a fenti telefonszámokon

GY6GYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GY6GYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.

Telefon: 66/282-822

- ágymelegítő - villanypárna - test- és lábmasszírozók
- vérnyomásmérők nagy választékban - digitális és

analóg szobamérlegek - Avon termékek megrendelése,
értékesítése, akciós árak

- gyógypapucsok

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása.

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlataink:
Vetőmagok, lemosó vegyszerek, zöldségfélék,

virághagymák
Kukorica vetőmagvak

Gumicsizmák, kerítésdrátok
Kertészszerszámok, fűrészek, metszőollók,

fűnyírók, műanyag kukák

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

Új és használt számítógépek. fénymásolók
adása-vétele. javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ! SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír. faxpapír. leporelló. boríték. öntapadós címke
nyomtatókazetta. festékszalag. toner

HP4P. 5P. 6P. HP4L 5L. 6L. Cai-trídge újratöltés
RlCOH. SHARP. CANON másológépek kazettatöltése

AUDIO-VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása. javítása

TEC. MÁRKASZERVIZ!

5500 Gyomaendröd, Zrinyi u. 26. TeL: 66/284-788, 20/9439-172

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren
Építő- és Mindenféle utalványt

tüzelőanyag . beváltunk.
nagy Epítőanyagokrövid

választékban! szállítási határidővel!
Tel.: 0660/454-991, 66/284-812 (este)

r---------------------,
I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, I
I mg.-i gépjárművekhez, I
I valamint targoncához. .. i

Továbbá vállalom:
I Szemé.ly-, teher-, mg.-i gépjármű és targon 'I1'JCl< :

I gumlkopeny Érdeklődni: I
I Katona György gumíjavító
I 5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107. I
I Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-i9 '.J1L ~ _
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At .Körösi Weeke~d Hor~~sz .•~, '.
~ hobbY-, kemplOl!SZakUzlet~':<t

,9'. CE: Horgászfelszerelések _ teljes márkakínálat (?

Festékek - nagy választék, kedvezo ár
Ajándéktárgyak

MEGINDULT A GYÜMÖLCSfÁK
ÉS DíSZNÖUÉNYEK BESZERZÉSÉNEK IDEJE.

UÁLOGASSON SZÉLES
UÁLASZTÉKUNKB6u

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út .12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjábaD: - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

lionne Ajándek Shop. ajánlatai
Óra, ékszer, ajándéktárgl,Jak,

fotócikkek, kozmetikum-csomagok,
sportruházat.

" Tört aranl,Jból "
~ ékszerkészítés, ~
llONNE aranl,J és ezüst ékszerek llONNE

SHOP. javítása, amatőrfilmek SHOP.
kidolgozása.

Minden egl,J hell,Jen:

Lionne Shop
Hősök útja 46.. Tel: 386-424

Jó minőségű lakásriasztók
telepítése garanciával!

WÉBER CSABA villamosmérnök
Gyomaendrőd,Baross G. u. 21/!.

Telefon: 06/30/9839-653 • 06/66/386-527

• . út-, víz- és szennyvízbekötés teNezése, kivitelezése

• építőmesteri, műtárgyépítési munkák elvégzése

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása

• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,

árokásás és rakodás

• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek

aszfaltozása

5500 GYOMAENDRŐD,TOMPA U. 22.
TEL./FAX: 06166/386-186

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 66/283-225

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

Ha diák vagy; és van diákigazolványod, saját vásárlás
esetén boltunkban minden Thomas terméket

SO/o-kal olcsóbban kapsz meg'
Az akció a tanév végéig tart!

PRÓBÁLD FEL ES HORDD EL MAGAD
TERMEKi::INKET

"Thomas"

INTE
, r

NYELV8TUDIO,
ROZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.

TeI.lFax/ü.rögz.: 66/386-736 Tel.: 66/282-686
E-maii: vendel@bekes.hungary.net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NY LVTANFOLYAMOK
angol, német, francia, orosz nyelvből,

kezdőtől a nyelvvizsga szintekig,
valamint korrepetáló és felzárkóztató csoportok

• 30 órás: 7500 Ft • 50 órás: 12 OOO Ft •
Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltételei szerint

Fordítás, tolmácsolás:
angol, német, francia, orosz, ukrán, román,

arab, norvég nyelven.
Felvilágosítás, jelentkezés:

Róza Vendel Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel.lfax/üzenetr.: 386-736.

Tel.: 282-686, 20/9142-122
E-maii: vendel@bekes.hungary.net
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C~P

PARRAG-SZATMARI KF~,
AUTOSZERVIZ
Szolgáltatásai:
- Gépkocsik műszaki vizsgára felkészítése
- ZT rendszerű vizsgáztatás
- Autódiagnosztika
- Számítógépes lengéscsillapító- és fékvizsgálat
- Műszeres futóműellenőrzés -beállítás
- Környezetvédelmi bemérés • zöldkártya
Új szolgáltatás:
- Bontott nyugati és japán személygépkocsi

aikatrészek • karosszéria elemek • lámpák •
lökhárítók forgalmazása raktárról

- Mezőgazdasági erőgépek adagolójavítása

Érdeklődni: 7-17 óráig
.Telefon: 66/386·868

Gyomaendrőd,VI. ker. 540.

r---------------------,
: .ONLINE :
•.. CD-válogatás 800 Ft-tól· I
I Gépátépítés Pentium IL-re 19900 Ft-tól + áfa I
I Audio-video I
: Monitor; nyomtatószerviz . :

L ~Y.2.~a~n~~dJ"~~ lS.l! 1..:. IeU!:.~ ~8!-2.5~

[
il ~ ]

. AFÉSZ .
,

Ertesítés!
Ezúton értesítjük üzletrész-tulajdono

sainkat, hogy az igazgatóság határozata

alapján folytatjuk a szövetkezeti
üzletrészek visszavásárlását.

A határozat értelmében az üzletrészeket
a névérték 5%-ának megfelelő összegű·

vételárért vásároljuk vissza. A vételár
fejében a szövetkezet a vételi összeggel
azonos értékű vásárlási utalványt biztosít.

A vásárlási utalvány' szövetkezetünk
bármely egységében beváltható. Ha az
eladási lehetőséggel élni kíván, keresse fel
ügyintézőnket a szövetkezet központi
irodájában (Gyomaendrőd, Kossuth u.
33.) munkanapokon 8-12 óra között.

Igazgatóság

Sebők & Sebők

Kereskedelmi és Sfofgáltató Kft.
/

, 1

Epület- és Ipari~"Vi!lIamosság

Villanyszeelé .
. ~ '. t

; ~ t:/
enllt~svédélmi,
f ;~-r

tüzvédelmi és villámvé,dlUmi felülvizsgálatok
b ., "

szó~affoztató .
. ·"'cr".., _

·el.Rtronlka
Nyitva: Hétfőtől- Péntekig: 7.3ü-17-ig

Szombaton: 7.3ü-12-ig

Gyomaendrőd, Bajcsy·Zs. út 82.
Tel.: 66/386·118 Fax: 283·238

, .. ,
DaVid Uzlethaz

Engedményes húsvét" vásár!
Endrődön.a Dávid Üzletházban

Bútorboltban:
20 ooo Ft-tól
40000 Ft-tól

heverők

franciaágyak
sarok ülőgarnitúra

(fekhellyé alakítható) 50 OOO Ft-tól

.Élelmiszerboltunkban kedvező áron:
Borsodi világos 75 Ft
Pepsi Cola 149 Ft
Kannás bor 2,5 l 287 Ft
Liszt 39 Ft-tól

Kelleme$, húsvéti ünnepeket kíván
a Oávid Uzletház összes dolgozója!

Gyomaendrőd, Hősök tere 7. sz. Tel.: 66/386-262

YOMASZOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233 Fax: 386-269

Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

jl
-magas- és mélyépítőipal"i kivitelezés és szolgáltatás,
- személszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.
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FAIPARI VÁLLALKOZÁS
Dévaványa, Árpád út 47.

Tel./Fax: (06)66/483-455. (06)30/9554-571
Gyomaendrőd,Fő út 204.

Tel.: 386-611

ÜZLETBEN KAPHATÓ ÁRUK:
• profillécek. szegőlécek· kamrapolcok

• polcelemek • polctartó karok
faipari segédanyagok· barkácsáruk

r~ ~
---rl'4J

• APRÓHIRDETÉSEK •

Tavaszi akció
•a szarvasI

I

SUZUKINAL!

5 hónapos üsző eladó. Erd.: 284
463-as telefonszamon lehet.

Jó állapotban lévő Hajdu mosógép
és centrifuga eladó! Erd.: Árpad u.
14. sz.

Félig tűzkart szenvedett haz eladó.
Szabó Dezső u. 4. sz. Erd.: Árpad u.
14. sz.

Eladó egy kisfülkés MT2-80-as
traktor feIujitott allapotban. Érd.:
284-463. vagy személyesen Gyoma
endrőd. Ridegvaros. Szélmalom u.
24.

Tetotér beépitéses csaladi baz eladó
Gyoma. Katona József u. 2/1. 3.5 M
Ft. Lakótelepi 2.5 szobas csere
érdekel. Erd.: a helyszinen hét
végén.

Vasartéri ltp.-en 1+2 lélszobas.
garazsos lakast keresek megvételre.
Tel.: 284-647. az esti órakban.

Gyoman gazfűtéses csaladi haz
eladó. lranyar: 850000.- Ft. Tel.:
06/30/9988-192. Nagy Piroska.
Gyoman csabdi haz eladó a
Vörösmarty u. 33/1. sz. alatt. Érd.:
a helyszinen. vagy tel.: 282-090 17
óra utan.

Teherfuvarozas 3 Hg. Tel.: 284
207.06/20/9172-110

Kertes csaladi haz eladó
Gyomaendrőd. Gardonyi u. 29. sz.
Érd.: Gardonyi u. 31. sz. alatt.
Endrödön 1.5 szobas. gazkonvek
toros. fürdőszobas. nagy mel
léképűlettel haz eladó. Erd.: Sugar
u. 132. Tel.: 66/283-758

Négyszemélyes lakókocsi eladó. ha
kell. van hozza vontatójarmü is.
Erd.: 06/20/9254-648

Most szenzációs áron vásá1'o1hat Suzukit
Kedvezőbanki konstrukció,

akár 20% befizetéstól max. 72 hónap
futamidő, 70% felett Casco nélkül.

Használtautó.beszámítás,
közalkalmazotti kedvezmény akár 6%!

Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása.

Hívjonjel bennünket és mi segítünk. hogy Ön
a legkedvezőbb jeltételekkeljusson autóhoz..

Várja Önt a Szarvasi Autócentrum Bt.
Autószalon, márkaszerviz, autóalkatrész

értékesítés ebben az évben is.
TéJjen be hozzánk - higgye el érdemes!

SZARVAS. KAzINCZY U. 4. TEL./FAX: 313-882

Gaz-központIfűtéses. fürdoszobas
haz eladó Gyomaendrőd.Nap u. 14.
sz. alatt. Érd.: a helyszinen
délutan.

Komplett Wartburg bontasra eladó.
vagy jó aIIapotu Babettara cserél
hető. Érd.: 66/284-540

MTB kerékpar 18 sebességes férfi.
uj Shimano valtókkal eladó! Erd.:
66/311-014. vagy 30/9834-927-es
telefonon. lranyar: lOE Ft.

Gyoman. B. Molnar u. 21. sz. alatt
2 generaciós. gázos családi ház
eladó. Érd.: B. MoInar u. 23. Tel.:
54-441-044 este.

Jó állapotban lévő friss műszaki

vizsgaval. 68 OOO km-rel 126-os
Polski Fiat eladó. Érd.: az esti órak
ban Mészaros Andras Álmos u. 22.
Tel.: 283-927

MEGRENDELÉSRE GyÁRTUNK:
• szoba-, konyhabútor • heverők, franciaágyak
• gardrób szekrények· kiegészítő kisbútorok

• íves nyílászárók· lépcsők, korlátok,
kerítéselemek

ViGyÁZZUNk EGyün A SZEME FÉNYÉRE!
Akció A LÁTSZERÉSzüzlETbEN

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.
MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT INGYENES

COMPUTERES SZEMVIZSGÁLATI
SZEMÜVEGVÉNYEk bEVÁlTÁSA, GYORS És pONTOS kislOlGÁl.Ás.

~
ZEMÜVEqÉT l ÓRA AlATT ElkÉszíTjük!

e5zarka Csilla
-" látszerészmester

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• ingyenes felmérés· szaktanácsadás

• látványtervkészítés

Használjon ki bennünket!

r-------------,
: DINYA IMRE :
I Vas-muszaki boltja I
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98. I
I Tel.: 06/60/388-953, 06/60/484-690 I

I KÉSZÜLJÖN A TAVASZRAl I
I Tetőfedő anyagok: I
I műanyag, horganyzott hullámlemez fedőanyagok I
I Elektromos profi és barkács szerszámok, I

kéziszerszámok

II Mosógépek· Televíziókészülékek II
Kerékpárok és alkatrészeiL ~ .J
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A Vásártéri Óvoda Dolgozói és SzülőiMunkaközössége
köszönetét fejezi ki az alábbi vállalkozóknak, üzletek
nek, szülőknek és mindenkinek, aki a február 13-án

megtartott jótékonysági vacsoránkat támogatta.
Andi butik - Andor János vállalkozó - Andódi Könyvkötészet 
Aranysas Patika - Balázs Lambéria - Barna Zsolt - Bánfi
Gyuláné - Benga József - Boldis János. Diszhal és horgászcikk
- Botlik Csemege - Bucsi Imre - Bútoripari Szövetkezet - Corvo
Bianco - Csapó Gyula - Csányi Endre - Dávid Imre. Virágüzlet
- Dinya Imre Vas-Müszaki Boltja - Farkasinszki Zsuzsanna.
Virágüzlet - Fekete Róbert vállalkozó - Furák Imréné - Farkas
Máté. Gazda-bolt - Gschwindt Élelmiszerüzlet - Gyomafa 
Gyógyászati Segédeszközök Boltja - Hegedüs Margit kozmetikus
- Fü!öpné Gellai Zsuzsanna. Illatszer - Imréné Kiss Piroska vál-

lalkozó - Iványi Ervin 100 Ft-os üzlet - Izsóné Gecsei Edit 
Kalamáris Papirbolt - Gyomai Kner Nyomda Rt. - Kord Kft. 
Körös Bútoripari Szövetkezet - Lading János - Laki Istvánné
vállalkozó - Szarka Csilla látszerész - Liget Fürdő - Lionne Shop
- Madizol - Nagy Ferencné vállalkozó - Nyárfás Bisztró - Patika.
Dózsa Gy. út. l. sz. - Putnoki Sándor vállalkozó - Rideg Zoltán
vállalkozó - Rostélyos Húsbolt Gmk. - Roszik János - Ruházati
Bolt Bajcsy-zs. út - Sebők -és Sebők - Sikér Gmk. - Stop
Butiksor Illatszer és Ajándék - Stop Shop. Hegedüs József 
Szabó Ktsz. - Tandi Sándor - Takarékszövetkezet - Thermix Kft.
- Thomas Jeans - Tímar Gyuláné Élelmiszerüzlet - Tímár
Ernőné Virágbolt - Tímár Jánosné - Tume - Üvegház 
Vékonyné Sztancsik Ágnes - ViIltech - Watt Gmk. - Zöld László
vállalkozó - 27. sz. Totó Lottó Kirendeltség - 59. sz. Élelmi
szerüzlet.

VETÉLKEDŐMEGoLdÁST NYERT
A márciusi Hiradóban a 9. oldalon inter
jút olvashattak kedves olvasóink Sóczó
ElekrőJ. a Motormüzeumról és a készülő

bognáripari kiállitásról.
A2 irásban utalás történt - Sóczó úr el

mondását követvén és lejegyezvén egy
bizonyos fafaragással kapcsolatos res
tauráló/pótló munkára. A megrendelés
és teljesités körüli bonyodalmak - bár
nem tartoznak szorosan aHiradóra - a
két vállalkozó - Sóczó úr és az ÉPFE cég
képviSelője - között időközben elintézést
nyertek.

Ezért a márciusi Hiradóban a Sóczó
Múzeumok c. irásban a fafaragás
pótlására vonatkozó részben nyilatkozot
tak már nem helytállók!

A2 ügyet mindkét fél lezártnak tekinti.
(A Jelek kérésének tettünk eleget ezen

kijelentés nyilvánosságra hozatalával - a
szerk.)

A Városi Könyvtár és a Kulturális
Egyesület által meghirdetett 10 éves
a városunk c. vetélkedőtmárcius 12
én a Városi Könyvtárban rendezlék.

Eredmények:
l. Rácz Mária Somogyi István és

Csapó Anna.
2. Körmendi Katalin, Cserenyecz

Anett. Szőke Magdolna a Bethlen G.
Mezőgazdasági Szakiskola 4. oszt.
tanulóí.

3. Hajdú Éva. Vári Zsuzsa. Lukács
Edit a Bethlen G. Mezőgazdasági

Szakiskola 3. oszt. tanulói.
4. Farkas Rita. Molnár Katalin,

Bartha Mária a Bethlen G. Mező

gazdasági Szakiskola 4. oszt. ta
nulóinak csapata lett.

A Kner r. Gimnázium kijelölt csa-

pata országos tanulmányi versenyen
való részvétel miatt volt tá
vol.

A versenyzők a város három lapjá
nak 10 évet átölelő Írásaiból összeál
lított kérdésekre válaszoltak és
értékes jutalmakat kaptak. Egyebek
mellett a Gyomai Kner Nyomda Rt.
által felajánlott könyveket is.

LISZT-DÍJAS
GYOMAI

FRANKÓ TÜNDE a Magyar
Állami Operaház operaénekese,
március 15-e alkalmából Liszt
Ferenc-díjat kapott.

MONO VGA:
[BM 14" VGA:
SIEMENS 14" SVGA:

MINDEN HASZNÁLT KONFlGURÁCIÓRA 6 HÓNAP GARANCIÁT
VÁLL4.LUNK'!'

ALAKTRÉSZEK, TARTOZÉKOK, FESTÉKEK STB.
NAGY VÁLASZTÉKA!

3S6-0S KONFIGURÁCIÓ:
386-os ALAPLAP + PROC..
8 MB RAM. 210 MB HDD

4116-0S KONFIGURÁCIÓ I:
486 OX 2 ALAPLAP + 66 MHZ
PROCESSZOR. 8 MB RAM. 210
MBHDD

10620 Ft + ÁFA (13 275 Ft) ]9620 Ft + ÁFA (24 525 Ft)
4116-0S KONFIGURÁCIÓ II: PENTIUM KONFIGURÁCIÓ:
486 DX 4 ALAPLAP PENTIUM ALAPLAP + 100 MHZ
+ 100 MHZPROCESSZOR. 16 MB INTEL PROCESSZOR. 16 MB
RAM. I MB PCI VGA KÁRTYA. RAM, l MB PCI VGA KÁRTYA,
210 MB HDD 850 MB HDD

25910 Ft + ÁFA (32 388 Ft) 31350 Ft + ÁFA (39 188 Ft)

J ,44 MB FDD. EGÉR, + PAD. BILLENTYŰZETbenne van az árban'

MONITOROK:
7430 Ft + ÁFA (9 288 Ft)

10080 Ft + ÁFA (12 600 Ft)
19550 Ft + ÁFA (24438 Ft)

Állásajánlat:ok
1. Hungária Biztosító Rt. ?zan:as. Sza?.ads~,g út 30. Tel.:

66/313-192. Tusjak Tamas - uzletkoto 1 fo.
2. Hungaria Properties Kft., Péc,s ...Sz~ntó K; J. út, 4ja.

Tel./fax: 72/253-345. - egeszsegug'yl tennekek (fo1l:.ent
mobil pezsgőfürdő-berendezéseK)-forgalmazására 1 fő.

3. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadság út 30. Tel.:
30/9681-950. Nagy Péter - képviselő 1 fő. (A mun
kavégzések helyei: Gyomaendrőd és körzete.)

4. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba. Baross út 1/3. Tel.:
66/328-785. Szabó Tamás igazgató - bőrdíszműves szak
oktató l fő.

5. MOBILITÁS GMK. Gyomaendrőd. Toldi u. 1/2. Tel.:
30/9983-868 Szerető Béla - esztergályos, marós ,
köszörűs szalununkás l fő.

6. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert u. 16. Tel.:
66/483-829. Medgyesi Lörinc - területi képviselő 6 fő.

7. SISSI TRICOT KFT. Dévaványa. Papp tanya Tel.: 66/483
165 - varrónő 5 fő.

8. SZEGEDI RUHAGYÁR RT. Szeged. Kossuth L. sgt. 72. Tel.:
62/488-288 Juhász Lajosné - szalagképes varró szak- és
betanitott munkás 80 fő.

9. TÚRINDEX BT. Mezőtúr. Péteri Karoly út 1. Tel.: 56/350
137 Molnar Ildikó - személy és vagyonőr 1 fő

(fegyvervizsga nem szükséges).
10. TURUL CIPO Kft. Gyomaendrőd. Szabadság tér 2. Tel.:

66/386-891 Oláh Ferenc - cipőfelsőrész-készitő 15 fő.

ll. Yirágkötő bolti eladó. dévaványai munkahelyre 1 fő.

Erdeklődni a Kirendeltsegen lehet.
12. STAFÍRUNG KFT. Gyomaendrőd. Hősök útja 52. Tel.:

66/386-603 Illés Jánosné - varrónő 20 fő. _
13. Paróczainé Freuwerker Zsuzsanna Gyomaendrod.

Pavilon f015adó Tel.: 30/9439-576 - szakács 1 fő,

vendégláto eladó 3 fő.

14. DÜTITRANS KFT.Gyomaendrőd. Shell büfé Tel.:
66/386-183 Tímár Ernő - vendéglátó eladó 3 fő,
takarító 1 fő.

BővebbJelvilágositásértJorduijon a Kirendeltség dolgozóihoz.



10 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1999. ÁPRILIS

Az el "o nl
•ro I nés kaze t'

Az ünnepi testületi ülést követőenBalsai István a
MEH pol. államtitkára, Domokos László ország
gyűlési képviseíőnk és dr. Dávid Imre pol
gármester sajtótájékoztatót adott.
A Híradó kérdésére, miszerint milyen tennivalók
várnak településünkre, amikor elhatározását
követően létrehoz egy ipari parkotjterületet és
milyen vonzerőt kell érvényesíteni, hogy ipar.
munkaerőt, felvevő vállalkozás érkezzék ide?
- Balsai úr elmondta. hogy Gyomaendrőd a jó,
pozitiv oldalát mutassa. A befektető igényeivel
találkozzon az ajánlat. Legyen ott bemutatkozó
anyagával a különböző európai képviseletek.
multinacionális cégek asztalán.
Ki kell tallálni a város marketingjét, imázsát és
aztán ide kell vezetni az érdeklődőket.Rábeszélés
és megnyugtatás. biztos profittermelési
lehetőségekbiztosítása szükséges.
Kedvezmények állami és helyi vonatkozásban.
Az első fecskét kell megnyerni a kedvezményekkel.
Lehet, hogy Gyomaendrődéppen a környezetével,
tájával az adottságaival, a turisztikai fejlesztésével
operálhat. Olyan stratégiát kell kidolgozni, amely
a hydrokulturának, az itt élő emberek igényének
és a fenntartható fejlődésnekmegfelel.

Március 15-i ünneplóK Endrődön

Sajtótájékoztató

Györggyel- Interjú Megyeri

Mi afeltétele annak, hogy valaki kiadjon egy kazet-
tát?

- Először is pénz. Nekem semjött volna össze, ha nin
csenek szponzorok. Egyébként az embemek érezni kell,
hogy erre megérett-e. vagy sem. Bizonyos tudás bir
tokában kell lenni kétségtelenül. Azért hallottam már
olyan felvételeket, amikhez nem kellett nagy zenei
tudomány, de sok esetben az ellenkezője tapasztalható
hál' istennek.

- Mikor és milyen körülmények hatására kezdtél er
zenélni?

- Talán hatodikos lehettem, mikor tangóhannóni
kázni kezdtem. Mindig is tetszett a zenével való foglal
kozás. Máté Péter, Soltész Rezső, Várnosi-Zárai lemezeit
hallgattam, mert valahogy ezek tetszettek...
Később némi elméletet is tanultarn és alkalmam nyilt

szert tenni egy komolyabb hangszerre is. Munkanél
külivé válásom után egy évig napi 8 órát gyakoroltam. Ez
nagyot lenditett játékomon. Aztán elkezdtem baráti
összejöveteleken játszani, sőt megpróbáltam énekelni is.

Köröstarcsára szerződést ajánlottak egy véletlen
folytán és majdnem 2 évet ott zenéltem. közben tovább
képeztem magam.

A családban tulajdonképpen nincs zenei képzettségű,

bár hajlama lehet hozzá édesapámnak is....
Szarvasra kerültem, de közben Békéscsabán ren

dezvényeken is felléptem. Hamarosan e városba köl
töztem át és most már több mint egy éve ci. Tüskevárban
dolgozom.

- Ki áUította össze a kazettán szereplődalokat?
- Én. Hosszas töprengés után állt össze a repertoár.

Igyekeztem a fiatal korosztálytól az idősebbekig meg
célozni a közönséget.

- Mikorjelent meg?
- 1998. december 3-án, viszont nincsenek rajta kará-

csonyi dalok. mert egyrészt ekkor számtalan ilyen válo
gatás is megjelenik, másrészt nem karácsonyi aktua
litású, hanem bármikor szórakoztatni kiván a kazettám
anyaga.

- Mi a következő lépés? Mennyiben segített az ismertté
válásban, eddigi tapasztalatod szerint az album?

- Szerintem itt helyben nagyon kevesen ismernek,
mivel vidéken dolgoztam általában. Igazából nem vártam
tőle nagy sikert. Nem könnyű például Balázs Palival
konkurálni. Különösebb reklámot ennek mégsem csinál
tam. Inkább azt tartom lényegesnek, hogy valami
maradandót alkottam és ez mintegy mérföldkövet jelent
a továbbiakra nézve.

Nem érzem magam más embemek ennek ellenére.
Viszont jó érzés, amikor az utcán is rám köszönnek az
emberek a kazetta kapcsán...

- Anyagilag megérte a vállalkozás?
- Túlzás azt mondani. Amit befektettem azt visszahoz-

ta, de óriási nyereséget nem termelt. Talán azért sem,
mert nem tartottam lemezbemutató-szerűfellépéseket a
megjelenésekor.

Szerintem a legfontosabb, hogy belülről jöjjön és él
vezzem a zenét. mint az üzletre való produkálás. A zene
minősége leromlik, ha munkává válik...

Vannak saját szárnaim, de egyelőre mások zenéjét ját
szom.

Legközelebb saját programmal adnék ki legszívesebben
lemezt. albumot.

- További sikereket!
Megyeri Györgyöt láthatják, hallhatják a Városi

Sportcsarnok előtti rendezvényen április 30-án a sajt- és
türófesztiválon.
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• APRÓHIRDETÉSEK • PÁLYÁZATI FELHívÁs!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
,------------------------------------------,-------------------------------------''*:
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS {APRÓHIRDETÉS} 1
" ,, ,
! Feladó neve: .o o o. o'' o' o o o" o" o'..................... i
, ,
! Címe: ~ ~ ~..... :
: :! Cserebere (apró~) h~detés szövege (max. 20 szó):.; l
! , !, ,
: :
: !
1, , ,l,

.................................: ~ ..' .., ,
: , . .' , "'".' " . • ". ' (oluoshotÓir(<ssaU):l.. .. M_""' ·_.. _· M '- .. _;,

Összkomfortos családi haz el
adó. vagy Vásártéri ltp.-en föld
szinti csere is érdekel. Erd.: Gyo
maendröd. Apponyi u. 15/1.
Szines tévék. videok javitását.
athangolását vallaIom. Fekete
fehér tévé helyszinijavitása. Tel.:
283-270
Vásártéri ltp. 31/C [[1./11. sz.
lakás eladó. Erdeklödni az esti
órakban Tel.: 284-647
Kisiskolások korrepetalását és
német nyelvoktatasat vállalom.
Gózon Helga Tel.: 285-556
220 l-es fagyasztóláda eladó.
Erd.: 66/284-383
Ház eladó Gyomaendrod. Kálvin
J. u. 81. sz. alatt. Erd.: 16 óra
utan a 285-898 telefonon.
Mezögazdasági bérmunkát: szál
lítást. szantást. vetéselökészi
tést. vetést. kaszálást. bálázást
váJJalok. Bucsi Imre Gye
maendröd. Rózsa F. u. 14. Tel.:
284-295.60/484-687
Simson Schwalbe eladó. Erd.:
280-105
2 szobás. gázfütéses családi ház
eladó nagy telekkel. Erd.: End
röd. Mohácsi u. 9. 18 óra után.
Lebontásra való haz nagy telek
kel eladó Fegyvernek u. 12. sz.
alatt. Erd.: 284-902
Koma-lO-es (orosz) szivattyút
vásárolnék. Erd.: 284-615
126-os Polski Fiat jó állapotban
és betonkeverögép eladó. Erd.:
60/481-277-es telefonon. Ábra
hám CSaba.
Két kis házat adnánk (vagy elad
nánk) egy lakótelepi lal,ásért.
Érd.: az esti órákban 282-029-es
telefonon. Kissne.
Gyoma központjában 3 szobás.
gázfütéses. garazsos. telefonos
haz eladó. Ugyanitt IFA és
Wei már alkatreszek is eladók.
Raifiné Csáki Anna Gyomaend
röd, Attiia u. 32.
Eladó ingatlanok 300 OOO Ft-tól
7 OOO OOO millióig. Ingatlan hir
detésfelvétel itt. Erd.: Endrödi út
ll. 386-554-es telefonon 8-16
ig.
V'7-ás,-a,..-·r""'o"lj-"-on~k""'e"'-'n'-y""e'lm::-:-:-e"'se:-:-n'-.-'-ot"'tLh-=-o-
nából! Szórakoztató elektronika
és háztartási gépek éves kamat
mentes részletre. ingyenes haz
hoz szállitással. Kérje katalógu
sunkat! Erd.: 66/386-288
Moszkvics 2140. rendszám nél
kül el(yben eladó. Erd.: 386-045
Bolti kávédaraló. mérleg eladó'
Keresek URH adó-vevöt! Erd.:
5502 Gyomaendröd. Pf.: 12. vagy
tel.: 06/30/9724-138
Pannónia motoros ökörszarvú

kistraktor eladó. vagy csere ér
dekel. Erd.: Gyomaendröd. Polá
nyi u. 75. sz. hétvégén.
Eladók 2 hengeres kompresszor
200 l-es tartállyal. és egy szeny
nyezöanyag elszivó és leválasztó
készülék. 220-as betonkeverö!
Erd.: Koczka József Gyomaend
röd. Bartók B. u. 21/1. Tel.:
285-155
Olcsó kis paraszthaz kicsi telek
kel eladó Endröd. Polányi M. u.
6. sz. alatt. Érd.: Endröd. Koro
na sörözö. vagy 66/282-578-as
telefonon.
Háromszobás + nappali. gázfüté
ses, telefonos lakás, két ga
rázzsal. rendezett környezettel
eladó. (3-4 szobás lakótelepi
lakás érdekel!) Erd.: Gárdonyi u.
2. Pappné. Tel.: 285-503,
06/60/488-311
Gyomaendröd. Hösök útja 15.
sz. alatti 4 szobás. gaz-központi
fütéses ház. gazdalkodásra alka
lmas melléképülettel. 600 D-öl.
osztható telekkel eladó. Erd.:
Buza Sándorné, Gyomaendröd.
Bajcsy-Zs. út 46/1. Tel.:
66/386-452.20/9355-199
Endrödön kétszobás kertes csa
ládi házat béreIne hazaspár gyer
mek nélkül. Tel.: 386-075
Köszönetünket fejezzük ki Ke
resztesi Józsefné Hösök úti la
kosnak. al<i felhivásunkra szinte
elsöként 10 OOO Ft-ot adomá
nyozott az Alapitvany részére.
Köszönettel a Gyomaendrödi
ldösekért Alapitvány nevében:
Hangya Lajosné elnök.
Október 6. ltp.-en 4 szobás lakás
eladó. Telefon. gaz. vizóra van.
Erd.: napközben: 386-361.
Pintérné. este és hétvégén: 283
646
Három funkciós babakocsi és
lxI m-es hempergö ,CAM' el
adó. Tel.: 282-617
Két generáció rézére alkalmas
komfortos családi ház ipari
árammal eladó. Erd.: 66/285
489
Gázfütéses családi haz mellék
épülettel. ólal<kal. kövesút mel
lett. Gyoma. Petöfi u. 26. sz.
eladó. Erd.: 284-042
Kétszintes. gázközponti fütéses,
telefonos családi ház. lalillató.
sok helyiséges. nagy mellék
épülettel kövesút mellett eladó.
Tel.: 284-042
Kitünö allapotban lévö MZ-ETZ
250 tipusú motorkerékpár eladó.
Extrak: sportkipufogó, spoiler.
oldaltáskak. bukócsö. Vincze
Zoltán Gyomaendröd. Jókal u. 5.

A .,Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás
pályázatot hirdet l fő főfoglalkozású közalkalmazotti
állás betöltésére.
Ajoglalkoztatás időtartama: 1999. május l-jétől 2002.
ápIilis 30-ig
Munkakör: Térségi gazdaság- és foglalkoztatásszervező
Feladatok: Térségi gazdaság- és foglalkoztatásszervezési
feladatok az alábbi térségben: Gyomaendrőd.

Önnénykút, Hunya, Kardos. Kondoros. Kétsoprony
Munkavégzés helye:
GyomaendrődVáros Polgármesteri Hivatala
Gyomaendrőd,Szabadság tér l.
Pályázatijeltételek:
- felsőfokú állami iskolai végzettség, vagy folyamatban

lévő felsőfokú tanulmány
legalább alapfokú nyelvvizsga (angol, francia, német)

- legalább alapfokú számítógép-kezelőivégzettség
A pályázathoz csatolni keH:

szakmai önéletrajz
érvényes erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget igazoló okmányok fénymásolatát
eddigi munkaviszonyok igazolását

A pályázatokat 1999. április 15-ig kell benyújtani a
.,Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társu
láshoz, dr. Dávid Imre elnök részére.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l.
A pályázat elbírálása: 1999. április 25-ig. A pályázatokat
a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatója és a tár
sulás elnöke bírálja el.

TOTÁL VEGYESÁRUK ÁRUHÁZA
Endrőd, Endrődi u. 1.

Tel.: 06/66/386-637 • 06/20/9254-663
Hibridkukorica

Gazda, MVNK, DK 485,
DK 524 köz' ~ y,ész;idejű

Jó ár! Jó min' !;J~~-í'ermés!
Ve ,--. .lir'g~"~a

Kondor .' y<n:öi~~kció,
Kleopá Iit;~;P/<' re UT 2

Apró vetőmg 'li'."'''''' 'Iasztékban!
:".~. ..y~

Vető w· . zároltak!
Egyéb jó mínős e n kapható árucíkkeínk:

É ert) 210,- Ft/liter,
Ét J (1 literes) 236,- Ft/liter

Hypo (kimért) 20,- Ft/!iter, Gumicsizma 2100,- Ft/pár
Bio brikett higiénikus, magas hőértékű tüzelő

50 kg-os zsákokban 2300,- Ft/q

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTŐTLENíTÉ8

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203
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1000 éves tabu, fiatal tudomány • Gyermek- és fiatalkori nogyógyászat
A lányok korszerű egészségügyi ellátása nem kép

zelhető el gyermek- és fiatalkori nőgyógyászatnélkül.
A gyermek- és serdülőkorinőgyógyászatspeciális jár
tasságot igényel, amely a felnőttek nőgyógyászati ellá
tásátóljelentőseneltér. A képzési idő hosszú: l év kór
házi gyermekosztályos gyakorlat önálló ügyeleti tevé
kenységgel, 2 éva Budapesti HIETE önálló gyermek
nőgyógyászatiosztályán, mindez ráépítve a szülészet
nőgyógyászat szakvizsgára. A közeljövóoen én leszek
az első Békés megyéből, aki gyermeknőgyógyászatból
záróvizsgát tesz. A korcsoport, amellyel foglalkozunk
0-18 év közötti.

Beteganyagunk legnagyobb részét a hüvelygyulladá
sok (folyások) és a fiatalkori vérzészavarok képezile
Felkereshetnek bennünket még különböző vélt, vagy
valós fejlődési rendellenességek miatt is. A fájdalmas
menstruációval napjainkban már nem kell együtt élni.
Ha kiZártuk a szervi eltéréseket a legkorszerűbb

gyógyszeres kezeléssel segíthetünk.
A következő esetekben is váljuk az érintetteket:

kóros elhízás, alalcsony testméret, túlzott szőrösödés,
bőrelváltozások(acne), a korcsoportjuktól fejlődésben

jelentősen lemaradtakat, ha 15 éves korig nem jelent
kezik az első menstruáció, másodlagos vérzéskima
radás esetén (több, mint 4 hónapja nem volt menst
ruáció), emlőpanasz. szexuális inzultus, alhasi fáj
dalom, éjszakai bepisilés.

Ebben az életkorban a megelőzésnek a szerepe a leg
fontosabb. Tartsuk mindig szem előtt a következő

klasszikus mondást: a prevenció sokkal értékesebb,
mint a gyógyítás, ugyanis megspórolja a betegség kín
jait.

A gyermeknőgyógyászati munka egyik legjelen
tősebb feladata serdülőkorban, a fiatalok szexuális
felvilágosítása. Védekezni kell a szexuális úton teljedő

betegségek és nem kivánt terhesség ellen is. Nagyon
hatásos a Holland Dupla Módszer: óvszer és fogam
zásgátló tabletta használata egyszerre.

A szexuális úton terjedő betegségek a következőek:
Trichomoniázis (gyógyszeres kezelése megoldott). a
méhnyak megbetegedése: Gonnorhoea és a ChLamidia
(szűrése és együttes gyógykezelése megoldott), a vírus
infectiók: Herpes Simplex (létezik tabletta, illetve helyi
kezelés, mely a vérben keringő vírust megöli, de a lap
pangó, az idegrostokban megbúvó vírus ellen hatásta
lan, ezért gyakori a visszaesés).

A végére hagytam a Humán Papilloma Vírust (HPV),
mely a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusfer
tőzés. Jelentőségeabban rejlik, hogy egyes fajtái, ún.
magas onkogenitású törzsek, bizonyos esetekben
méhnyakrákot okozhatnak.

Fontos tudni, hogy a HIV-AIDS járványtani jel
legzetessége megváltozott. Nemcsak homo-, biszexuá
lis férfiak, hanem a heteroszexuális populáció is veszé
lyeztetett. A friss vírusfertőzöttekközött nagyon sok a
fiatal nő! HIV-szűrővizsgálatra lehetőség van,
(ingyenes és nem szükséges a név vállalása sem).
Kihangsúlyozandó, hogy az összes szexuális úton ter
jedő betegségben a partner egyidejű kezelése kötelező.

Ezeknek a kórképeknek a felderítése, prompt, haté
kony kezelése azért szükséges, hogy megelőzzük a
petevezetők érintettségét, mely meddőséget és a mé
hen kívüli terhességek számának emelkedését okoz
hatja.

Pár szó a fogamzásgátlásról: a tizenévesek gondmen
tes hormonális fogamzásgátlásának biológiai feltételei,
a nemi érés bekövetkezte, annak testi és lelki jegyeiv
el, és részben ezek kifejezéseként a stabil beállt
mentstruációs ciklus. Hormonális fogamzásgátló
alkalmazásának javallatát ideálisan gyermeknőgyó

gyász fogalmazza meg vizsgálat után. A fokozott trom
bózishajlam kiszűrésére lehetőség van: a vérben lévő

fehérvérsejt genetikai vizsgálatával kideríthető,hogy a
V. véralvadási faktor génjének Leiden mutációja meg
történt-e. Ha igen, az illető egyének fokozottan hajla
mosak mélyvénás trombózisra, illetve tüdőembóliára.

Ezt a szűrővizsgálatot megfontolandó elvégezni azok
nál, akik fogamzásgátló tablettát szednek, a családi
kórtörténetben thromboembolisatió szerepel. kövérek,
visszeresek, illetve terhesek.

Megtörtént közösülés, illetve nemi erőszak után 72
órán belül az "esemény utáni tabletta" az egyedüli
lehetőség a terhesség megelőzésére. Reményeink sze
rint a hozzánk fordulóknak hamarosan térítésmente
sen tudunk ilyen tablettát adni, de nagyon fontos
tudni, hogy ez nem módszer a folyamatos fogamzás
gátlásra, hiszen korlátozott a használat gyakorisága.

Egy jól működő gyermek- és fiatalkori nőgyógyásza
ti centrum nem létezhet a következő diagnostikus
lehetőségeknélkül: hasi, megfelelő esetekben hüvelyi
ultrahangos vizsgálat, a hüvelyi vegyhatás ellenőrzése

tesztcsikkal. terhességi gyorsteszt, hüvelyváladék és
vizelet bakteriológiai tenyésztése, női hormonvtzsgála
tok elvégzése vérből. A komolyabb vizsgálatok, esetle
ges műtétek elvégzéséhez kapcsolatrendszerünk
kialakított (a megyében és a megyén kivül is).

Rendelésünket minden hétfőn délután 14.30-tóI
kereshetik fel a TAJ-kártya birtokában, beutaló nél
kül. Bejelentkezni lehet a 66/311-690/17 mellék tele
fonszámon minden nap 8-12 óra között.

Helye: Szarvas, Vasút u. 46-48 (volt Szülőotthon),

ahol bizalmas légkör válja a hozzánk fordulókat. Egy
ilyen speciális rendelésen dolgozó szakorvosnak a
szakmai ismereteken túl alapvető követelmény a
lányok problémáit megértő, humánus magatartás.
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk nekik a problé
mamegoldásban. A vizsgálat alatt ha akalja, az édes
anyja végig gyermeke mellett lehet.

Rendelésünk célja, hogy kislányaink egészséges, fel
nőtt nővé és szeretettel várt gyermekek édesanyáivá
váljanak.

Üdvözlöm a lap olvasóit.
Tisztelettel:

DR. KOZMA GYÖRGY szakorvos

FIGYELEM!
ADosszié Kft. felvételt hirdet

megváltozott munkaképességüek számára.

Létszám: 10 fő

Foglalkoztatás: napi 4 óra - betanított munka
Helye: Gyomaendrőd, Mirhóháti út 33.

Bővebb információ: telefonon: 283-433
személyesen: Gyomaendrőd, Hősök útja 50.
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Á LATTARTASIRENDELET
A februárban módosított Állattartási Rendeletből.8/1999. (III. 10.)

Hatálya bel- és külterületekre terjed ki. és állatot tartani
csak a rendelet előírásainakmegtartásával lehet.

A tevékenységről a település jegyzőjét és az állományt
ellátó állatorvost tájékoztatni kell.

A bel- és a nagyvárosias (pl. lakótelepek) és akisvárosias
lakóterületeken az állattartás. a további övezetekben a na
gyobb számú állat tartása tilos.

Üzemi konyha. élelmiszeripari üzemek területén és ezek
50 m-es szomszédságában nem helyezhető el állattartásra
szolgáló épület. Tilos az állatartás a város üdülőterilletein.

beltéri holtágak partjától 20 m-en belül és az alábbi kül
területeken:

Baltás. Bogárzó. Bónom-zug -külső is. Dan-zug külső.

belső. Fűzfás-zug. Harcsás-zug. Kecsegés külső. belső.

Kecskés-zug. Kis-zug. Papp-zug. Peres. Pocos. Rév-zug.
Simai. Sirató. Sóczó-zug. Susány. Templom-zug. Torzsás
külső. belső.

Az új óL istánó létesítése engedélyköteles.
Belterületen az állattartó köteles ajószágállomány számá

nak megfelelő (sertésenként minimum 0.5 m 3) zárt és
SZIVÁRGÁSMENTES trágyatárolót létesíteni. ezt fedlappal
ellátni és zárva tartani.

Helyét a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet előírásai

határozzák meg. Az állattartó KÖTELES az állatok ólaiból.
istállóiból a trágyát NAPONTA kihordani és a helyiséget
tisztán tartani. fertőtleníteni.

Az EB tartásához kettő, vagy több lakást magában foglaló
lakóházaknál a tulajdonosok. lakók többségének hozzájálu
lása szükséges. Be nem keritett ingatlanon kutyát szabadon
tartani tilos.

Közterületeken ebet csak pórázon lehet vezetni. A kutya
tulajdonosa. vagy sétáltatója köteles biztosítani. hogy az eb
közterületen a gyalogjárdát. nyilvános parkol. lakóház közös
használatú területét ne szennyezze. a keletkezett szennye-

ződést pedig haladéktalanul eltávolítani. (Tőlünk nyuga
tabbra erre egyszer használatos zacskókat rendszeresítettek
- a szerk.) Az eb tulajdonosa köteles ajegyzőnélbejelenteni.
ha az állat - a 3 hónapos kort elérte - új tulajonoshoz került.

A 3 hónapos kort elért kutyát 30 napon belül be kell oltani
veszettség ellen. ezt évente megísmételni.

A tulajdonos az állati hulladékot/hullát ártalmatlanításra
a gyepmesteri telepen köteles elhelyezni. Az ártalmatlanná
tétel a Gyomaszolg Kft. kezelésében lévő begyűjtőhelyre való
beszállítással történik. Erről az állat tulajdonosa. vagy tartó
ja köteles gondoskodni saját költségén.

Ahol az emberi együttélés szabályait és az állattartással
összefüggő egészségügyi. állategészségügyi. környezetvédel
mi. építésügyi előírásokat nem tartják be. ott a jegyző az
állatok számát korlátozhatja. megtilthatja.

Nagyobb számú állattartás:
Sertés - 6 db-nál több hízó. 2 db koca és annak éves sza

porulatánál több.
Szarvasmarha - 4 db + éves szaporulatnál több.
Ló. öszvér. szamár - 2 db + éves szaporulatnál több

fajtánként.
Birka - 6 db + éves szaporulatnál több, kecske. 6 db + éves

szaporulatnál több.
Baromfi - 100 db-nál több. nyúl - 20 db + éves szaporu

lat.
Védőtávolságok: kistermetü haszonállat ólja. kifutója

lakóépülettöl 6 m. ásott kúttól 10 m. fúrt kúttól 5 m. holt
ágtól20 m.
Nagytestű haszonállat ólja, kifutója lakóépülettöl 10 m.

ásott kúttól 15 m. fúrt kúrtól 5 m. vízvezeték. kerti csaptól
3 m. holtágtól 20 m.

Trágyatároló: lakóépülettől 15 m. ásott kúttól 15 m. fúrt
kúttól 10 m. kerticsap. vízvezetéktől 5 m. holtágtól 20 m.

AMagyar Vöröskereszt
Területi Szervezete

és a Városi Drogprevenciós
Munkacsoport Rajz-

és irodalmi pályázatot hirdet
A pályázat témája: Egészséges élet
mód.
Beadási hatáíidő: í999. április 30.
A benytytás helye: Családsegítő

Központ Irodája. Gyomaendrőd. Fő

út 2. sz.
A rajz technikéYa: szabadon válasz
tott (ceruza. tus, festék stb.).
Mérete: max. A3.
Az irodalmi mű műfaja: szabadon
választott.
Terjedelme: max. 5 gépelt oldal.
A pályázatra kérjük írják rá a pályázó
nevét, címét és életkorát.
A pályázatról érdeklődni lehet a Vá
rosi CsaládsegítőKözpontnál a 386
230-as telefonon, vagy a Fő út 2. sz.
alatt.
A pályaművek kiállítása és a díjak
átadása a Katona József Művelődési
Központban lesz. a Természet
gyógyászati Világnap alkalmából.

SZAKRENDELŐ

Hősök útja 57. sz..
néhány rendelési idejének

változásai:
Rheumatológía:
hétfő 14.00-16.00

szerda 14.00-16.00

Fiziotherápia:
hétfő-pénte~7.00-10.00

Utánfutó
kölcsönzés

Csokonai u. 30. sz. alatt.
Tel.: 06/20/9703-276

*
A Csokonai u. 30. sz.
alatti családi ház
eladó! Irányár: 5,2 millió
Ft. Érd.: Gyomaendrőd,

Csokonai u. 30. sz. alatt,
tel.: 06/20/9703-276

A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola tanulóinak
és dolgozóinak köszönete

Iskolánk Szülői Munkaközössége
1999. február 20-án jótékonysági
vacsorát rendezett azzal a nemes
szándékkal, hogy az intézmény ta
nulói számára videokamerát vásá
rolhassanak.
A rendezvény sikerét az odaadó szer
vezőmunka, a szponzorok segitő tá
mogatása és a szülők, hozzátartozók.
barátok részvétele biztosította.
Ezúton szeretném megköszönni az
SZMK aktíváinak a vacsora meg
rendezését!
Köszönöm a kisorsolásra kerülő sok
szép tombolatárgyat városunk vál
lalkozóinak és valamennyi szíves
támogatónknak!
Végül köszönöm mindazoknak, akik
eljöttek a rendezvényre, hogy
részvételükkel biztosították annak
sikerét!
Az iskola tanulói és dolgozói nevé
ben:

Ladányi Gáborné
igazgató
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Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a megfejtés két sorát
ápIilis 20-ig juttassák el a Híradó szerkesztőségébe

(Szabadság tér l. sz.).
A helyes megfejtőkközött az alábbi nyereményeket sor
soljuk ki:
- 3x1 db MegyeIi György Nem tudni mit hoz még a ho[-

nap c. kazettája,
- Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ 3x500 Ft-os.
- Gschwindt és Társa Élelmiszer ABC 3x500 Ft-os,
- az Ugor Trade ABC 500 Ft-os,

Diamond Trigon Szivárvány ABC Bajcsy-Zs. út. 2x500 Ft-os
Az Agro Áruház, Farkas Máté 500 Ft-os.
Körösi Weekend. Csüllög Zsolt 500 Ft-os,
Lionne Ajándékbolt, Oláh Ilona 500 Ft-os.
a Sikér Gmk. üzletei, Homok László 3x500 Ft-os
vásárlási utalvanyai.
valamint Várfi András 1000 Ft-os vásárlási utalványa
Gazda Áruház, Pásztor J. u.,
és Dávid Mátyás falipolca (kb. 2000 Ft) Hősök tere 7.
sz. Bútorbolt

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ct ••••

Képzőművészetipályázati felhívás
A Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény - Városi Képtár Az én
városom címmel képzőművészeti

pályázatot hirdet
1. az általános iskolák 5-6. osztályos
2. az általános iskolák 7-8. osztályos

valamint a velük azonos korú
hatosztályos gimnáziumi tanulók

. 3. a középiskolás korosztály számára.
Várjuk bármely szabadon választott
technikával készült al.kotásaitokat:
festményt. rajzot. szobrot. makettet.
tüzzománcot stb., amely bármit és bár
kit ábrázolhat, akit és amit Gyo
maendrőd várossá nyilvánításának 10.
évfordulója alkalmából megörökitésre
méltónak tartotok.

A pályázat jeligés. apályamunkára
csak a jeligét és a mű címét írjátok. s
egy boritékban mellékeljétek neve
teket. címeteket, iskolátokat és osz
tályotokat. a mű (művek) eimét. A
boritékon kivülröl irjátok rá a jeligét!

Beadási határidő; 1999. május 7 ..
eredményhirdetés május 28 .

A résztvevők értékes jutalmat és
emléklapot kapnak. az l. helyezettek
oklevelet és fél éves elöfJzetést nyernek
az ÚJ MüvESZET c. folyóiratra.
Kiadásra kerül 1 db különdíj. amely
meghívást jelent a Bethlen Gábor Ala
pítvány által rendezett nyári nem
zetközi művésztáborra.

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a kedves szülőket az

óvodai beiratkozások időpontjáról.

1999. május 3-4-5-G-7-én
történik az óvodákban.
Endrődön az l. Sz. Napköziottho
nos Óvodában - Selyem út 1Ol.
sz., és tagóvodáiban. Gyomán a 2.
Sz. Napközi otthonos Óvodában 
Kossuth u. 7. sz. A beiratkozáskoz
szíveskedjen magával hozni a gyer
mek születési anyakönyvi
kivonatát és az orvosí igazolást,
valamint személyi igazolványt.

Po[gm. Hiv.
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. Balsorsunk: A víz...
A közelmúltban, március elejére

olyannnyira rosszabbodott a kör
nyékünkön az árvízhelyzet, hogy a
Hortobágy-Berettyó vízszintje az
eddigi legmagasabb szintjénél 35
cm-rel emelkedett magasabbra,
437 cm-re. A rendkívüli védekezés
megkívánta, hogy iderendeljék a
MH 62. Bercsényi Miklós gépesí
tett lövészdandárt, ezzel 115 főt.

Parancsnokuk Szöllősi Gyula al
ezredes volt. Gyomaendrődre ér
keztek 1999. március ll-én II
órakor. Az elhelyezésüket a Városi
Sportcsamokban és a polgármes
teri hivatal udvarában látták a
leghelyesebbnek. Részt vettek
Mezőtúr-Túrkeve térségi védekezé
sében. 1250 m-en nyúlgátat épí
tettek. valamint 40 db bordás meg
támasztás t. Megtöltöttek, felhasz-

Készül az ebéd

náltak kb. 20-22 ezer homokzsá
kot. 2 db DTSZ lánctalpas jármű
vük állt készenlétben, bevetésükre
hál'isten nem került sor.
Mezőtúron ünnepséget rendez

teK számukra.
Hódmezővásárhelyre március

l4-én 9 órakor utaztak vissza.
A városunknak ez pénzébe nem

került, mert a katonák önellátók
voltak és az egyéb költségeket a
KÖVlZIG állja.

Mivel Mezőtúron nem tudtak em
bereket kellő számban a gátakra
kiállítani(?J, Gyomaendrődrőlkér
tek és vittek a védekezéshez
l4-l5-én 40-40 főt. (A közmunká
sok 250 Ft br. órabért kaptak
tevékenységükért. )

A gyomaendrődi árvízi készültsé
gen február 26-tól a gyomaendrődi

gátőrház irányításával 33-33 fő

folyamatosan 12 órás műszakban

felváltva őrködöttmárcius l5-ig. A

Széchenyi és a Körösmenti Va
dásztársaságok gondoskodtak a
szállításukról.

A Hármas-Körösön a III. fokú
árvízi készültség március l6-tól II.
fokúra mérséklődött. (A legna
gyobb vízmagasság 830 cm volt
március 9-én.)

A belvízvédelmi készültség e nap
tól szintén II. fokú Gyomaendrő

dön.
A feladatokat az önkormányzat

műszaki osztályával koordinálták
a polgárvédelmi és vízügyi szakem
berek.

Hosszan tartó volt a III. fokú
készültség (750 cm-es hármas
körösi vízállástól) . és ez közerő

kivezényelését indokolta.
A közmunkaerő megszervezése a

vízügyi igény alapján önkormány
zati feladat.

Ez idő alatt a Gyomaendrődi Pol
gármesteri Hivatal és a Polgárvé
delmi Kirendeltség felkészült
Ecsegfalva kitelepítésére és foga
dására. (1600 főt érintett volna a
Hortobágy-Berettyó áradása mi
att.)

(A Polgárvédelmi Kirendeltséghez
tartozó területek belvízveszély ese
tére Gyomaendrőd, Dévaványa,
Ecsegfalva, Hunya.) A Polgárvé
delmi Kirendeltség bíztostotta a
vegyvédelmi ruházatot, lapátokat,
gumicsízmákat a védekezéskor.

A hunyai belvizes területen vég
zett munkákat megtekintette dr.
Kara Pál államtitkár és Orovecz
ISl\Tán Országos Pv. parancsnok is.

A gyomaendrődi belvízhelyzet
március l7-én - (ekkor a Hármas
Körös 689 cm-es volt):

A februári nagy hó, az enyhülés,
a nagy eső és olvadás következté
ben a még fagyos talajon az elve
zetés nem működött jól. A lakó
telkek, kertek 2/3-ában megállt a
víz, sőt jónéhány melléképület meg
is szenvedte ezt. károsodott.

Szivattyúzással, a kertekből nyílt
csatornával sikerült elérni, hogy
jelentős számú telket már felsza
badítottak a belvíztől március 15
ét megelőzően.

Viszont a Körös gátja alatt több
helyen megjelent a fakadóvíz. Ahol
létezik ún. övárok, ott ez nem
jelentett problémát. Jelenleg csak
néhány melléképületet érint.

Az elmúlt 3 hét nagyobb talajvíz
mozgást szenvedett mélyebben
fekvő területe a Polányi M.-Selyem

Áznak a mércék

út, a Zrinyi-Bocskai u., Budai N.
A.-Mikszáth u. közötti sávok.

Nagyobb vízfolyások történtek a
Hantoskertben, Német-zugi sor,
Zalka M. u .. Fazekasi úttól észak
ra, az endrődi liget területén.

A talajvíz a terepszinthez nagyon
közel található. Március l7-én 4
szivattyú üzemelt.

Az adatokat Szilágyi Sándor a
Gyomaendrődi Polgárvédelmi Ki
rendeltség vezetője szolgáltatta.

Március 17. - BK-

Katonaszál1ások a Sportcsamokban

•••••••••••••••••••••
r-------------,

Al1l1A~1r &JJA~l1

Asztalosipari cég keres
25 év feletti szakmai
gyakorlattal rendelkező.
önállóan dolgozni tudó
bútorasztalosokat.
Jelentkezni: a 285-227-es tele
fonszámon történő időpont

egyeztetés után személyesen.L ..J
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[e Rendőrségi hírek
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SZOLGALATABAN
• Március 5-én a rendőrség elfogta az endrődi sza

tirt. A szarvasi bíróság határozata értelmében őrizetbe

került. ám ez ellen a szatír jogorvoslattal élt. Ezt köve
tően a megyei bíróság őt szabadlábra helyezte és ilyen
módon folyik ellene az eljárás.

• 5-én személyi sérülés nélküli közlekedési baleset
történt a Fő út-Bocskai u. kereszteződésében.A Bocs
kai utcából kihajtó gépjárműnem adta meg az elsőbb

séget a Fő úton haladónak.
• 5-én még egy közlekedési baleset történt a Fő

úton. Két azonos irányba haladó gépjármű közül a
hátulsó előzésbe kezdett. de az elöl haladó járműbe

hajtott. majd megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A
polgárőrség tagjai a közelben tanúi voltak az esetnek.
így jelzéseik alapján Gyomaendrőd külterületén a
rendőrök elfogták a szarvasi elkövetőt.

• 6-án csoportos garázdaság bűntettemiatt eljárás
indult 2 helybeli és egy mezőtúri lakos ellen, akik a
vasútállomáson megrugdostak. megvertek egy hely
beli hajléktalant.

• 7-én a Pavilon-diszkóban verekedés tört ki. Egy
helybeli fiatalembert garázdaság vétsége. súlyos testi
sértés elkövetése miatt elfogtak. és ellene eljárás
indult 8 napon túl gyógyuló sérülés okozása miatt.

• 9-én egy helyi lakos feltartóztatott egy női elkö
vetőt. aki a gyomai Holler-pizzéria előtt parkoló gép
kocsiban kutatott. A rendőrség eljárást indított ellene.
mert ruházata átkutatásakor találtak nála maroktele
font. hitelkártyát. menedzserkalkulátort. Az is kide
rült, hogy a nőszemély ezen a napon még 3 gépkocsi
ból lopott el különböző tárgyakat. de számlájára
írható még egy kerékpár. s egy táska ellopása is. Sza
badlábon várja az ellene induló eljárást.

• A Simai-o a Bónom- és a Dan-zugban összesen 5
víkendházba törtek be. Horgászfelszereléseket. élel
miszert. szerszámokat. italféléket loptak el.

• Körözött személyt fogtak el 14-én. Felfigyeltek rá.
mert elkábult állapotban az úttesten tartózkodott.
Valószínűleg szipózás utáni hangulatban. A buda
pesti lakos előállítása megtörtént. majd kórházi tar
tózkodás is várt rá...

• 16-án a Körösladányi úton egy pótkocsis
teherautó előzése közben a kátyús úton meglendúlő

pótkocsi megdobott egy éppen előzésbenlévő személy
gépkocsit. A teherautó felborult. a személykocsi az
árokba futott. Személyi sérülés nem történt.

• Halálos közlekedési baleset történt IS-án délután
a Mezőberény felé vezető 46-os úton. A valószínűleg

kerékpárját az úttesten toló gyalogost egy békéscsabai
autós elütötte. A kerékpárt toló a helyszínen meghalt.
Szakértők bevonásával folyik a vizsgálat a felelősség

megállapítására.

Szántóföldi vetőmagvak és vegyszerek
nagykereskedelmi áron kaphatók.
Növényvédelmi szaktanácsadás!

GAZ'DABOLT
Figyelje, hamarosan nyílik!
Endrődön a régi helyen: Apponyi U. 3.

•
GAZDA ÁRUHÁZ

a Penny Market mellett
06/66/386·359 forró drót: 06/30/9854·756

Tisztelt Szülők!

A6 osztályos gimnáziumba
jelentkezők, a képzés iránt érdeklődőkszámára

tájékoztató szülői értekezletet tartunk
a Kner Imre Gimnáziumban

1999. április 13-án 18.00 órakor
DR. KOVÁCS BÉLA igazgató

_ SaJ'lJk/'á:l__

Csemege
Ct.: TÍlnár Vince

Nyitva tartás:
hétfőtől 6-18 óráig, szombaton: 6-14 óráig

vasárnap: 7-11 óráig
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A TARTALoMból

Kötelező védekezni
a hörcsögök ellen!

A hörcsögfertőzés a Tiszántúl egy részén jelenleg
rendkívül erős, és eddig végrehajtott védekezések
ellenére komoly kárt okozott a mezőgazdasági ter
melőknek.

A védekezéssel kapcsolatban nyomatékosan fel
hivjuk a figyelmet, hogy az 5/1988. (1\1. 26.) MÉM ren
delet 2. sz. mellék!ete értelmében a hörcsög veszé
lyes károsító, ezért a fertőzött területeken (nem csak
a mezőgazdasági művelés alattiakon)

a föld tulajdonosa, bérlője,

illetve használója köteles a
hörcsögfertőzést felszámolni

és a fertőzésmentességet folyamatosan biztositani.
Ennek végrehajtását a megyei Növényegészségügyi
és Talajvédeimi Állomás felügyelői ellenőrizni fogják,.
és amennyiben a hörcsögirtást 1999. május 10-ig
a terület használója nem, vagy nem hatékonyan
végezte el, a védekezést közérdekű védekezés
ként a növényvédelmi hatóság elrendelheti és
végrehajtathatja, valamint pénzbírságot szabhat
ki. Ezek együttes összege lényegesen magasabb
lesz (szerköltség, munkaerő és annak közterhei stb.
és a pénzbírság), mint a termelő által kötelezően

elvégzendő védekezés költsége.
Folytatás a 2. oldalon

Óvodai pályázatok
Kolbász- és borkészítők

Képviselök és... Hangyáné
Az alapok felosztása
Kner-nap

12. old.
g. old.
3. old.
7. old.

15. old.

Ahalászatról
AVöröskereszt éve
Fesztivál, jótékonyság
A6osztályos gimiröl
Kajakosok

6. old.
14. old.
10. old.
13. old.
11. old.

SAJT- ÉS TÚRÓÜNNEP PLUSZ MAJÁLlS
10 éves város Gyomaendrődc. rendezvénysorozat egyik
jelentős programja volt április és május fordulóján a
nevében is izgalmas l. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál.
A Bethlen Alapítvány mindezt a gasztronómiai jellegű

szakkiállítást hagyományteremtés szándékával, vala
mint az egészséges táplálkozás népszerűsítése érde
kében rendezte meg a Tourinform Irodával. Igaz, hogy
borokat is kóstolhatott kulturáltan a közönség. Ám, mint
tudjuk. a bor kis mértékben orvosság is lehet ...
A program illusztris vendége lett volna dr. Torgyán
József, FVM miniszter, de amerikai útja ebben gátolta,
ezért az intézményét dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár
képviselte. A városházán gazdafórum. majd szalúllai
megbeszélés gazdagította a nap történéseit. Ez utóbbin
felvetették a juh- és kecseketenyésztés és -tartás aktuá
lis problematikáját.
A zenés rendezvény jó hangulatban ért véget.

Másnap, május l-jén 8.30 órától zenés majálisnak örül
hetett Gyomaendrődapraja és nagyja. A kikapcsolódás
ra szánt napon az intézmények és cégek alkalmazottjai
élvezettel fogyasztották el a pár virslit, kolbászt és korsó
sört, ami hozzájánllt a nap felhőtlen eltöltéséhez.
Az időjárás kegyeibe fogadta az ürmeplő gyomaendrődi

polgárokat gyönyörű napos idővel.

Az eseményen részt vett dr. Kulcsár László a Gazdakörök
országos alelnöke, levezető elnök, Pallag László, Mészá
ros László. Timár Károly, dr. Szántosi Antal és számos
meghívott.
Dr. Dávid Imre véleménye a rendezvényről:

Nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom. Segít emlé-
keznünk, hogy horman is jöttünk .
Egyéb stratégiai jelentősége is van ..
Remélem egy új hagyomány indult el ezzel...

(Lásd még 2. old.)

•
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• szúnyogirtás • volt benzinkút • óvodák ügye • kárrendezés •

'99. április 27.

Mi a véleménye a Bethlen Alapitvány rendezvényéröl az
1. Nemzetközi Sajt- és Túrójesztíváifól?

- Nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom. Biztosan
megmozgatja a lakosságot. összekötve egy kellemes majá
lissal ...

Azt hiszem. hogy sok esetben elfelejtjük gyökereinket.
hogy honnanjöttünk. Ezt feleleveníteni ís jó alkalom lesz. Ez
az év a bor és a gasztronómia éve. tehát ez is része lesz ajÓ
ételekkel. italokkal. -

Más egyéb stratégiai jelentősége is van. hiszen remélhető

leg itt olyan személyiségek is megjelennek. akikkel a
találkozás egyébként nagyobb nehézségekbe ütközne.

Remélem, hogy egy olyan hagyományt indít el ezzel a
Bethlen Alapítvány. amellyel majd egy pár év múlva
megfelelő rangot tud szerezní magának. s túlnő a település
és a megyehatáron is.

- Miként alakul a volt MOL-benzinkút területének ren
dezése a Pásztor J. utcában?

- A folyamat beindult. A rehabilitációs része már meg
történt. A tavaszi - május. júniusi aszfaltozások alkalmával
a terület teljes rekonstrukciója várható.

- Miért szúnyoggyérítésnek nevezik idén a szúnyogok
elleni küzde1met?

- Mert a szúnyogot úgysem lehet kiirtani. csak gyériteni.
Most nyolc település fogott össze a Körösök völgyében
Köröstarcsától Kunszentmártonig. biológiai és kémiai. légi
és földi védekezésre. Bár az előjelek nem igazán kedvezők,

mert a folyó jelen pillanatban is árad. Azt tudjuk. hogy a
szúnyogok élőhelyei az árterek. kubi~gödrök, amelyek
sajnos vízzel teltek.

Azért nem szeretném összehasonlitani azzal az állapottal
a helyzetet. mikor egyáltalán nem irtanánk...

Nem kis pénzébe kerül ez a városnak - mintegy 5.5 millió
Ft-ot jelent. A lárvakelés és fejlődés stádiumában az
időjárás. vízfoltok fü&,O\Tényében folyamatosan. várhatóan
májusi kezdéssel gyéritünk. A terv szerint négy alkalommal.
vegyes módszerrel.

Ezek egy része megelőző jellegű. élőhelyeik megszün
tetésére irányul. Igyekszünk egy ötéves stratégiát kidolgozni
egy keretszerződésben az érintett településekkel. Meg
próbálunk külső pénzforráshoz is jutni. Remélem. hogy
eredményesebbek leszünk szúnyogügyben. mint az elmúlt
évben.

- Mikorra várható a bel- és árvizi /cárok rendezése?
- Gyakorlatilag kilenc lakás szenvedett maradandó

károkat a városban. Ezeket teljesen át kell építeni. vagy le
kell bontani. Több a megrongálódott épület. melléképület.
Jelen pillanatban a Vöröskereszt 300 ezer Ft-ot utalt át a
városnak lakásbővítésre.Amegye várhatóan 100-150 ezer
Ft-ot tud adni lakásonként. Bízom benne. hogy a héten.
amikor a kormány tárgyalja a bel- és árvizkárokat. segíti
majd a károsultakat. ami szerintem részben vissza nem térí
tendő támogatást. vagy kedvező hitelfelvéteit jelent. Az
önkormányzat is felülvízsgálja lehetőségeit a segítségadás
terén.

Azonban az önkormányzati tulajdonú ingatlankárok
lényegesen komolyabbak.

- Az óvodai elképzelések a megvalósitás úgára kerül
tele. .. ?

- Az óvodák működtetése közoktatási megállapodás
keretében történik. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni.
hogy változatlanul az önkormányzat felel ezután is az
óvodákért. A felmerülő költségeket a képviselő-testület

garantálja. Célunk az. hogy a költségek ne emelkedjenek.
Úgy érzem. hogy azok az aggályok. amik felmerültek ez ügy
ben, elfogadhatók. Viszont az a kellemetlen érzésem. hogy

•

hiába győzködtük a szülőket. kevesen értik, hogy nem fog
többe kerülni. az ellátási szinvonal sem csökkenhet. hanem
csak emelkedhet.

Csak a kisóvodák kerülnek vállalkozási formába. a na
gyobbakra vonatkozóan még nincs döntés. A nagyobbakat
egyébként is csak az ott dolgozó tagóvoda-vezető veheti
bérbe. ami garancia arra. hogy igazán semmi nem változik
meg.

- Legutóbbijontosabb találkozói?
A Bethlen Iskolában volt a Békés Megyei Gazdakörök

Szövetségének találkOZÓja. Itt erősödött meg bennem az a
probléma. hogy milyen nehéz helyzetben van a mezőgaz

daság. Az állati termékek árai alacsonyak, a szállítások áll
nak... Áttekintettük. hogy mi várható az EU-csatlakozás
esetében a kistermelők számára. Infom1ációhiány miatt
talán a szerkezetváltási irányt nem kapják meg. amire pedig
nagyon várnak.

A Vízgazdálkodási Tanács fontos találkozója volt Gyu1án.
Áttekintésre került Békés megye vízgazdálkodása. Vala
milyen formában mindenki érintett ebben.

Ennek a Vízgazdálkodási Tanácsnak 20-a óta én vagyok
az elnöke.

Sok olyan információt kaptunk. amik szerint bizonyos
mértékig a saját problémáinkat is jobban át tudjuk tekin
teni. Gyomaendrőd helyzete szervezettnek .és elfogadható
nak mondható a többiével összehasonlítva.

Találkozott a Hármas-Körös Kistérségi Társulás fejlesztési
pályázatok ügyében. (Több mint 12 pályázatot nyújtottunk
mi be, de több elkészítése is folyamatban van.)

Az ún. Körös-völgyi Célrégió is ülésezett. amely ugyan nem
jött még létre. de az itteni települések közös gondjainak
megoldásáért közösen kell fellépni. A régió kialakítására
reális lehetőségetlátok.

Szintén fontos volt az ún. SAPHARD vidékfejlesztési prog
ramról tartott tanácskozás. Szorgalmazom. hogy ebből mi se
maradjunk ki. Szarvassal - Békésszentandrástól Csárda
szállásig - együtt veszünk részt ebben. Ez nem termelés
bővítést. ipartelepítést tartalmaz, ha.",em kimondottan a
vidéken élők létfeltételeinek megváltoztatását, az elmaradá
sok pótlását célozza.

Kötelező védekezni a hörcsögök ellen!
lolyta/ás az elsá oldalról
Avédekezés eredményességének bizlosílása érdekében a hörcsiigök által fertőzött
területeken közel egyidóoen, összehangoltan kell akezelésekel végrehajlani és
szükség szerint ismételni. Ennek kivilelezésében az önkormányzalok jegyzői, a
falugazdászok és a növényvédelmi felügyelők segílenek. Fonlos, hogy kezelellen, fer
tőzött gócok ne maradjanak, ezérl minden termelőnek elemi érdeke ezeknek jelentése a
jegyző, vagy lalugazdász felé.
Ahörcsög irtása csak alakolt lyukak kezelésével lehet hatékony. Az erre acélra engedé
lyezett hörcsög irtó patronok (Gulyás-Palotás-féle, illetve Crilox) gazdaboltokban
bárki számára hozzálérhetők. Emellett növényvédelmi szakmérnökök használhatnak
Polytanolt és Delicia Gastoxint is.
1999. áprilisától kizárólag a tavaszi hörcsögirtás megkönnyílése érdekében - előzetes

igény bejelentése alapján - beszerezhető agazdagboltokban a
H6RCS6GIRT6 CSALÉTEK

is, melynek egy hörcsöglyukra eső költsége igen kedvező. A szert a gazdaboltokban
igény szerini szállílják ki. Ameglelelő szakmai iránymutatásl és ahatósági lelügyeletet
anövényvédelmi lelügyelők bizlosílják.
Természelesen ezeklől eltérő és nem lillot! hatékonyeljárások is alkalmazhatók
(csapdázás, kiöntés slb).
Avédekezés optimális időszaka az idén április 15.-május 10. között várhaló, amikor az
őszi gabonák és atavaszi vetésú növények még nem takarják teljesen atalajt, igya meg
nyitolt kotorékok jóllálhatók.

Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás
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Képviselök --es körzetek
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Mottó:
..Egyetlen parancs van a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni.
gondoUwzni. cselekedni. hogy mindennekjavára legyél
Egyetlen ismeret van. a többi csak toldás: Alattad ajOld.jOlötted
az ég. benned a létra. "

(Weöres Sándor)

Hangya Lajosné
5. sz. VK. képviselője

1973 óta lakom a választókörzetemben és az önkormányzat meg
alalo.Jlása óta (3. ciklusban) vagyok a képviselő-testület tagja.
Körzetem a gyomai városrész széle a Kossuth utca. Bajcsy-Zs. út.
Mikszáth utca és a vasút által határolt rész. Beletartozik a
Bánomkert és a tanyavilág is.

Sehol semjó igazán a város szélén lakni. igy Gyomán sem. mert
ezeken a részeken nagyobb a hátrány. Elsődlegeslenne a szenny
vizcsatorna-hálózat kiépitése és ezt követhetné az utak szilárd
burkolattal való ellátása. Sajnos itt még a szennyvizelvezetéshez
csak a tervek készültek el (az sem mindenhol) és pályázatokat kell
nyerni az önkormányzatnak. hogy a bekerülési költség nagy
részét állni tudja. igy valószínű. hogy 2002 előtt legtöbb utcában
csak vágy a csatornázás és a szilárd burkolatú út. Hiszem azon
ban. hogy ha az egyik elkészül gyorsan követi a másik. igy cél
szerű lenne alakosoknak előtakarékoskodni. A Fundamenta
lakás-előtakarékosságikonstrukció önkormányzati anyagi támo
gatással jó alapot teremtene arra. hogy a teljes közművesítés

megvalósuljon. A jövő évi tervezésnél erre önkormányzati pénz
ügyi forrást kellene biztosítani. Addig is gondot kell fordítani a
földutak karbantartására. amelyet az önkormányzatnak évente
kétszer. háromszor grédereztetni kellene.

Ebben az évben a Wesselényi utcában el fog készülni a szilárd
burkolatú út. az utcatársulás már létrejött. Fontosnak tartom a
belvizelvezető árkok rendbetételének a folytatását. mert itt is van
nak még hiányosságok. amely míatt a belvíz gondot okozott. A
Lehel utcán. a Katona József utcán. a Bánomkertben nélkülöz
hetetlen. hogy ezen munkálatok megtörténjenek. Évente fel
mérem a gyalogjárdák állapotát és elengedhetetlennek tartom a
hibák kijavitását és pótlását.

Sok helyen a közvilágítás is hagy kifogásolnivalót. a prob
lémákat kérésre igyekszem továbbítani. de ott. ahol kipartttyáz
zák az égőt. ott az áramszolgáltató nem cseréli ki.

Fogadóóráimat a körzet egyetlen közintézményében tartom. a
Városi Könyvtárban minden hónap első csütörtökén 17 órától.
Úgy alakitom. hogy egy-egy utca lakóit külön meghívom a
fogadóórámra. Májusban a Mikszáth utca-beliekkel szeretnék
találkozni. persze másokat is tisztelettel várok.

Nagyon szeretném. ha a város arculatán. tisztaságán közösen
tudnánkjobbítani. Tisztelet és elismerés azoknal< a polgároknak.
akik virággal díszitik ablakaikat. akik a házuk előtt megöntözik a
fákat. hisz kis dolgokkal lehet nagyot tenni Gyomaendrődért.A
Bajcsy-Zs. út. a Kossuth utca a város előszobája. amelyen sok
idegen is megfordul. legyen virágos és barátságos!

Nem tetszenek a reklámként szolgáló ízléstelen szines falraj
zok. amelyek gombamód szaporodnak. tenni kellene ellene!

Körzetem legnagyobb lélekszámú. mert itt vannak az élőkön

kivül a holtak is. itt vannak a gyomai városrész temetői. Mind
annyiunk ügye. hogy őseink méltó környezetben. emlékpark
szerű helyen nyugodjanak.

A városszéli hátrány leküzdéséért dolgozom és remélem. hogy
az itt megvalósításra kerülő Ipart Park és a regionális szeméttelep
a körzet fejlődését hozza magával (összekötő szilárd burkolatú
utakat. új munkahelyeket) és nem a lakosság bosszantását fogja
szolgálni. Bízom abban. hogy ezek a beruházások olyan körül
tekintéssel épülnek meg. hogy a környezetvédelmi előírásoknak

maximálisan megfelelnek.
A lakosság érdekeinek képviseletében az önkormányzatban a

Humánpolitikai Bizottság elnökeként tevékenykedem. Nagyon
sokrétű'a bizottságí munka. az egészségügy. szociálpolitika.

lakásgazdálkodás. közoktatás. középfokú oktatás. h'Llltúra. mű
velődés. sport tartozik a feladat- és hatáskörünkbe.

Szívügyem az iskola. a jövő ígérete a Gyermek. olyan magas
szintű oktatásban kell. hogy részesüljön településünkön. hogy itt
is és innen elkerülve is megállja a helyét.

Nagy öröm számomra. hogy sokan tanulnak a felsőoktatásban

és Békéscsaban. Szegeden. Budapesten. vagy Debrecenben járva
gyomaendrődifiatalokkal találkozom. Remélem döntö többségük.
ha végez visszajön városunkba és a szellemi szintet. a kultúrát és
a lokálpatriotizmust erősíti.

A fiatalok letelepedését kiemeIt dolognak tartom. ezért fontos.
hogy a költségvetésben reális összeggel legyen benne a fiatal
házasok. első lakáshoz jutók támogatása. E szakfeladaton az
1999-es évben 10 millió forint áll rendelkezésre. A kérelmek
benyújtásának határideje: május 31. Lakásépítéshez megál
lapítható támogatás maximális összege: 360000.- Ft. amelyből

240000.- Ft kamatmentes hitelként. 120000.- Ft pedig vissza
nem térítendő támogatásként adható. Lakásvásárlásnál a támo
gatás a vételár 30%-a. de maximum 360000.- Ft. amely az
előzőekhez hasonlóan oszlik meg. 2/3 része a megítélt összegnek
kamatmentes kölcsönként. 1/3 része vissza nem téritendő támo
gatásként adható. Terveink szerint 27-37 első lakáshoz jutó
család anyagi gondján tudunk enyhíteni.

Szeretnék még szólni a szociális gondoskodás városi formáiról.
Ez az a terület. amit nem lehet jól csinálni. mert aki rászorult és
kap szociális segélyt. az kevesli. aki rászorult és nem kap segélyt
(rendelet szerint nem jogosult). az haragszik. mások viszont
sokallják az erre fordított összeget. A szociális rászorultságtól
függö támogatások városunkban: átmeneti segély. temetési se
gély. ápolási dU.lakásfenntartási támogatás. munkanélküliek
jövedelempótló támogatása. köztemetés. rendszeres szociális
segély. időskorüakjáradéka.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban tavaly Gyoma
endrődön 1537 gyermek részesült. rendkivüli gyermekvédelmi
támogatást 690-en kaptak. amelyet pénzben. vagy vásárlási
utalványban nyújtottunk.

Lakásfenntartási. illetve fűtésí támogatásban rendeletünk
értelmében a kérelmezők 65%-a részesülhetett. míg 350/o-a eluta
sításra került. A fűtéstámogatásnál az elutasítási okok között
szerepelt. hogy a lakás hasznos alapterülete nagyobb a rendelet
ben beszabályozottnál (elismert lakásnagyság egyszemélyes ház
tartás esetén 72 m 2 • valamint együttlakó hozzátartozónként
további 10 m 2 • de legfeljebb 130 m 2 lehet). illetve. hogy a család
figyelemb (l vehetö fütési kiadásai nem érik el a család össz
jövedelmének a 20%-át. Az egy kérelmezőrejutóátlag támogatási
összeg 12000.- Ft/év.

A 35%-os elutasítottság miatt vizsgáltuk a rendeletünk
helyességét. de sajnos az önkormányzat pénzügyi fedezete egye
lőre nem teszi lehetövé. hogy kedvezöbb rendeletet hozzunk.

Átmeneti segélyben részesíti az önkormányzat - kérelemre - azt
a személyt. illetve családot. akinek létfenntartása veszélyeztetV'e
van. aki alkalmarli<ént jelentkező többletkiadása miatt nehéz
anyagi helyzetbe került. és az egy före jutó havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum
összegét - ez 1999-ben 15 350 Ft - és nem rendelkezik vagyon
nal. Az önkormányzat rendelete alapján elismert többletl<iadá
sok: 8 napot meghaladó betegség. kórházi gyógykezelés. elemi
kár. közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások.
eseti magas gyógyszerköltség.

A képviselői munkában az a nehéz. hogy meg kell találni az
igények. szükségletek és a lehetőségeink közötti összhangot. A
közpénzekkel körültekintöen gazdálkodni. takarékoskodni kell.
ugyanúgy. ahogy egy gondos anya és háziasszony a háztar
tásában teszi. Cikkemben a városszéli hátrányról. a szociális gon
dokról szóltam. mégis alapvetően optimista vagyok. mert tudom.
hogy a problémákat nekünk összefogva kell megoldanunJ:;:.

Kérem forduljanak hozzám továbbra is bizalommal. várom
problémáikat. építő jellegű javaslataikat. Vallom. hogy Gyoma
endrőd a mienk. nekünk kell az arculatát megadni. lehetőségeit

kihasználni. a környezeti ártalmaktól megóvni és nap mint nap
benne élni. értelmesen. szeretettel és egymással törődve.
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Ballagási akció a Juhos Fotó-ban - Lionne Shop

Az egészséges ivóvízellátást szolgáló
beruházás befejező része van folya
matban. Nagylapos vízellátásával (35
M Ft) a beruházás 507 M Ft (ebből

címzett támogatás 253 M Ft, a Vízügyi
Alaptól 23 M Ft, a Vizművek

Vállalattól 51 M Ft. a Teruletfejlesztési
Tanácstól 119 M Ft. saját forrás közel
60 M Ft.)
Ahhoz. hogy ez a teljes beruházás
ténylegesen megvalósuljon. még
további 63 M Ft-os beruházás szük
séges és így az összérték 570671 OOO
Ft-ra rúg.
A jó minőségű ivóvíz június közepétől

élvezhető lesz városunkban.

~~

MEGSZUNIK

Ivóvíz

A Kner Imre Gimnázium
Tanboltja a Hősök útján néhány
évvel ezelőtt azon célból indult be,
hogy a szociális vásárlási bónok
helyes beváltásának, elköltésének
helye is legyen. A jogosult ne az első

italboltban költse el a havi
járandóságát...

A törvény megváltozásával azon
ban a bolt ezen szerepe leépült. s a
kereskedelmi szakú gyakorlati
oktatás és a konkurencia ereje lefelé
húzta az üzletmenetet. mára már
csak veszteséget termel.

Megszüntetése indokolt. ezért
június 30-val bezárja kapuit.

Fényképezőgépek:

2960,- Ft (félautomata, beépített vakuval)
5960,- Ft (automata, beépített vakuval)
8780,- Ft (automata, beépitett vakuval)

NIKON fényképezőgépek:

10 900,- Ft (fIx fókuszos, automata, beépített vakus)
16800,- Ft (autofókuszos, automata, beépített vakus)
41600.- Ft (35-70 mm-es zoom)
56500,- Ft (38-110 mm-es zoom)

102400,- Ft (tükörreflexes gép 35-80 mm-es objektívvel)
MINOLTA fényképezőgépek:

9900.- Ft (flx fókuszos, automata, beépített vakuval)
15500.- Ft (autofókuszos, automata, beépített vakuval)
21800,- Ft (autofókuszos, automata, beépített vakuval)
35 100,- Ft (35-70 mm-es zoom)
99800,- Ft (tükörreflexes gép 28-80 mm-es objektivvel)

Az év fényképezőgépe:

DYNAX SI: 122200.- Ft
Ezen kívül ADIDAS. CASIO, HELVETIA, QésQ karórák nagy választékban
kaphatók.

Juhos Fotó Békés, Kossuth u. 1. Tel.: 66/413-107
Gyomaendrödön a Lionne Shopban

Hősök útja 46. Tel.: 386-424

FlO:
AF 10l:
BFAF:
ZOOM 70:
DYNAX 404 SI:

EF 300:
AF 230:
ZOOM 210:
ZOOM 600:
F 60:

Skina 107:
Extra Top:
Praktica M 50:

Köztársasági
kupagyoztes
judo eredmények

Április 18-án Miskolcon Serdülő

Magyar Köztársasági Kupa döntőn a
gyomaendrődi cselgáncsosok ered
ményei: Tóth Tamara 3., Szabó
Mariann 5 .. Szabó Zita 5 .. Mészáros
Renáta 5. hely.
24-én Miskolcon Ifjúsági Magyar
Köztársasági Kupa döntőn: Tóth
Tamara első, Szabó Mariann 3., Da
nanaj István 5. lett.
Május 22-én a budapesti Körcsar
nokban elkövetkező Európai Olim
piai Reménységek Versenyén Gyo
maendrődrőlTóth Tamara képviseli
ajudosokat. mert '99-ben az ifjúsági
44 kg-os országos ranglistát ő ve
zeti. ...

A korábbi évek hagyományait
követve a tavaszi versenyszezonban
sem maradt említés nélkül Gyoma
endrőd neve az ország különböző

tájain rendezett táncversenyek so
rán. Külön öröm számunkra. hogy ez
évben D, C, és B osztályban az orszá
gos bajnokságokon négy párosunk is
ott lehetett a legjobb 12 páros között
és két párosunk a döntőbe is beju
tott. Tímár Egon-Mészáros Györgyi
páros március 20-án Zalaegerszegen
a D osztályos OB-n junior II. korcso
portban latin táncokból kis híján
maradt le a 7-es döntőről és a 8.
helyet szerezte meg.

Ezen a versenyen Tóth Imre-Rácz
Rita ifjúsági korcsoportban standard
táncokból bejutott a döntőbe és a
nagyon értékes hatodik helyezést
érte el. Három héttel később Szen
tesen a C osztályosok országos baj
nokságán Imre és Rita megismételte
eredményét. hisz az 51 páros rend
kívül magas szinvonalú versenyén
latin táncokból szintén a döntőbe

jutott és a hatodik helyen végzett.
A C osztályos OB standard táncai
nak versenyén Lénárt Zoltán-Szilá
gyi Edit 10. helyen. míg Megyeri
Csaba-Tímár Anita a dobogóról
éppen lemaradva a 4. helyen végzett.

Április 24-én Herenden megren
dezett B osztályos OB-n klubunk
három párosa versenyzett, ahol
Megyeri Csaba-Timár Anita latin
táncokból a középdöntőbe jutott.

A rangos országos bajnokságok
mellett számos egyéb klubközi
versenyen és fellépésen is részt vet
tek párosaink. A mintegy tucatnyi
versenyen párjaink több, mint
harmincszor kerültek a döntőbe és
tizenkét dobogós helyezést értek el.
Különösen kitett magáért az új tán
cos generáció, amelynek képviselői

közül Homok Csanád-Kiss Zsuzsa,
Kiss Patrik-Klein Mariann döntős
helyezésének, míg Gellai Zsolt
Kelemen Erika, Martinák András
Kozma. Edú1a, Szurovecz Zoltán
Vaszkó Tímea, Timár Tamás-Homok
Zsuzsa és Székely Dénes-Kulik
Annamária több dobogós helye
zésének büszke birtokosa. Az ifjúsá
gi és felnőtt korcsoport párosaiból a
korábban említetteken kívül Tóth
Krisztián-Szabó Szilvia és Oláh
István-Oláh Annamária páros járult
hozzá klubunk hírnevéhez.

MEGYERI LÁSZLÓ klubvezető

Gyomaendrődi

Rumba Táncklub
sikerei
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Szúnyoggyérítés
A hatékonyabb szúnyogIitkitás
reményében az önkormányzat erő

teljesebb megoldást keres.
Dr. Szító András hidrobiológus
független szakértő tanulmánya
szerint az első két évben biológiai és
kémiai gyérítést egyaránt alkalmaz
nának, de a későbbiekben csak a
biológiai módszert.
Regionális összefogással kedvezőbb.

hatékonyabb a védekezés. sőt pályá
zatokon szerzett pénzzel a költségek
is leszoríthatók.
A régió polgármestereibőlálló fór:.lm
(Köröstarcsa. Öcsöd, Szarvas. Bé
késszentandrás. Mezőtúr. Körösla
dány és Gyomaendrőd) a ROVÉRT
és RSZ-COOP Kft. közös pályázatát
ajánlotta elfogadásra. (Lásd még a 2.
old. interjú.ban.)

Fürdo-régió
Vass Ignác fŰidőigazgató képvise

letévei Gyomaendrőd belép a Dél
Alföldi Gyógy- és Termálfűrdők Köz
hasznú Társaságába.

Ez a lépés egyúttal megfelel az
EU-elvárásoknak. Az együttműködés

a fürdők között eképpen eredménye
sebb regionális szintű elbírálást ered
ményezhet.

Pénza apok
elosztása

A különféle alapok (lásd 7. old.)
felosztásának tárgyalásakor elmond
ták. hogy a Humánpolitikai Bizott
ság a Civil Szervezetek Támogatási
Alapjából 140 ezer Ft-ot átcsopor
tositott az Ifjúsági Alapba. hogy a
jogosnak itélt pályázati kéreimeket.
ha nem is a kért összegben. de
részben támogathassa. Ugyanakkor
kérte a testületet. hogy a 2000. évi
költségvetésben az Ifjúsági és Sport
Alapra a jelenlegi támogatási összeg
kétszeresét irányozza elő (600 ezer
Ft-ot).

ÉSZAKI ÉS KELETI SZÁRNY
A városháza északi és keleti
homlokzatának és környezeté
nek felújítására kivitelezöi
ajánlatokat kémek május 5-ig
a kivitelező szervezetektől. A
munkálatokat a lehető legrö
videbb időn belül szeretnék
elkezdeni. Ezért a leadási ha
táridő május 19. A felújítások
folytatására 6 M Ft lett beter
vezve.

, ,
Ovodak
Az óvodák optimálisabb körúlmé
nyek között történő üzemeltetése
érdekében az 1. Sz. Napközi otthonos
Óvoda Polyákhalmi úti. Szabadság
úti. valamint a 2. Sz. Napközi
otthonos Óvoda Fő úti tagóvodáit
1999. augusztus l-jétől Közoktatási
megállapodás keretében kivánja
működtetnia testület. (Pályázatokat
lásd a 12. old.).

r---------------~
: Luther Márton utca :
I 1999. június 1-jeihatállyalaNé- 1

I met Kisebbségi Önkormányzat:
: javaslatára a Sallai 1. utca neve I
I Luther Mártonra változik. IL ~ •

• APRÓ· AP Ó· APRÓ· APRÓ·

280 l-es hlitö (60 l-es melyhlitö resszel)
eladó. Érd: 284-401 19.00 óra után.
Bontott tegla eladó. Erd.: 285-440, 285
119

Köszönetet mondunk mindazoknak
akik édesapánk,

ÖZV. Szerető Endre
temetésén részt vettek és részvétükkel

fájdalmunkat enyhíteni segítettek
a gyászoló család

Thomas terméket

~AR!ERÜq~~T!Ő~ I)~
GYOMAENDROD (ft
Kossuth u. 34.

Május lD-3D-ig nyári előzetes vásár,
nagy árengedményekkel!

A tanév végéig tovább tart
a diákigazolvány-akció!

Május l3-án a Békés megyei Munkaügyi Központ
GyomaendrődiKirendeltsége 8-12 óráig

pályakezdők ré!?zére állás- és képzési börzét rendez.
(Mirhóháti u. ll. sz.)

Minden érdeklődőtszeretettel várunk!

Á11ás- és képzési börze

8:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
-teljes körű temetkezési szolgáltatás.

lÓ!
Redőny, reluxa, harmonikaajtó,

szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló!
Megrendelhető:

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 28. (Cipőbolt)

Tel.: 386-465, 30/2059-968

PRÓBÁLD FEL ES HORDD EL MAGAD
TERMEKEINKET

.,Thomas"

,
YOMAN

A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (Al UdVARbAN)

•
VEGYTiSZTÍTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVElŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.
•

NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG 10-1 6 ÓRÁiG
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( HALÁSZAT ÉS FELOOLCOZAS
- cél az ISO 9000 - J

Egy régóta tervezett beszélgetésre került végre sor dr. Csoma
Antallal a gyomaendrődi Körös Halász Szövetkezet elnöké
vel, néhány kiragadott aktuális témában.

Halgazdálkodás és célja
Halászati Szövetkezetünk meghatározó tevékenysége a

természetesVÍZi - élőfolyó, holtág stb - és a halastavi
halászat. illetve haltenyésztés.

A zárt oldalon lévő holtágak halállomány-befolyásolásá
nak gyakorlatilag egyetlen módja van. a haltelepítés. mivel
kevés kivétellel itt nem szaporodnak a nemes halak.
Okszerű és tudatos halgazdálkodási tevékenység nélkül a

halmennyiség nagyon lecsökkenhet. illetve olyan silány
fajok kerülhetnek túlsúlyba. amelyek ott tartása nem cél
szerű.

Az őshonos halak - ponty. süllő. csuka. harcsa (bár kevés
harcsát helyezünk ki. mert visszafogásuk nehézkes) - mel
lett busát és amurt is teszünk a vizel~be.

Az amur elsősorban a káros vizinövényzet csökken
tésében. a busa pedig a planktonok fogyasztásával a szén.
nitrogén. foszfor összetételűkáros iszaposodást gátolja.

Anúkor mi tudatosan beavatkozunk ahalgazdálkodással
a vizi életbe. akkor vízminőségjavitótevékenységet végzünk.
A legfontosabb. hogy a vízben megfelelő élet legyen. Viz
nélkül nincsen élet; mi azt is mondjuk. hogy hal nélkül nin
csen jó víz. Herman Ottótól pedig azt idézem. hogy halász
nélkül nincs jó halasviz...

Szennyezés
Mindenkinek az a közösségí érdeke. hogy jó vizminőséget

biztosítsunk. Ezzel együtt a zárt holtágakba bekerülő összes
szennyezőanyagot a hal nem tudja kivenni. átdolgozni. Ezek
ellen a halászat azért nem tud védekezni. mert különösen a
kommunális szennyvizek döntő többsége olyan anyagokat.
kemikáliákat tartalmaz. amelyek kifejezetten károsak a vizi
életre. Az ilyen szennyezett vizeknél nagyon fontos lenne.
hogy környezet- és természetvédelmi terv alapján történ
hetne például a vikendházak építése. a különböző szenny
VÍZcsatornák vizének bevitele. Vagy kizárható lenne a szik
kasztó rendszerű szennyviztárolók. sertésólak vizparti kö
zelsége. ami miatt a talajviz bemossa a szennyeződéseket. Jó
lenne. ha a helyi és országos törvények szigorú betartásával
a minimálisra csökkenthetnénk az ilyen szennyezéseket. Az
idegenforgalmi célokért. de azért is, hogy ne romboljuk to
vább környezetünket, ezeket a feltételeket meg kell terem
teni. ezt véghez kell vinni. Az ezzel kapcsolatos helyi védő
rendelet betartása hagy némi kívánnivalót maga után...

A belső. a ..falu alatti" holtágak a legkritikusabb területek.
- Kerültek mostanában újfajták kitelepitésre?
- Új fajta telepítésével nem foglalkozunk. nem is jöhet be

az országba. Van elég bajunk egyébként is a meglévőkkel. a
nemrég betelepitettekkel. Azonban esetleg szóba jöhetne az
afrikai harcsa.

Közösen
- Az önkormányzat és Halászati Szővetkezethalászatijog

körülfolyó ügyérőlmi a véleménye és mi várható ebben?
- Nem akarok elébe vágni a tárgyalásoknak. amelyek

most zajlanak az önkormányzattal. A jövőről az az elkép
zelésünk. hogy szeretnénk a halászati jogot megállapodás és
szerződésformájában továbbra is megkapni, és hogy hosszú
távra tervezni lehessen. Hiszen egy halászati cik:lus nem
egy-két éves.

1999-re rendezett ez a kérdés, 2000-től kell gondolkodni
hosszú távú együttműködésre.

Ha az önkormányzat nem támaszt a szövetkezetünkkel
szemben lehetetlen igényeket. hanem figyelembe veszi
mindazokat a tudatos tevékenységeket. amelyeket a vizek

állapota. a halállomány érdekében teszünk. akkor közösen
vállalhatjuk fel a vizeink sorsát ajövóben.

ISO 9000...
- Mi a halilzem további sorsa?
- A halfeldolgozásról nem mondhatunk le. A mennyi-

ségén fogunk változtatni. Elsősorban a saját megtermelt
halat dolgozzuk fel...

De az EU-feltételek is a halászat és halfeldolgozás
fejlesztését igénylik. Ezért is rendeltük már meg a minőség

biztosítását szolgáló rendszer kidolgozását. az ún. HACCP-t
és majd folyamatosan az ISO 9000-t. amely betartásával,
véghezvitelével nemcsak belföldre. hanem exportra is
tudunk majd termelni.

Ha van is most probléma. azt meg kell oldani. Előlük előre

kell menekülni és nem visszafelé.
Az üzem lényeges szennyvízkérdését szippantásos mód

szerrel oldjuk meg. ezért is a termelés visszafogása.

SzaJ~ember

- Dr. Csoma Antal köztudottan elfoglalt és lefoglalt szak
ember. Melyek a leglényegesebb feladatai?

- Hallal és vaddal. ezek termelésével, feldolgozásával,
stratégiai tervek kidolgozásával és szövetségi. érdekképvise
leti munkával telik időm egy része. A Haltermelők Országos
Szövetségének elnökeként. az Agrár Kamara Halászati
Vadászati Osztálya elnökeként. a Halászati Szövetkezetek
Nemzetközi Szövetsége Halászati Bizottsága alelnökeként a
világ halászatában is tevékenykedem.

Úgy érzem. hogy mivel 12 éve végzem ez utóbbit. az elmúlt
évben pedig új raválasztottak , számitanak ott is tapaszta
lataimra. amit már 50 éve gyarapitok. hiszen már 2 évesen
a ladikban voltam...

A tudományos munkában pedig az eddig irt tanul
mányaim is feljogosítanak arra. hogy ilyen funkciókat lás
sak el.

- Továbbijó egészséget és eredményes mtmkát kivánunk!
BK

BETHLENE8EK NYERTEK
Pv. verseny

A Szeghalmi Körzeti Polgárvédelmi Parancsnokság
polgárvédelmi ifjúsági versenyt rendezett Gyomaend
rődön 1999. április 15-én a pv. telephelyén.

Általános és középiskolai kategóriákban mérte
össze tudását hat versenyszámban - polgárvédelmi.
egészségügyi ismeretek, menekülőcsomag-összeállítás.
ügyességi kerékpározás. védelmi ruhába való beöltözés
és menekülőkámzsában sérültszállítás időre - a
résztvevő szeghalmi - és a két gyomaendrődiközépisko
la. illetve két szarvasi általános iskola tanulóinak csa
pata.

Szabó József aleuedes. körzeti parancsnok. Veres
István őrnagy a Békés Megyei Parancsnokság kép
viselője. valamint a szarvasi és helyi pv. alkalmazottak
adták át a dijakat. továbbá a számos szponzor által fel
ajánlott ajándékokat a győzteseÍrnek.

Eredmények:
Általános iskolák közül a szarvasi Fő téri, a közép

iskolák közül a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szak
képző Iskola bizonyult a legjobbnak. és így ők képvise
lik városunkat az április 29-i mezőmegyeri megyei
versenyen csapatukkal.
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Több mint tízmillió Ft támogatási összegriil döntött a Humánpolitikai Bizottság

20 E Ft

30 E Ft

40 E Ft

40 E Ft

60 E Ft

37 E Ft

40 E Ft
40 E Ft

200 E Ft
40 E Ft
40 E Ft

20 E Ft
200 E Ft

60 E Ft
10 E Ft
20 E Ft
60 E Ft
40 E Ft

10 E Ft
20 E Ft

350 E Ft
70 E Ft

600 E Ft
1500 E Ft
1000 E Ft
600 E Ft
300 E Ft
130 E Ft

10 E Ft
20 E Ft
60 E Ft
70 E Ft
50 E Ft
40 E Ft
20 E Ft
20 E Ft

100 E Ft
20 E Ft
20 E Ft
20 E Ft
20 E Ft
20 E Ft
40 E Ft

Férfi Kézilabda Club - V. Hármas-Körös Kupa
regionális

Gól-suli Alapitvány - II. Szaloncukor Kupa országos
Gyomaí Tenisz Club - Megyei bajnokság tavaszi-őszi

forduló
Civil szervezetek Alap
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyüjteményeiért
Önkéntes Tüzoltó Egyesület Gyomaendrőd
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapitvány
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Gyomaendrőd

Színfolt Mazsorett Csoport
A Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapitvány
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
Kner lmre Iskola Alapítvány
Az Endrődi Közösségi Házért Alapítvány
Szarvasi Bünmegelőzési és Önvédelmi Alapitvány
Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány
Gyomaendrőd Kertbarátok Köre
Felsőrészi Olvasó és Gazdakör
Kner Imre Gimnázium Természetbarátainak Köre
Endrődi Gazdakör
Endrődiek Baráti Köre
..Ősz idő" Nyugdijas Klub
Magányosok Klubja
I. Számú Nyugdíjas Klub
Gyomaendrődi Cukorbetegek Klubja
Siketek és agyathallók Országos Szövetségének

Helyi Szervezete
Mozgáskorlátozottak Bm.-i Egyesületének Helyi Csoportja
Gyomaendrőd Város Polgárőr Egyesület
Honismereti Egyesület
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete
GYSTK Erőemelő Szakosztály Baráti Kör Egyesület
Kulturális Egyesület
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 243. Sz. Egyesülete
Gyomaendrődi Természetbarát és Turista Egyesület
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Szülői Munkaközössége
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
Bethlen G. Mg. és Élm.gazdasági Oktatási-Képzési

Alapítvány (Müvésztáborhoz)
Bethlen G. Mg. és Élm. gazdasági Oktatási-Képzési

Alapítvány (Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválj
Hanyecz Lászlóné francía szakos tanár
Vaszkó Sándor70E Ft

40 E Ft

40 E Ft

60 E Ft

60 E Ft

30 E Ft

SO E Ft

150 E Ft
13 E Ft

150 E Ft

100 E Ft

900 E Ft
100 E Ft

1050 E Ft
450 E Ft
700 E Ft
100 E Ft

440 E Ft
3400 E Ft
3400 E Ft
5860 E Ft

Elnyert táro.:

AHumánpolitikai Bizottság április 19·én döntött a képviselő-testület

által kiírt pályázatokról az Ifjúság1. Sport-, Sportrendezvény- és a Civil
Szervezetek Támogatási Alapjára, 61 pályázó között felosztva.
A pályázók elnyert támogatási összege:
Ifjúsági Alap felosztható összeg:
Sport Alap felosztható összeg:
Sportrendezvény Alap felosztható összeg:
Civil Szervezetek Támogatási Alap felosztható összeg:
Ifjúsági Alap
GyomaendrődiTermészetbarát és Turista Egyesület

Természetjáró táborozás a Borsodi-dombságon
Magyarország Felfedezői Szövetség Csolt Népe csoportja

Somló vidékének felfedezése
Körös Kajak Sport Egyesület

Evezős tábor, edzőtáborral egybekötve
Gyermek Bélyeggytíjtő Kör

Müködési kiadások fedezetére
Közösségi Ház

Gyermeknapirende~Tény

Közösségi Ház
Kézmüves tábor

Komédiás Kör
Vl. Országos Diákszinjátszó Tábor

Malatinszky Zita
6 napos országjáró túra (Somló-hegy, Ság)

Gyalog Irén
Balatonboglári kirándulás

Gyalog Irén és Temesvári Ilona
Bónom-zug} táborozás

Sport Alap
Gyoma FC
Gyomaendrődi Kitartás SE
Gyomaendrődi Juda Club
Körös Kajak SE
Férfi Kézilabda Club
GYSTK Erőemelő Egyesület
Barátság SE (beruh. tám. 6 MFt volt)
Gól-suli Alapítvány
Sportrendezvény Alap
GyomaendrődiJuda Club

Országos Ifjúsági Rangsorverseny Délkelet Mo.-i
Régió Bajnokság

Gyoma FC - Nyári kupa megyei
Körös Kajak SE - Országos utánpótlás-bajnokság
Sakk Szakosztály - Országos V. Herter nyílt egyéni

sakk emlékverseny

WZ'.zz;..-<W':Z~.zS'~~~Z~%%%%.z...~.s:Z~%S'l

I Kö zöntö ~
H~.. ~~.ij 42 évig tanított Beranek Ottóné Németh

Gizella 1928 és 1970 között, mindig elsősöket.

~ vagy másodikosokat. m
~ 1909. március 4-én született és a kecs- ~

~ keméti tanítóképzőben szerezte képesítését. I
~ (Egyetlen lánya Kocsis Lajosné Beranek i
M Gizella is pedagógusként dolgozik). m
~ Szeretettel köszöntik volt tanítványaik és !'!!
~ tisztelőik. J
~.:?~»~ ~~~~~?.??~??~~~~Z?Z&':&.~~~Z&~~~Z?Z&.~~_

_SaJ'"k"á~_
Csemege

Ct.: Tímár Vince

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás:

hétfőtől 6-18 óráig, szombaton: 6-14 óráig
vasárnap: 7-11 óráig
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I" " " ,

K PZOMUVESZETI
ELŐKÉPZŐ

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Városi Zene- és Művészeti Iskola
az 1999/2000-es tanévben alap
fokú képzőművészetiképzést indít
két csoport előképző és két csoport
első osztállyal.
Az előképzöbe az 1999/2000-es
tanévben első és második osztá
lyos általános iskolai tanulók. az
első osztályba a harmadik és ne
gyedik osztályos tanulók jelent
kezését várjuk.
Az oktatás hetente 4x45 percben,
ill. 6x45 percben történik a
délutáni órákban.
Az oktatás helye a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola. illetve a
2. Sz. Általános Iskola.
Az r. félévre várhatóan 1200 Ft/fő

téritési díjat kell fizetni.
Az alapfokú képzőművészeti kép
zésre azok jelentkezését várjuk,
akik kedvet éreznek a képző- és
iparművészeti tevékenységek
iránt.
Beiratkozás ideje: 1999. június 8.
17 óra.
Beiratkozás helye: Városi Zene- és
Művészeti Iskola. Rákóczi u. 19.
Pótbeiratkozás: előreláthatólag

szeptember első hetében.
Pappné Németh Hedvig

igazgató

Városi programok
Gyomaendrőd várossá ava

tásának 10 éves évfordulójára és a
milleneumi ünne]?ségekre k;észült
programtervek MAJUS és JUNIUS
hónapokra.

Május 21-22. Rózsahegyi-na
pok - a Rózsahegyi Kálmán Álta
lános Iskolában.

Május 29. Fürdőbál - a Liget
fürdőben.

Június 19. Körös-parti nyitóbu
li - a Szabadstrandon.

Június 28.-július 5. Országos
Diákszínjátszó Tábor.

Július 2-4. Motoros találkozó és
kiállítás - a Liget-fürdőben a kem
pingben.

Vers és próza
A Városi Könyvtár rende
zésében Vers- és prózarnondó
versenyt tartottak általános és
középiskolás tanulóknak ápri
lis 9-én.

ANYERTESEK:
18 éves korig

I. Nász Lilla Kner Imre
Gimnázium
Felkészítő tanár: Malatinszki Zita
II. Sztanyik Rita - Kner Imre

Gimnázium
Felkészítő tanár: Timár Mariann
III. Giricz Krisztina - Kner Imre
Gimnázium
Felkészítő tanár: Bucsi Erika
10-14 éves korig ,

I. Nyíri Dóra - 2. Sz. Altalános
Iskola
Felkészítő tanár: Polányi Év!J.
II. Timár Kitti - 2. Sz. Altalános

Iskola
Felkészítő tanár: Oláh Gizella
III. Szijártó Tímea - 2. Sz. Általános
Iskola
Felkészítő tanár: Oláh Gizella
Kicsik
,/. Tomasovszky Álmos - 2. Sz.
Altalános Iskola
II. Kruchió Éva - 2. Sz. Általános

Iskola
III. Kurilla László - 2. Sz. Általános
Iskola
Felkészítő tanár: Kovácsné Szabó
Mariann

p---------.
I Kooperáció I
I A gyomaendrődi és gyulai ÁFÉSZ a I

'gg-es év kezdetétől kereskedelmi
I együttműködést kötött. Ennek I
I keretében a Gyula és Vidéke ÁFÉSZ I

üzemelteti az endrődi 51. Sz. és a I
I Gyoma Vásártéri 45. Sz. üzletet.
.. _-------_ ..

A VÁRosi

ZENE'" ÉS MŰVÉSZETi IskolA

NÖVENdÉkEiNEk

És dolGozóiNAk kÖSZÖNETE

Művészeti iskolánk 1999. áp
rilis lQ-én. első alkalommal
jótékonysági vacsorát rendezett,
mellyel hagyományt szeretne
teremteni az iskola életében.

A rendezvény teljes bevételét
a "Hallható Hang" alapítvány
javára utaljuk, mely összegbőlaz
iskola színvonalasabb műkö

dését segítjük elő.

Köszönetemet fej ezem ki vá
rosunk vállalkozóinak. cégek
nek, intézményeknek. szülők

nek. pedagógusoknak és gyere
keknek. akik tombolatárgyak
kal. adományokkal. vagy egyéb
módon hozzájárultak a rendez
vény sikeréhez.

Köszönöm mindazoknak.
akik aktiv részvételükkel segí
tették munkánkat. és megtisz
telték rendezvényünket.

PAPPNÉ NÉMETH HEDVIG igazgató

TÁMOGATÁS
A 10 éves városunk c. rendez
vénysorozatot 100 OOO Ft-tal. valamint
a Kner I. Girrmáziumot és a Bethlen G.
Szakképző Iskolát 100 OOO-100 OOO
Ft-tal támogatta az OTP Bank Rt. Dél
Alföldi régió igazgatósága.

1999.:ben
Majus 02.
Május 09:

. <JúTtlus 06.'
Június 13.

..' lJúlfUS\04,
"jú1ius1C

Augusztus Ol.
Augu.sztus Q8.
Szeptember 05.
Szeptember 12,
O,Idóber03.
Október '10.
~N6vemb~f 07.
November 14.
December 12.

X, o.'
o ~ ••,:: öamg.

oák.
oák.
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• út-, víz- és szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése

• építőmesteri, műtárgyépítési munkák elvégzése

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása

• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,

árokásás és rakodás

• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek
aszfaltozása

5500 GYOMAENDRŐD,TOMPA U. 22.
TEl./FAX: 06/66/386-186

AKCiÓ A LÁTSZERÉSZÜZLETBEN!
GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 5. SZ.

TELEFON: 284.255
MÁjus l .-~O~iq 20%~os SZEMüvEqkERET~VÁSÁRT TARTUNk

COMpUTERES SZEMvizsqÁIAT HÉTfőN, PÉNTEkEN, SZOMbATON

SZEMüvEqVÉNYEk bEvÁlTÁSA, qYORS És pONTOS kiszolqÁlÁsl

SZEMüvEqÉT l ÓRA AlATT ElkÉszíTjükl

TiSZTElETTEl:

Szarka Csilla
lÁTSZERÉsZMESTER

~ Körösi Weekend Horgász-.~\
~ hObbY:, kempinl!szaküzlet . ~;t.
.7 !:é':..' Horgasz18lszerelesek - teljes markakInalat (:)

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

MEGINDULT A GYÜMÖLCSFÁK
ÉS DisZNÖUÉNYEK BESZERZÉSÉNEK IDEJE.

UÁLOGASSON SZÉLES
UÁLASZTÉKUNKB6u

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Te[efon: 0666/285-2270630/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót, falitéka,

konyhaszekrény. láda, szék, tükör és tükörasztal,
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKAI ZsOLT, GYOMAENDRŐD, BOCSKAI u. 59.

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

RÓZA VENDELINTEQ Gyomaendrőd, Hársfa u. S/l.
Tel./Faxfü.rögz.: 66/3S6·736,

N~iELV(í1}j]Üót~ E.~~i~: 6v6:~:;;~:~~::~~:~~~~net

RÖVID IDŐTARTAMÚ INTENZÍV

NYÁRI
NYELVJANFOLYAMOK

8500 Ft
13500 Ft

30 órás:
50 órás:

általános iskolásoknak, középiskolásoknak,
felnőtteknek

Július 26.-augusztus 7. között
Egyhetes: napi 5 óra 7500 Ft
Kéthetes: kétnaponta 5 óra 7500 Ft

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(FüLMELL)

Jelentkezési határidő: június l.

•
Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

MEG RENDELH ETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225

Tel.: 06 60/454-991, 66/284-812 (este)

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vasártéren

Építő- és Mindenféle utah:ftnyt
tüzelőanyag . beváltunk.

nagy Epítőanyagokrövid
választékban! szállítási határidővel!
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ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK.
Házasságkötések:
Megyeri Zoltán és Kovács Andrea, Kollár János és Dröszler Anett.
Elhunytak:
Szabó Imre 80, Csikós Lajos 61, Nádasdi Lajosné Timár Irén 47, Dógi
Jánosné Kerap Anna 81, Gellai Béla 79, Botyánszki Mihály 88, Sztrahó
Jánosné Timár Erzsébet 74, Ugor Sándor 67, Szabó Lajos 87, Kun Imre
73, Kenéz Sándorné Csapó Róza 96, Gellai Imréné Csúvát Erzsébet 87,
Duda Imre 79, Gonda Ignác 83, Szerető Endre 76 éves korában.

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

Új és használt számítógépek. fénymásolók
adása-vétele. javitása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ! SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír. faxpapír. leporelló. boliték. öntapadós címke
nyomtatókazetta. festékszalag. toner

HP4P. 5P. 6P. HP4L 5L. 6L. Cartlidge újratöltés
RlCOH. SHARP. CANON másológépek kazettatöltése

AUDIO-VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása. javitása

TEC. MÁRKASZERVIZ!

5500 Gyomaendrőd, Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

Gyermeknap
május 30-án aKatona József

Művelődési Központ rendezésében
• 10 órától egész nap •

Hagyományos Természetgyógyászati és
Egészségvédelmi Nap aKatona József
Művelődési Központban május 13-án.
Érdekessége: Kovács Gyula hipno-

tizőr, természetgyógyász (18.30 órától)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.

Telefon: 66/282-822
• aKcíós Avon tennékek
• olcsó video és audio kazetták
• olcsó nőí és férfi papucsok. szandálok
• gyógypámák
• digitálís hőmér:ő

• vémyomásmérők nagy választékban
• hirlapok. magazinok. könyvek árusítása

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vénye bevál ása.

\ UTI Nyári ruhák
~ és cipők vására!

~ GÉPRONGY
, \ fol)'amatosan kapható

U~ Nyitva tar1ás:

Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

r---------------------,
I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, I
I mg.-i gépjárművekhez, I

valamint targoncához. ~
I Továbbá vállalom:Személy-, teher-, I
I mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny I
I szerelését, javítását, c~ntírozását 'I1!Clf I
I Erdeklődni: I

Katona György gumijavító
: 5500 Gyomaendrőd.,Bajcsy-Zs. út 107. .:

L::~~/~~1::?3~t~~::;.O~8~1!.:'2:!!.~.~:.t:::'I'!.:...1

Már csak két ősszel•••,
Már csak két ősszel indíthatja a Kner Imre Gimnázium ahagyományos
Szakmunkások Szakközépiskoláját az esti tagozaton.
2001 őszátől IJj rendszerO esti oktatás lesz. Nem lesz szükség szak
munkásbizonyítványra, sahároméves képzést mindenütt kétéves vált
ja fel. Akkor már meg kell kezdeni országosan a két idegen nyelv
oktatását, s az egyikből érettségízni is kötelező.

Aki szeretné elkerülni az utóbbi nehézséget, az elkövetkező két ősz

egyikén iratkozzon be iskolánkbal
Érdeklődjenek agimnáziumban!
Beiratkozás: június 28-án 10-17 óra között
pótbeiratkozás.· augusztus 30-án 10-17 óra között

CS. NAGYNÉ RICSEY EDIT tagozatvezető

••••••••••••••••••••••••••••••••

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
Tel./Fax: 66/386-614,

Ép ítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGE NKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )

r---------------------,
: ONLINE :
I Számítógépek adása-vétele, javítása I
I használt nyomtatók már 5000,- Ft-tól •
I INTERN]~T-ELŐFIZ]~TÉS! I
I Monitor-. tévé-, vídeojavítás

L_Gyo~~~~d.:..F~ ~2,82./":,,:~l~~ax~~~5~9_ J

Gabonamoly-, zsiz:sikgázosítás,
szakszerűhörcsögirtáls

MAGTÁRFERTŐTLENíTÉS
csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203
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FAIPARI VÁLLALKOZÁS
Dévaványa, Árpád út 47.

Tel./Fax: (06)66/483-455, (06)30/9554-571
Gyomaendrőd,Fő út 204.

Tel.: 386-611

ÜZLETBEN KAPHATÓ ÁRUK:
• profillécek. szegőlécek· kamrapolcok

• polcelemek • polctartó karok
- faipari segédanyagok· barkácsáruk

MEGRENDELÉSRE GyÁRTUNK:
• szoba-, konyhabútor • heverők, franciaágyak
• gardrób szelrrények· kiegészítő kisbútorok

• íves nyílászárók· lépcsők, korlátok,
kerítéselemek

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• ingyenes felmérés. szaktanácsadás

• látványtervkészítés

Használjon ki bennünket!

TAVASZI AKCiÓ A SZARVASI SUZUKINÁL!
NÁLUNK SZENZÁCiÓS ÁRON

VÁSÁROLHAT SUZUKIT!

Kedvező hitel lehetőség, akár 20% befizetéstől,

maximum 72 hónap futamidő, 70% felett CASCO nélkül.
Továbbra is tart a használt autó beszállítási akciónk!

Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása, valamint közal
kalmazotti kedvezmény biztosítása, maximum 6%. Vidéki

vásárlóink külön meglepetésben részesülnek!
"Térjen be hozzánk és mi segítünk Önnek, hogya legked

vezőbb feltételek mellett jusson új autóhoz."

SZARVASI AUTÓ ENTRUM BT.
Autószalon, márkaszerviz, alkatrész-értékesítés

Szarvas, Kazinczy u. 4.
Telefon: 66/313·882 • 66/215·494

[~l C«JP
,

"BETEXTEXTIL
OTTHON" AKCiÓ

1999. május 7-től az ÁFÉSZ
Lakberendezési boltjában

Fő út 230. sz.

a BÉTEX teljes lakástextil-választékával.

Rendkívül kedvező árakkal várjuk
kedves vásárlóínkat!

r-----------------------------~~
: Vállalkozók figyelmébe!:
I I
: A Gyomaszolg Kft. felhívja az üzlethelyiséggel :
I rendelkező vállalkozók figyelmét, hogy május tO-ig I

: veszik fel az utcai szeméttárolókra a meg rendeléseket. :
I Gyomaendrőd tisztasága érdekében, az üzletek, :
I boltok előtt elhelyezendő szeméttárolók beszerzésében, I

: felszerelésében nyújt segítséget a Gyomaszolg Kft.

: Az egységes városkép ilyen irányú kialakítása
I érdekében is a Gyomaszolg Kft. a tavalyi áron
: biztosítja az utcai szeméttárolókat.
I
I Gyomaszolg Kft. Ipartelep u. 2.
: Tel.: 386-233, fax: 386-269
~--~--------~------------------
j ..............••., ····················'···1

iMAJ~Sr. A KCIOI
. a MAGUS-COMP .
~ ;

:Számítástechnikai szaküzlet és szerviz-ben l
új Pentium s8cimítógépeJc '

már 80.550 Ft+ÁFA-tól
új Pen,tiumlI s8cimítógépeJc

, már 92.030 Ft+ÁFA-tól ,
i lla,s8J1,CÍ,l,t s8cimítógépeJc (386-Pent.) i

már 10.620 Ft+ÁFA-tól .
8aá,mi.tógép á,tépitése a.I.Jca.triu

: beuá,mítcissa.l.
•A részletekről bővebben az üzletben tájékoztatjuk. :
:Gyomaendrőd Fő út 230. Tel.: 66/282-388 j
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Lionne Ajándék Shop ajánlatai

LIONNE
SHOP

Mi legl,Jen az ajándék?1 I~ kulcsszó: LlONNE SHOP
Nálunk megoldhatja ezt a problémáját

aranl,J és ezüst ékszerek
- kerámia és bőr

aJándéktárgl,Jak
kozmetikumcsomagok
- ékszerdobozok

sportruházat pólók, dzsekik
(Ego. Speedo. Asics)

Ugl,Janitt kedvező feltételekkel,
magas szinvonalan:

aranl,J és ezüst ékszerek Javítása
- tört aranl,Jból ékszerkészités

lionne Shop
Gl,)omaendrőd, Hősök útja 46.. Tel. 386-424

LIONNE
SHOP.

: DINYA IMRE :
I Vas-muszaki boltja I
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98. I

Tel.: 06/60/388-953, 06/60/484-690 I
I , ~~ ..
I KESZULdON A aVASZRAI I
I Tetőfedő anyagok: I
I műanyag, horganyzott hullámlemez fedőanyagok I

I
Elektromos profi és barkács szerszámok, I

kézi szerszámok, fűnyírók

I Mosógépek· Televíziókészülékek I
I Kerékpárok és alkatrészei I
L. -.I

• APRÓHIRDETÉSEK •

ÁLLÁSAJÁNLATOK
l. Hungária Biztosító Rt. Szarvas. Szabadság út 30. Tel.: 66/313

192. Tusjak Tamás - üzletkötő l fő.

2. Hungaria Properties Kft. Pécs. Szántó K J. út 4/a. Tel./fax:
72/253-345 - egészségügyi tennékek (fó1tént mobi! pezsgőfürdő
berendezések) forgalmazására l fő.

3. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadsag út 30. Tel.: 30/9681
950. Nagy Peter - képviselő l fő (a munkavégzések helyei:
Gyomaendrőd és kön:ete).

4. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba. Baross út 1/3, Szabó Tamas
igazgató. TeL: 66/328-785 - bőrdiszműves szakoktató l fő.

5. 'Mobilitás Gmk. Gyomaendrőd. Toldi u. 1/2. Szerető Béla TeL:
30/9983-868 - esztergályos, marós. köszörüs szakm.unkás l fő.

6. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert u. 16. TeL: 66/483
829. Medgyesi Lőrinc - területi képviselő6 fő.

7. Sissi Tricot Kft. Dévaványa. Papp tanya. Tel.: 66/483-165 - var
rónő 5 fő.

8. Szegedi Ruhagyár Rt. Szeged. Kossuth L. sgt. 72. TeL: 62/488-288.
Juhász Lajosné - szalagképes varró szak- és betanított munkás
80 fő .

9. Túrindex Bt. Mezőtúr. Péteri Károly út 1. Tel.: 56/350-137. Molnár
Ildikó - személy és vagyonőr l fő (fegyvervizsga nem szükséges).

10. Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd.Szabadság tér 2. Tel.: 66/386-891.
Oláh Ferenc - cipőfelsőrész-készítő 15 fő.

ll. Virágkötő- bolti eladó dévaványai munkahelyre l fő. Erdek!őd

ni a Kirendeltségen lehet.
12. Stafírung Kft. Gyomaendrőd.Hősök útja 52. Tel.: 66/386-603. Illés

Jánosné - varrónő 21 fő.

13. Mezőgazdasági vontatóvezető (vegyszerezős képesités szük
séges) l fő. - Erdeklődni a Kirendeltségen lehet

Bővebb je1világosításért jorduljon a Kirendeltség do[gozóihoz.

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlataink:
----K-ötefezff-hö-l-esögi-F-Éá-sh~7:-veg~er_e_k__·

Szegek akciós áron!
Jétrák, permetezők és -szerek, elektromos sövény- és
fűnyírók, kertész- és kézi szerszámok, műanyag kukák

Májusban: nyitva 8-12-ig vasárnapokon is!

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

Olcsón a kukorica gyomirtásában:

Minimális költség, hatékony gyomirtás!
Az egynyári egyszikűek és magrólkelő kétszikűek ellen.

BASIS0
Felhasználható:

Áru- és silókukoricában, kakaslábfű, muharfélék, disznóparéjfélék, kamilla
fajok, libatopfélék, keserűfű félék, vadrepce stb.

Dózis: 20 g/hektár
Használata egyszerű:

Permetezzen a kukorica 5 leveles állapotáig a fűféle gyomok 1-3 leveles, a
széleslevelűek 2-4 leveles állapotában.

Kultivátorozza meg a kukoricát a permetezés után 10-20 nappal.
Soha ne felejtse el a csomagoláson a címkét elolvasni és a nedvesítőszert

használni I

GRANSTAR~ GRANSTAR0 GRANSTAR0
Az univerzális gyomirtószer!

Mert
.• a gabonában előforduló legfontosabb gyomnövények ellen kiváló

hatékonyságú
• a gabona zászlós levelének megjelenéséig felhasználható

• hidegben és meleg ben is biztonságos és hatékony
• könnyű kezelni, mert 1 és 6 hektáros kiszerelésben kapható

• ragadós galajfertőzés esetén Granstar".15 g/ha + Starane' 0,3 l/ha
• rendkívül kedvező hektárköltség (kb. 1 mázsa gabona árával egyenlő)

További információért hívja a DuPont "forródrót" telefonos szolgálat
számát: 06/60/398-393, vagy 06/66/284-491.

vagy személyesen Hunya Péter Gyomaendrőd. Tamási Aron u. 23.
GRANSTAR~ GRANSTAR0 GRANSTAR®
* A Dow Elanco bejegyzett márkaneve

I!j) A DuPont bejegyzett márkaneve

Gyomaendr6dön, Szabó DezsO u. 4/1. szám alalllév6 3
szobás + élkez6s, leleionos, vegyes· es gaz kázponli
lüléses családi ház eladó. Három lázis van, Lakólelepi
lakásI beszámilok. Erd .. szombal es vasárnap, vagy a
284-439-es [elelonszámon.
Eladó Honda kislraklor rolakapaval és pólkocsival
együll. Gyoma, Fürsl S. u. 5. Tel.. 282-393
4ülemü Trabanlol vennéki Ajánlaiokai a06/66/487-990
[eleloma kérem.
Ház eladó Gyomaendrőd. Hámán Kaló u. 1. Tel.: 283
443
5sebességes Lada reális áron eladó. Erd.: 06/20/9645
260
Akvárium (üres állapolü), 55 lileres, larlOlékokkal
(viztiszIlló, lülőszal. hőmérő, halmerilő háló) együll
eladó. Ugyani~ Skoda 100-as alkalrészek eladók. Érd.:
a 285-820-as lelelonon, vagy Gyomaendr6d, Kulich
Gyula u. 41. sz. alaII.
Gázlüléses családi ház melléképülellel, ólakkal kávesül
mellell. Gyoma közponli részén. Pel61i u. 26. sz. alall
eladó. Erd.: 284-042-es lelelonon.
Kélszinles gáz közpon li füléses, leleionos családi ház,
lakhaló sok helyiséggel, nagy melléképülellel (garázs,

ólak stb). Gyomán kövesút mellell eladó. Erd.: 284-042
es lelelonon.
Gyomaendrőd bellerülelén a Füzfas-zugban 1100 m'
vizparli lel':k eladó. Erd.: 66/284-540
Szemüvegel lalállam a SzarvaSi úl menlén. Gazdája
alveheli Endrőd, Korányi F. u. 2/1. (Rácz Pélerné).
Gyoma központiában 3 szobás. össlkomlortos, garaz
sos, leleionos ház eladó. Ugyanill IFA és Weimár
alkalrészek és 220 VSlerimolstil mosó gyári állapoIban
eladá. Erd.: 60/481-277
Jó állapoiban lév6 Iriss mümki vizsgával, 68000 km
rel 126-os Polski Fial eladó. Érd .. al esti órákban.
Mészáros András Gyoma, Álmos u. 22. Tel .. 283-927
Endr6dön 1,5 szobás gáz konvekloros, lürd6szobás ház
nagy melléképOlellel eladó. Erd .. Gyomaendr6d, Sugár
ül 132. Tel.. 66/283-758
Használl gyermek kerékpári vásáro lnék (kél kerék + 2
kilámaszló) 5 éves gyermek részsere. Tel.: 284-451
Vásároljon kényelmesen kalalőgusből ' Szórakozlaló
eleklronika és házlarlási gépek éves kamalmenles rész
leire. ingyenes házhoz szállIIással. Sony, Samsung,
Gorenie. Zanussi lermékek akciós álon! Érd.: 66/386
28B-as lelelonon.
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Kolbász és bor Keresztrejtvény-megl.ejtés

r --------,o o o

1 &ILIL&~1r &cJJ&~IL 1
1 Asztalosipari cég ke- 1
1res 25 év feletti szakmai 1

gyakorlattal rendelkező,

1 önállóan dolgozni tudó I
I. bútorasztalosokat. 1
1 Jelentkezni: a 285-227-es te- 1
llefonszámon történő időpont- 1

egyeztetés után személyesen.L .J

Az áprilisi Híradó keresztrejtvé
nyének helyes megfejtése: Meg
érkeztem itt vagyok, Rózsaviz
zel locsolok.

A számtaLan helyes megfejtő közü[
a következőknek kedvezett a sor
solási szerencse:

Megyeri György kazettát nyert:
Hunya Dénesné, Hársfa u., Magyart
Jánosné, Pásztor J. u., Gellai József,
Kilián tér.

Az ÁFÉSZ egy-egy 500 Ft-os vásár
Lási utalványát: Tóth Sándor,
Hunyadi u., Csizmadia Kálmán,
Tanya VI. ker., Balázs Lászlóné,
Temető u.

A Gschwindt és Társa ÉLeLmiszer
ABC egy-egy 500 Ft-os vásárLási
utaLványát: Kulik Zsuzsa, Székely B.
u .. Tóth Gáborné, Mátyás kir. u.,
Biró Istvánné, Vásártéri ltp.

Az Ugor Trade 500 Ft-os vásárLási
utaLványát: Harmati Imréné, Eötvös u.

A Sikér Gmk. üzleteiben egy-egy
500 Ft-os vásárlási utaLványt:
Somogyi István. Kenderáztató u.,
Czikkely István, Deák F. u., Vinczéné
Nagy Edit. Fő út.

Az Agro Áruház Farkas Máté 500
Ft-os vásárlási utaLványát: Molnár
Péter, Selyem u.

A Körösi Weekend üzLetek Csü[[ög
Zsolt 500 Ft-os vásárLási utaLványát:
Bukva Csilla, Baross u.

A Lionne Shop AjándékboLt 500 Ft
os vásárLási utaLványát: Piller
Józsefné. Vörösmarty u.

A Diamond Trigon Szivárvány ABC
egy-egy 500 Ft-os vásárLási
utaLványát ifj. Tóth Sándor, Budai
Nagy A. u., Varga Katalin, Vásártéri
ltp.

Várfi András Gazda Áruház 1000
Ft-os vásárLási utaLványát: Nagy
György. Polányi u.

Dávid Mátyás BútorboLt falipolcát:
Tímár Ágnes, Iskola u.-i kedves
olvasónk veheti át.

A nyertesek postán kapták meg a
szükséges értesítést. GratuLáLunk!

Vaszkó András

Kolbászok
Vastagkolbász: 1. Vaszkó András,

2. Dávid László. 3. Balogh Sándor.
VékonykoLbász: 1. Fülöp Zoltán. 2.

Szabó Lajos.
A kolbászversenyen 13 versenymű

került elbírálásra.

Gyümölcsbor: 1. Timár Mihály
né. 2. Újházi Emő, 3. Timár Mi
hályné.

Must: Karbiner Gábor, Ádám Jó
zsefné.

BortermeWi dicséretben részesüLt:
Szujó Antal, dr. Kovács Béla, Dávid
László. Fülöp Zoltán, Valuska Lajos,
Ádám József.

A IV. Házi bor- és kolbászversenyt
április l3-án tartották a gyomaend
rődi Kertbarát Kör és a Katona Jó
zsef Művelődési Központ rendezésé
ben.

A borok - 21-et neveztek - fehér.
vörös, rozé, gyümölcsbor és must
kategóriában, míg a kolbászok
vékony-, vastagkolbász (szalámi),
minősítésbenversenyeztek.

Helyezések boroknál
Fehér: 1. dr. Kovács Béla, 2.

Vaszkó András, 3. Gyebnár János.
Vörös: 1. Valuska Lajos. 2. Timár

Mihály. 3. Józsa Mihály.
Rozé-schiller: 1. Mogyorós József,

2. Szujó Antal, 3. Karbiner Gábor.

A díjazottak egy csoportja

Dr. Pusztai Erzsébet
középen, Domokos

LászLó orszgy. képv.,
Császámé Gyuricza

Éva és Vaszkó
András között "'.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szerve
zete április 8-án fórumot rendezett az Egészségügy privatizációja cím
mel. Az egybegyűlt egészségügyieknek és az érdeklődőknek - fórum
indítóként - dr. Pusztai Erzsébet az Egészségügyi Minisztérium
államtitkára beszélt az egészségügy aktuális problé- máiról. Ilyen
téma volt például
a háziorvosok
igazi privatizá
ciója, a gyógy
szerártáoatás ...
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Balázs Andrea egyik nagyalalga
a Komédiás Kör és a Bethlen iskola

közösségEmek.
Nagyon hiányoznifog kiuálása után...

Tizennégy résztvevő iskolai színjátszócsoport találkozója
volt az Országos Diákszínjátszó Fesztivál Gyomaendrő
dön 1999. március 25-27. között.

Az eseménynek a Városi Katona József Művelődési

Központ adott otthont.
Az eseményről és más tervekről. rendezvényekről

Hajdú Lászlóval beszélgettünk. A Bethlen Gábor
Szakképző Iskola tanára, a Komédiás Kör vezetője. a
Városi Könyvtár irányitója elmondta a Hiradónak. tizedik
éve. hogy ezen a néven a Szakmunkástanulók Kulturális
Egyesülete (SZAKE) az országos fesz-
tivált megrendezi. Ötévenként Gyo-
maendrődre kerül a találkozó. Ez
mára már úgy kinőtte magát, hogy
az érintett több mint száz amatőr

szinjátszó csoport közül delegálhat
nak résztvevőta kétévente rendezen
dő országos döntőbe. Veszprémbe. A
legjobb 15 közé az idén is meghivást
kapott a Komédiás Kör. A fesztiválon
való részvétel tehát minderL1<éppen
rangot jelent.

Valójában már szinte irigyek is
ránk. mivel az utóbbi négy esz
tendőben minden lehetséges eimet.
a legjobb helyezéseket elhozzuk. Az
egészséges rivalizálás. főleg a du
nántúliakkal mindig megvan.

A Komédiás Kör most is a legjobb
női szereplő eimét kapta Balázs
Andrea személyében, aki Margarida
asszony cimszerepével megérde
melten nyerte ezt el. Hozzá kell
tenni. hogy ő minden másnap feljárt
Budapestre a Shakespeare szini
akadémiára felvételizni, ahová fel is
vették!

Svejk a derék katonában pedig
Nedró György a legjobb férfi szereplő eimét érdemelte ki.
valamint e két darab még a legjobb rendezés diját is
elhozta (Hajdú László a darabok rendezője).

Rosszindulatú pletyka is lehetne, hogy a zsűri

díjkiosztó munkáját az nehezitette meg. hogy más is
dijhozjuthasson a gyomaendrődi Komédiás Körön kivül.

Veszprémben április 23-25. között a Roberto Athayde
Margaride asszony c. darabjával veszünk részt az orszá
gos döntőben.

A résztvevők a verseny izgalrnait leszámitva nagyon jól
érezték Gyomaendrődönmagukat, ez pedig a következő,

VI. Gyomaendrődi Szinjátszótábor előtt máris biztositja
a j ó hangulatot...

A fesztivál egyik érdekessége volt, hogy a legtöbb
résztvevő a Dunántúlról érkezett.

A város vezetése nagyban hozzájárult a rendezvény si
keréhez, de el kell mondani, hogy Határ Győző amint
tudomást szerzett a fesztiválról. Londonból 28 ezer Ft-al
támogatta azt.

A békéscsabaiak mellett a rendezvény szponzorai
voltak: "Szakmunkástanulókért" Kulturális Egyesület,
Budapest - Gyomai Kner Nyomda Rt. - Polgármesteri
Hivatal Gyomaendrőd - Kulturális Egyesület, GYE. 
Dambatter Kft., GYE. - Antik Kft.. GYE. - Piktor bolt,
Borsi Lajos, GYE. - Gallicoop Rt., Szarvas - Worktrans,
Csabacsűd - Kilenc Farmer Kft. - Budapesti Sört

Értékesitő Kft.. Békéscsaba - Hűtőipari Rt.. Békéscsaba
- OKT-ÉP Bt. Perjési Anikó, GYE. - Hainfart Mihály vál
lalkozó. GYE. - Molnár Jánosné. Hársfa Vendéglő, GYE.
- Dréher Söröző és Étterem. GYE. - Németh Dezső vál
lalkozó. GYE. - Várfi András vállalkozó. GYE. 
Poharelecz László vállalkozó, GYE. - Babecz és Társai.
GYE. - Bábolna Baromfi Békéscsaba Kft., - Halászati
Szövetkezet. GYE. - Szépasszony-völgy. Biró Pince. Eger
- Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium tan
műhelyei, GYE. - Watt Gmk., GYE. - Török Sándor vál-

lalkozó. GYE. - Zöld cukrászda,
GYE. - Marsi Csaba vállalkozó, GYE.
- Margó virágbolt, GYE. - Lionne
Shoop. GYE. - Szonda István vál
lalkozó, GYE. - Diószegi Biró (I)Lona
festőmüvész, GYE. - Hevesi Nagy
Anikó festőművész. GYE. - Határ
Győző Kossuth-dijas iró-költő.

London - Körös Kft.. GYE. - Madizol
Kft .. GYE. - Corvo Bianco. GYE. 
Bútoripari Szövetkezet, GYE. - Sikér
Gmk., GYE. - GschwindfMihály vál
lalkozó. GYE. - Rideg Zoltán vál
lalkozó, GYE. - Rostélyos Gmk.,
GYE. - Körös szálló és étterem, GYE.

- Helyi csoportokkal karöltve egy,
úgynevezett gálaestet tervez a
Komédiás Kör, Hajdú László. Milyen
céllal?

- A belviz és az árvíz károsult
jainak megsegitésére egy műsoros

estet rendezünk. Vannak a városban
jó amatőr előadócsoportok. mint
például a néptáncosok, a társastán
cosok, a Komédiás Kör. ..

Részvételükkel egy jótékony célú
gálaműsor lenne. Időpontja május
14., 19 órakor a Katona József

MűvelődésiKözpontban. A belépők egységesen 500 Ft-ba
kerülnek. Természetesen azt is elfogadjuk. hogy ha vala
ki csak a jegyet veszi meg. ezzel is támogatja célunkat. A
befolyt összeget a helyi Vöröskereszt vezetője KuriIla
Jánosné továbbitja majd a megfelelő helyre.

Remélem a lakosság nem viszonyul passzivan hozzá.
hiszen a fenyegetettség nálunk is okozott riadalmat, mert
sokunk kertje alatt ott volt a viz ...

- Már készülnek az idei VI. Szinjátszótáborra is. Mikor
lesz és hányan vesznek ezen részt?

- Június 28.-július 6-ig tartjuk Gyomaendrődön.

Hatvan. nyolcvan főt várunk. A nemrég tartott fesztivál
sokat lendített ajelentkezőkszámán, mert nagyon sokan
már visszajelezték jöveteli szándékukat. Ami még ide is
..köti" őket az az. hogy 100 ezer Ft-ot osztottak szét a
Diákszinjátszó Fesztiválon, olyan részvételi jegyeket,
amelyeket csak itt használhatnak majd fel. Egyébként is
nagyon szeretik ezt a települést és szivesen jönnek ide.

A lebonyolitás a szokásnak megfelelően történik.
A különböző helyzetgyakorlatokat. a szinészmesterség

alapjait, a közös éneklést és több más, a szinészet fontos
elemét gyakorolják majd napi 10-14 órás foglalkozá
sokon a résztvevők.

Ez alkalommal ismét bemutatjuk a Svejk a derék
katonát és valószinűlega Margarida asszonyt is.

-BK-
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• APRÓHIRDETÉSEK •

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége.Szabads~gtér 1. sz. Tele
fon: 386-122. fax: 386·320. Beküldési határidőminden hó 25-e!
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Szezonkezdet a kajakosoknál

II. hely.
II. hely.
ll. hely.

I. korcsoportban Lövei Tibor
I. korcsoportban Csik Andrea

II. korcsoportban Porubcsánszki Dóra

Biztos nyerőként indult még két versenyzőnk. akik III. kor
csoportosak. A verseny rendezése szerint azonban csak egy
évvel idősebb IV. korcsoportos versenyzőkkelkellett összemérni
erejüket. ami ebben a sportágban igen sokat jelent.

igy tehát a III. korcsoportos Scherk Ádám VI. helyezést ért el
20 induló között. akik mind egy évvel idősebbek voltak.

Külön elismerésben részesítették Fülöp Emesét. aki 10 km-es
maratoni távon indult el világbajnok maratonista ellenfelekkel.
Nem kis bátorságra és akaratra utal.

További terveink. illetve sportprogramjaink:
Május közepén Ausztriában, Linz városában nemzetközi ver

seny kerül megrendezésre. A versenyen a Körös Kajak Sport
egyesületet Rácz· Anikó. Scherk Ádám. Dávid Máté és Kozma
Zsolt képviseli.

Akiutazás megvalósításához egyik sportolónk szülei nagy
lelkü támogatást nyújtottak. melyet ezúton ís nagyon szépen
köszön az egyesület.

Komoly felkészülés folyik a május 29-30-án Szegeden
megrendezésre kerülő Vidék Díákolimpiára. amely a hazai
keretek között az egyik legkomolyabb versenynek szánút.
Reméljük itt is szép eredményeket sikerül elérnünk.

Szeretnénk megragadni a lehetőséget. hogy ismételten fel
hívjuk a gyennekek és szÜlők figyeImét arra. egyesületünk
szeretettel várja a 7-ll korú gyennekeket. kik ezzel a szép
sportággal szeretnének megismerkedni. De várjuk azokat is.
akik csak hobbi szinten. hasznosan szeretnék szabadidejüket
el tölteni.

Nagy örömünkre szolgál. hogy egyre több felnőtt - 20-25 éves
- jár le evezgetni. Reméljük ők is terjesztői lesznek ennek a szép
sportágnak a megismerésében.

Egyesületünk I éves múltra tekint vissza és 45-50 fős csa
pattal dolgozik. akik között aktív sportoló. s hobbi szintü is van.
Ebből adódóan a vizitelepen lévő épületet minden tekintetben

kinőttük. Szeretnénk a meglévő épület tetejére - könnyú
szerkezetes megoldással - egy szép edzőtennetépíteni.

Az egyesület fő támogatói a Gyomaendrődi Polgármesteri
Hivatal és nem utolsósorban a szülők.

Tisztában vagyunk azzal. hogy a sportcélokra fordítható
összeg ebben a városban is igen behatárolt. és nem csak ez a
sportág létezik. így a rendelkezésre álló összeg megoszlik.

Azt is tudjuk. hogy mecénást találni sem könnyú. Viszont
nem tudunk másokhoz fordulni. csak a városban élő embe
rekhez. vállalkozókhoz. hogy próbáljanak meg segíteni egyesü
letünknek a fent leírt épület megvalósításában.

Ha ez sikerülne. nemcsak akajakosok vehetnék birtokba.
hanem pl. felnőttek (nők. férfiak) részére is tudnánk szervezni
gyógytornász bevonásával tornákat.

A mai magyar gazdasági helyzetben mindenki kér. Mí is ezt
tesszük. hogy sok-sok gyermeket tudjunk egészséges életmódra
nevelni.

Ha úgy érzi bárki a cikk elolvasása után. hogy tudna egye
sülettjnknek akár anyagi. akár másmilyen segítséget nyújtani.
úgy az OTP-fióknál lévő 11733120-20007621 számlaszámon
támogatását befizetheti.

Az esetleges nem anyagi segítség ügyében keressék az
egyesület elnökét. Scherk Lászlót. Gyomaendrőd. Apponyi u.
30. TeL: 235-033.

Köszönjük. előre is remélve a segitséget - nyilatkozta lapunk
nak Scherk László elnök

1997. április 17-én Szegeden - az 1998. évi világbajnokság
helyszínén - került megrendezésre az Évadnyitó Kismaraton
Bajnokság.

A versenyen jól rajtoltak a Körös Kajak Sportegyesület
versenyzői is.

Műüt mellett porta eladó! Erdek
lödni: 66/283-489-es telefonon.

Kitűnő allapotban lévö MZ-ETZ
250 motorkerékpár extrákkal fel
szerelve eladó.

Gyomaendrődön. a Bónom-zug
ban vízparti közművesített telek
40 m 2 -es nyaralóval eladó.
Horgászni kivalóan alkalmas.
Érd.: este és hétvégén a 66/283
646. napközben 66/386-361-es
telefonon.
Gyoma központjában kövesüt
mellett tűzkáros haz portaáron
eladó. Érd.: Gyoma. Árpád u. 14.
Te!.: 284-929

64 m" üzlethelyiség irodának is
megfele!. Fizetési könnyitéssel
sürgősen eladó Gyoman. Erd.:
Zrinyi u. 41/1. Te!.: 06/66/283
145

AlJatrekesztő vasrács. 2 db öni
tató. kétkerekű kézikocsi. 1
személyes alu csónak. forgóten
gelyes grillsütő eladó. Te!.: 285
485

Gyoma. B. Molnár u. 21. alatt 2
generá<;iós. gazos családi haz
eladó. Erd.: B. Molnar u. 23. Te!.:
54/441-044. 54/441-252 este.
Gyoma központjában nagy telek.
lebontásra való házzal eladó.
Fegyvernek u. 12. sz. alatt. Érd.:
66/284-902

Gyomaendröd. ZSák u. 4. sz. alatt
porta eladó! (Áron alu!' nagyon
olcsón') Érd.: Gyomaendrőd. Nap
u. 14.

Klsiskolások korrepetálását és
német nyelvoktatását vallaiom.
Gózon Hel/(a. Te!.: 285-556

Gyomaendröd. Nap u. 14. sz. alatt
gazfűtéses. fürdöszobás haz el
adó. Erd.: Nap u. 14. sz. dél
utan

Két generáció részére alkalmas
komfortos családi ház. ipari
árammal eladó. Erd.: 66/285-489
Teherfuvarozás 3 t-ig. Te!.: 284
207.06/20/9172-110

3 szoba + nappali. tetőtér

beépitéses családi haz eladó.
Rende-zett udvar. telefon. gaz-ve
gyestüzelésű kazan. Modem
alsóépület. gará7..s. Érd.: Molnar
Laszló. Gyomaendrőd.Rácz lajOS
u. 16.

Benzinmotoros öntöző szivattyli
(Brixmot) tűzoltó tömlővel együtt
eladó. Erd.: 283-523 te!. Horváth
Lajos.

Gyoman összkomfortos haz eladó.
vagy kisebbre cserélhető. Gaz
központi és vegyes tüz. kazan.
ipari aram. alsóépület. beépithető
padlástér. telefon. Iá.: 3.1 M Ft.
Tel.: 284-403 Kiss Karoly.

Eladó SB 50-es SIMSON . jó
allapotban. Te!.: 284-660

Autóba szerelhető gyermekülés
4000 Ft-ert eladó! Gyomaendrőd.
Gárdonyi u. 2. Te!.: 285-503.
06/60/488-311

4 szobás tarsashaz garazzsal
eladó Áchim u. l/l. Érd.: 18 óra
utan 66/284-815-ös telefonon.
Fő üt 68. sz. alatti haz eladó.
Iranyar: 500 OOO Ft. Erd.: Fő üt
54/1. sz. alatt 15 óra utan.

Nagy családnak nagy lakás! Te
tőtér beépítéses (4+2 szobás. ét
kezős. 2 fürdőszobás. garazsos)
családi haz eladó Gyoma. Katona
József u. 2/ l. 3.5 M Ft. Lakó
telepi 2.5 szobás csere is érdeke!.
Érd.: hétvé/(én a helyszinen.

Fiat Uno 1.3 D. 1987-es eladó.
Iranyar: 380 OOO Ft.Érd.: 386
527. 06/30/9839-653

Jó helyen lévő kertes ház eladó
(Fő üt 65). Masszív alap. nagy
kert. melléképületek. Lakótelepi.
vagy kisebb hazat beszámitunk.
Erd.: Homok Lajosné Szélmalom
u. 22. Te!.: 284-469
Eladó Endrődön 2 ha (30 ak)
szántó műüthoz közel. Érd.:
Bartók u. 8/ l. Tel.: 282-894.
Szilágyi Imre.

6 db 200 l-es hibátlan vashordót.
különleges. szép törpecsirkéket.
vagy fiatal törpe tyükokat és
kakas t vennék. két szép kiscicat
ajandékba elfogadnék. Te!.: 386
510 (este biztosabb).
Heti 4--5 órás díszkerti munkára.
növényeket szerető segitséget
keresek 150 Ft·os órabérért. Te!.:
386·510 (este biztosabb).

Szekrénysorok. ÜJőgamitürák.

kerékparok. érkeztek a _Hasz
naltcikk"-be. Érd.: hétköznap
13.00-17.00 óraJg Gyomaendrőd.

Kiss B. u. 4. sz. alatt.

Előnevelt csirke. kacsa jegyez
hető. Szeleiné. Fő üt 4. sz. Tel.:
386-077

Mc Culloh-Califomia. alig hasz
nalt lancosfűrész. keveset hasz
nalt négyütemű rotációs kapa
eredeti kerekekkel eladó. Te!.:
386·510 (este biztosabb).

Szines tévé és video készülékek
javítását vállalom. Tel.: 283·270
A Kolman lakótelepen 3 szobás
lakás jünius l-jétől kiadó. Érd.:
az esti órákban 386-487. vagy
06/20/9743-143·as telefonon.
Eladó egy alig használt JUC R
XI10 rádió-tuneres erősítő

kifogástalan állapotban (200 W).
Te!.: 66/386-351

2 éves. szépen fejlett. nagy testű.

éber. támadó. de barátkozó fekete
kankutya. apja bernáthegyi.
anyja üjfundlandi. jó gazdának
olcsón eladó. Tel.: 386-510 (este
biztosabb) .
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Pályázati kiírás!
GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám

alatt működő 52 férőhelyes óvoda
közoktatási megállapodás keretében történő üzemeltetésére.

1999. augusztus l-jétól öt évre 2004. július 31-ig

Az óvoda kötelező felvételi könete az 1993. évi LXXIX. törvény
90. § (l) bekezdésének rendelkezése alapjan Gyomaendrődvaros
közigazgatási területén a Budapest-Békéscsaba vasútvonal. a
Besenyszegi u .. Újkert sor utcakkal határolt terület.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek. jogi
személyek. vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasagi
tarsasagok. akik a részletes palyazati kiirasban meghatarozott
feltételekkel a működést biztositják. a létesitményben az 1993.
évi L'\XI.X. tv. a Közoktatásról az óvodákra vonatkozó feladat
ellátását vállalják.
Ervényesen palyazni egy pályazónak csak egy tagóvodara lehet!
A pályázat elkészitéséhez. a pályazat részletes feltételeire
vona'tkozó előirások ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd

Város Polgarmesteri Hivatal titkárságán. Gyomaendrőd. Sza
badsag tér 1. sz. Telefon: 66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zm boritékban. 2 példanyban. GyomaendrődVáros
Polgármesterének cimezve ...Fő út.. jeligével ellatva 1999. május
31-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen. vagy előző napig
kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd. Szabadsag tér l.
címre.
A palyázat első példanyan fel kell tüntetni az ..EREDETI
PELDÁNY" szöveget. A fenti hataridő elmulasztasa jogvesztő!

A pályázat elbirálása:
A pályázat nyerteséről GyomaendrődVaros Képviselő-testülete

dönt. a testület 1999. júniusi ülésén.
A palyázat előzetes véleményezését és döntés-előkészitését a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 24/1995. (X.24.) KT.
szamú rendelet 26. § (l) bekezdésében meghatározott munka
csoport végzi.
A döntés időpontjáróla pályázók külön értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képuiselő·testülete

PÁLYÁZATI KiíRÁS!
GyomaendrődVáros Önkonnányzat Képviselő-testületenyilt

pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd, Szabadság u. 6. szám alatt működő

25 férónelyes óvoda
közoktatási megállapodás keretében történő üzemeltetésére,

1999. augusztus l-jétól öt évre
2004. július 31-ig .

Az óvoda kötelező felvételi körzete az 1993. évi LXXIX. törvény 90. §
(l) bekezdésének rendelkezése alapján Gyomaendrődváros közigaz
gatási területén a Szabadság ll.. Polányi Máté utca. Blaha út és Fő út
által határolt terület.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek. jogi szemé
lyek. vagy jogi személyiséggel nem rendelke-L:őgazdasági társasagok.
akik a részletes pályáY..ati kiirásban meghatározott fcltételekkeL a
működést biztositjak. a létesítményben az 1993. évi LXXIX. tv. a
l{özoktatasról az óvodákra vonatkozó feladat ellátását vállaJjak.
Ervényesen pályázni egy pályázónak csak egy tagóvodára lehet'
A pályázat e!készitéséhe-L:. a pályázat részletes feltételeire vonatkozó
előírások ingyenesen átvehetőka Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal titkarságán. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. Telefon:
66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A paJyázatot zárt boritékban. 2 példányban. Gyomaendröd Város
Polgarmesterének eimezve. ,Szabadság út"" jeligével ellatva 1999.
május 31-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen. vagy előző

napig kell postal úton feladni 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l.
eimre.
A pályázat első példányan fel kell tüntetni az ..EREDETI PELDÁNY"
szóveget. A fenti határidő elmulasztasa jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A palyázat nyertesérőlGyomaendrődVáros Képviselő-testületedönt.
a testület 1999. júniusi ülésén.
A pályáY-at előzetes véleményezését és döntés. előkészítését a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete24/1995. [X.24.) KT. sZámú
rendelet 26. § (l) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáróla pályázók külön értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képuiselő-testüLete

A LEGVIDÁMABB CSAPAT
- országos történelmi vetélkedő -

A címben foglalt titulust is kiérdemelték volna. de ezt
nem osztották ki. Azonban országos versenyen 
Törökbálinton április 6-án -, ELSŐ helyen végzett a
gyomaendrődi 2. Sz. .ÁJtalános Iskola csapata az
általános iskolások között. A történelmi versenytéma
Luxemburgi Zsigmond élete és kora volt. születésének
630. évfordulója alkalmából.

1998. december óta dolgozunk a Luxemburgi.
Zsigmond vetélkedőfeladatain - mondta Simonné Szmka
Zsuzsanna tanárnő. felkészítőjük. A vetélkedőt Ősz

Gábor a Janus Pannonius Tudományegyetem török
bálinti gyakorló. kísérleti iskolájának tanára szervezte.

A témája történelmi. gazdaságpolitikai. társadalom
tudományi. művészetikérdéseket ölelt fel. Meglehetősen
kiteIjedt anyagot kellett a felkészülés során elsajátíta
niuk a tanulóknak.

A későbbiekben kiderült. hogy nemcsak általános.
hanem középiskolásoknak is meghirdették. Bizony az
eredményhirdetésig nem voltak figyelemmel arra. hogy
mi általános iskolások vagyunk.

Az országos döntőbe velünk együtt 12 csapat jutott
be. ezek többsége gimnáziumi volt...

Ezután a csapattagok vették át a szót. selmondták,
hogy ki. melyik résztémát dolgozta ki.

Tóth Enikő: ..Én a divattörténettel, a lovagi fegyver
zetekkel és a nikápolyi csatával foglalkoztam ...

Rajkó Emese: ..Én leginkább az irodalmi részéből

készültem. valamint politL1{atörténetbŐl.··

Tóth László: .. Én a fegyverzetekkel. a hadjáratokkal és
minden egyébbel készültem."

folytatás a 16. oldalon.

Pályázati kiírás!
GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-testületenyilt

pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1. szám
alatt működő 35 férónelyes óvoda

közoktatási megállapodás keretében történő üzemeltetésére.
1999. augusztus l-jétól öt évre 2004. július 31-ig

Az óvoda kötelező felvételi körzete az 1993. évi LXXIX. törvény
90. § (l) bekezdésének rendelkezése alapjan Öregszőlő kül
terület.
Pályázatifeltételek:
PályáY..atot nyújthatnak be azok a tennészetes személyek. jogi
személyek. vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok. akík a részletes pályazati kiírásban meghatározott
feltételekkel a működést biztositjál·c a létesítményben az 1993.
évi LXXIX. tv. a Közoktatásról az óvodákra vonatkozó feladat
ellátását vállalják.
Ervényesen páJyazni egy pályazónak csak egy tagóvodára lehet!
A pályázat elkészitéséhez. a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előírasok ingyenesen atvehetők a Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatal títkárságan. Gyomaendrőd. Sza
badsag tér l. sz. Telefon: 66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pá.lyá7..atot zárt boritékban. 2 példanyban. GyomaendrődVáros
Polgármesterének cime-zve ...Polyákhalom" jeligével ellátva 1999.
május 31-én 12.00 óráig kell benyújtaní személyesen. vagy
előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd. Sza
badság tér l. eimre.
A pá.lyazat első példanyan fel kell tüntetni az .. EREDETI
PELDÁNY' szöveget. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbirálása:
A palyazat nyertesérö1 Gyomaendröd Város Képviselö-testülete
dönt. a testület 1999. júniusi ülésén. A pályazat előzetes

véleményezését és döntés-előkészítéséta Gyomaendrőd Város
Képviselö-testülete 24/1995. (X.24.) KT. szamú rendelet 26. § (l)
bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés ídőpontjaról a pályázók külön értesitést kapnak.

GyomaendrődVáros Képuise1ő-testüLete
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A 6 osztályos giDlnáziuDli képzésró1
Évtizedünkben szinte nem volt még
olyan év, amely ne hozott volna
lényeges változást a közoktatásban.
Az új törvény, annak rendszeres
módosításai. a NAT hosszú vitája.
bevezetése. jelenlegi .,módosítása". a
szakképzési törvény változásai nem
csak a kívülállók. hanem a pedagó
gusok számára is alig követhető. szá
mos bizonytalansági tényezőt tar
talmazó, még középtávú tervezésre
is kevés alapot adó helyzetet terem
tett.

Jelenleg többek között a 6 osztá
lyos gimnáziumi képzés körül kelet
keztek a médiák által is lebegtetett
álhírek. amelyek alkalmasak voltak
arra. hogy a szülőket elbizonyta
lanítsák. Számos megkeresés után
szükségesnek látom az alábbiak köz
zétételét a tisztánlátás végett. Az
idézetek az Oktatási Minisztérium
tájékoztatójából (Köznevelés 1999.
március 19. ll. szárna) származnak:

.A törvénymódosítás szabályozza a
szerkezetváltó középiskolák múkö
dését ís. A módosítás szerint a 6 vagy
8 évfolyammal múködő gimnáziu
mokban - a jogszabály erről ren
delkezik - a nevelést-oktatást 4 év
folyamon is meg kell szervezni. A
szabályozás célja. hogy minden
középiskolát fenntartó településen
legyen lehetőség 14 éves korban is a
gimnáziumi képzésbe történő bekap
csolódásba."

Mint köztudott. nálunk a 6 osz
tályos képzés mellett mindig mú
ködött és müködik a 4 osztályos gim
názium is. Mit tanítunk? A tájé
koztató erről így ir:

.A hat- és nyolc évfolyammal mú
ködő gimnáziumok. továbbá az álta
lános iskolai és középiskolai. vagy
szakiskolai feladatot is ellátó töb
bcélú intézmények ugyancsak vá
laszthatnak a között, hogy 1999.
szeptember l-jétől kezdődőena helyi

tantervük alapján végzik-e a 7. és 8.
évfolyamon a nevelő és oktató mun
kát, vagy a korábbi minisztérium
által kiadott, illetőleg jóváhagyott
nevelési oktatási tervben foglaltak
alapján."

Összegezve:
l. A 6 osztályos gimnázium to

vábbra is múködhet.
2. A helyzet jobb, mint tavaly.

ugyanís visszatérhetünk a 6 éven át
folyó lineáris képzéshez, ami ezen
képzés alapvető célja és előnye is
egyben.

Tisztelt Szülők!
A gimnáziumban május 18-án

18.00 órakorváIjuk az érdeklődőket.

Ha megfelelő létszámú jelentkező

lesz. akkor inditjuk az osztályt. A
fenti dátum egyben a jelenkezés
végső időpontja is - mondta a Hír
adónak dr. Kovács Béla igazgató.

700 ezer Ft
60 ezer Ft
25 ezer Ft
35 ezer Ft
47 ezer Ft

867 ezer Ft

Beszámoló a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyúlteményeiért Kiemelten Közhasznú

Szervezet 1998. évi tevékenységéről
Az 1997. evi CLV1. tv.-nek a közhasznú szervezetek nyilvanossagára
vonatkozó rendelkezeseinek a követke',ö közlemeny nyilvánossagra
hozásával kivanunk eleget tenni:
A közalapitvány fő tevékenységi köre:
A Vidovszky Bela Helytörténeti Gyüjtemeny - Varosi Keptár mü
ködesenek finanszírozása. s ezáltal Gyomaendröd kepzöműveszeti

ertekeinek. a városhoz kötödö műveszek alkotásainak felkutatása.
gyüjtese. szinvonalas kiállítások rendezése.
A Városi Képtár 1998-ban megvalósult programjai:
Állandó kiállitasok
I. Vidovszh)' Bela festmenyei és személyes emlékei
2. Corini Margit. a párizsi éjszakák festöje
3. Nép és történelem IlJessy Péter képein
Időszakos kiállftasok
l. A Vidovszky gyermek- és ifjúsági rajzpályázat kiállitasa
2. Corirti Margit és Kohan György közös kiallitása
3. Vidovszky emlékkiáIlitás
Látogatottság
1035 fö.
Kiadványok
Háromféle művészi Vidovszh)'-poszter eS egy képeslap 1500-1500
példanyban a gyomai és a békéscsabai Kner Nyomdák segitségével.
Pénzügyi beszámoló az 1998-as évró1

Bevételek
- Önkonnanyzati támogatás
- NKA pályázat
- 1%-os felajánlás
- Adomanyok maganszemélyektöl
- Sajat bevétel
Bevetelek összesen:
Kiadasok
- Bér és járulékai 386 ezer Ft
- Fenntartási kiadasok 384 ezer Ft
-~~.fu~~ 7=Ft
- Szakmai anyag 36 ezer Ft
- Egyéb kiadások 57 ezer Ft
Kiadasok összesen: 867 ezer Ft .

A KözaJapitvany öttagú kuratóriumanak ülései nyilvanosak. azok
jegyzökön~ebe az ok megje[ölésevel bárki betekinthet a közhasznú
szervezetek nyilvanosságra vonatkozó rendelkezései szerint.

Dr. Kovács Béla a kuratórium elnöke
1999. április 15.

PÁSZTOR JÁNOS-SZOBORKIÁLLíTÁS
aVárosi Képtárban

A Nemzeti Galéria anyagából válogatott
15 Pásztor-alkotásból

1999. máj. 6-án du. 4 órakor nyílik

KIÁ LíTÁS
Megnyitja: Dömötör János a hódmezővásárhelyi

Tornyai János Múzeum nyug. igazgatója.

Rendezte: HEVESI-NAGY ANIKÓ

Megtekinthető:1999. jún. 11-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiállított
A budapesti El

Kalászi Galériá
ban állította ki
müveit a gyoma
endrődi Lana
(Diószeginé Bíró
(i)Lana).

A megnyitón
Benkő Dániel gi
tármüvész is fel
lépett. A kiállí
tás megtekinthető

volt április 22-ig.
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199r-14.
Az elmúlt esztendő a Magyar

Vöröskereszt GyomaendrődiTerü
leti Szervezeténél a segélyezések
jegyében telt el.

Szerteágazó, sokrétű tevékeny
ségeink közül a legnagyobb elvárás
- részben a romló szociális körül
mények, részben az árvízi helyzet
miatt - a direkt segélyezés felé nyil
vánult meg. A már eddig is gyako
rolt segélyezési formák mellé egy új
lehetőség adódott: a Sikér Gmk.
jóvoltából május elejétől év végéig
folyamatosan, napi 10 kg kenyeret
tudtunk eljuttatni a segítségre szo
ruló embertársainknak. Ez az ado
mány 2380 adag (kg) élelmiszert
jelentett.

Egyéb adományozás során 3183
emberhez, családhoz jutottak el
adományaink, melyek között élel
miszer, ruhanemű, tanszer, Béres
csepp. Svéd-csepp stb. voltak. Az
adományozások sorából ki kell
emelni a Karácsonyi Szeretetak
ciót, melynek során 2169 adomá
nyozotthoz sikerült eljuttatni aján
dékainkat. A helyi lakossághoz
eljuttatott adományaink becsült
összértéke l 500000,- Ft volt.

Ezekhez az eredményekhez ter
mészetesen adományokat kellett
gyűjtenünk - elsősorban a helyi
lakosságtól-, pályázati lehetősége
kel vettünk igénybe és a forrásbő

vítő tevékenységünk eredményét is
mozgósítani kellett.

A másik nagy erőpróba az árvízi
helyzet miatt indított gyűjtőakci

ónk volt. A nyári időszakban Ro
mániába. a tél folyamán a Bodrog
közbe és Kárpátaljára gyűjtöttünk

adományokat. Az első katasztrófát
jelző hírre, már november 8-án el
indítottuk első szállitmányunkat, s
ez folyamatosan történt az év vé
géig. Területi Szervezetünkhöz
l 200000-1 300 OOO Ft értékű ado
mány érkezett (élelmiszer, fertőt

lenítőszer, tisztálkodási eszközök,
ruhanemű, készpénz), melyeket a
Vöröskereszt Békés Megyei Szerve
zete szállított el a katasztrófa által
sújtott területek lakosságához, s
azokat a helyszínen osztotta szét.

Szervezetünk a szociális tevé
kenységen túl, alapszervezetei és
önkéntes segítői aktív közreműkö-

désével a következő feladatokat
végezte:
- szervezetépítés,
- véradásszervezés,
- véradók megbecsülése,
- egészségvédelmi tevékenység,
- krízishelyzetek megoldása,
- katasztrófaelhárító tevékenység,
- ifjúsági vöröskeresztes munka.
- gépjárművezetők hatósági viZs-

gáztatása,
- forrásbővités (a felsorolás nem

teljes).
Az elmúlt év során egy vizimen

tőnk a Jugoszláv Vöröskereszt
vendégeként a Kotori-öböli Ifjúsági
Vöröskereszt üdülőjében töltött
egy hetet.

A Bethlen G. Szakképző Iskola
VK. (ifjúsági) alapszervezetének
önkéntese 10 napos svájCi tanul
mányúton vett részt.

Szintén a Bethlen G. Szakképző

Iskola két ifjúsági vezetője Zánkán
vöröskeresztes képzésben vett
részt. Négy társuk a nyár folyamán
Kecskeméten ifjúsági vezetőképző

táborozáson volt.
A vázlatosan felsoroltakat és a

segélyezési munkánkat 8 alapszer
vezetünk 1906 tagunk támogatá
sával értük el.

Természetesen ezekhez az ered
ményekhez a lakossági és a köz
érdekű adományok elengedhetet
lenül szükségesek voltak. Az
adományok fogadása során na
gyon előnyös, hogy szervezetünk
kiemelt közhasznú szervezet. s
ezzel az adományok j óváírása igen
előnyös. Komoly segítséget jelen
tett a Gyomaendrőd Város Kép
viselő-testülete által juttatott
300 OOO Ft támogatás, melyet ez
úton is megköszönök.

Nem vállalkozhatok arra, hogy
felsoroljam azt a sok-sok adomá
nyozót, akik különbözőmértékben
és formában támogatták szerve
zetünket, ezzel kifejezve együttér
zésüket a bajbajutottakkal. Most
köszönöm meg példaértékű össze
fogásukat, amellyel segítették a
helyi lakosságot és az árvízkáro
sultakat.

Segítségükre továbbra is számí
tok - informálta lapunkat KURlLLA
JÁNOSNE területi vezető

, ,
FELHIVASOK
A Magyar Vöröskereszt Gyoma
endrődi Területi Szervezete a víz
károsultak megsegítésére az End
rőd és Vidéke Takarékszövetkezet
endrődi és gyomai kirendeltségén
gyűjtőperselyeket helyezett el a
lakossági adományok fogadására.
Adóalap-csökkentő adományokat
az irodában lehet felajánlani. Pos
tai átutaláshoz utalvány szintén az
irodánkban szerezhetőbe.

A koszovói menekültek megsegíté
sére pénzadományokat vár a Ma
gyar Vöröskereszt. Kéri azokat a
jószándékú embereket, akik lehe
tőségeik szerint képesek részt
venni a programban a MKB
10300002-20329725-72653285
csekkszámlára fizessék adomá
nyaikat. Adóalap-csökkentő ado
mányok az irodánkban befizet
hetők.

A helyi lakosság, elsősorban gyer
mekek segítéséhez várjuk adomá
nyaikat. Kérjük ne dobja ki meg
unt, kinőtt ruháit, fölöslegessé vált
használati tárgyait, játékokat,
könyveket stb., tehát semmit, ami
még használható, tiszta és eszté
tikus. Ha teheti juttassa el iro
dánkba. vagy a Fő úti Gyógyszer
tárba.
Irodánk címe: Gyomaendrőd, Sza
badság tér 6.
Telefonszám: 386-995 (üzenetrög
zítő működik).

A halmozottan sérült gyermekek
üdültetésére utcai perselyes pénz
gyűjtő - jelvényosztó akciót szer
vezünk 1999. május 8-án és 10
én. Az önkéntesek a szervezet jól
felismerhető ruháit viselik, meg
bízólevéllel lesznek ellálva. Vár
hatók a város forgalmas pontjain,
kizárólag közterületeken. Kérjük a
lakosság megértését és támoga
tását, hogy minél több gyermeket
tudjunk üdültetni az idén is.
Köszönettel:

KURILLA JÁNOSNÉ
területi vezető
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Munkában a kórus Mindák Zoltánné vezetésével

Az áprilisi Kner-nap immár ha
gyományosan az a nap, amikor 
az idén negyvenöt éves jubileumát
ünneplő Kner Imre Gimnáziu
munk - kulturális műsorral, ve
télkedőkkeLsportprogramokkala
tanulóik felkészültségét. ügyes
ségét. humán ismeretekben való
jártasságát pedagógusi ráhatás,
finomitás után a közönség elé
tárja. Valamint. de nem utolsósor
ban a legendás gyomai nyomdász-

A megnyitón dr. Kovács Béla igazgató.
GyomaendrődértEmléklap

tulajdonosa

famíliáról, és a
névadó Kner Im
réről megemlé
kezik.

A tanulók és
előkészítő taná
rok együttesen
ezen ünnepsége
ken, bemutató
kon is a viszony
lag rövid múltú,
de nagyszeru
hírű intézet pa
tinájának ne
mesbítését vál
lalják fel.

Az előadói iz
galom néhol
csorbítja a mű

sor színvonalát.
viszont ellensúlyozza az akarat és
a valamivel többet adni. mutatni
vágyás szándéka.

Mert aki elénk álL hogy számot
adjon egy színpad, vagy egy ver
senytér érájában tudásáróL az
mindenképpen dicséretre méltó és
követendő példát mutat.

Dr. Kovács Béla igazgató rövid
köszöntőjében beszámolt arról az
országos sikerről is, amit az
intézmény mindennapi munkájá
val, a tanulók hozzáállásával elért,
tudnüllik azt. hogy a Köznevelés c.

folyóirat összeállítása szerint az
országos rangsorban a gyomaend
rődi Kner Imre Gimnázium az
előkelő 20., ám Békés megyében az
ELSŐ helyen áll a mérhető szín
vonal tekintetében...

A gimnazlUm többségében
gyomaendrődi tanulókat oktat. A
nevelés színvonala így az óvodás
képzéstől a középiskolai szintig
ezek szerint a helyi nevelés nívóját
jelzi, ami valószínűleg- szerényte
lenség nélkül - országosan is je
lentős.

A Kisebbségi Önkormányzatunk működése
Megalakulásunk óta folyamatosan dolgozunk. Elsősorbana
megyei és országos szervezetekbe való beilleszkedésünk tör
tént meg. Megkerestük a mezöberényieket, akik jól működ
nek a megyében. Ők a mi legközelebbi testvéreink.
A kisebbségi önkormányzat hasonlóan működik, mint a
városi önkormányzat, mindkét szervezetet a hivatal szolgál
ja ki. A városi polgármester irányítja a városi testületet, a
kisebbségi önkormányzat élén az elnök áll. A kisebbségi
önkormányzat és elnöke nincs alárendelve a polgármes
ternek. De a kisebbségi önkormányzatok érdeke az, hogy
együttműködjöna polgármesterrel.
A kisebbségi önkormányzat kisebbségi kulturális dolgokkaL
hagyományok ápolásával foglalkozik elsősorban. A városi
önkormányzat a város dolgaival. A mi kisebbségi önkor
mányzatunk is ezeket tűzte ki céljául. Jó kapcsolat kiépí
tésére törekszem azon egyházakkaL amelyek megítélésem
szerint a krisztusi tanítást nemcsak hirdetik, hanem cse
lekszik is. Német kapcsolat kiépítését erre tudjuk alapozni.
Ma még tekintély a pap, ha nem él vissza helyzetével. A
papok között is így is van aki alkalmatlan a papi hivatás
gyakorlására. A kisebbségi önkormányzat a város polgár
mesterével is jó kapcsolatot igyekszik kiépíteni. A működés

során tapasztaltak szerint a városi segítségek vagy elhanya
golások visszahatnak az együttműködésre.Reméljük, hogy
a segítség megnyilvánul a város vezetése részéről.

A kisebbség képviselője részt vesz a városi képviselők

munkájában, a kisebbségi érdekeket, a mi érdekeinket neki
kell képviselni (Hack Mária kompenzációs listán jutott be),
egyik képviselőnk se jutott volna be, ezért közösen állítot
tunk egy listát. Az én szerepem ezért más lett mint
szószólóként volt. Az előző négy évben mint szószóló a városi
testület ülésein véleményezési joggal vettem részt. A jelen
legi ülésen én is részt vehetek, de mivel képviselőnk van a
képviselet felelőssége őreá hárul. Ő szavazati joggal bír és e
testületbe a képviselők mellett így plusz létszámmal kapott
helyet.
Az utcanév változással kapcsolatban mit tapasztaltam.
Pozitívan értékelem, hogy az emberek hagyománytisztelete
és más akaratának tiszteletben tartása megmutatkozik.
Ezek az emberek megértőleg és segítőkészen lépnek fel
kérésünkre. Köszönet azoknak, akik a névváltozásban segí
tettek.
Pünkösd a német kisebbség körében mindig nagy ünnep
volt. A konfirmálás idején mindig nagy egyházi ünnepség
volt. Az egyház is ünnepel, jövőre konfmnálást is tervezünk.
Aztán szeretnénk megünnepelni a Körös étteremben is. Egy
összejövetelt szervezünk, ahol zene mellett szórakoznánk.
Váljuk a jelentkezéseiket a Német Kisebbségi Önkormány
zathoz.

Dr. Weigert Józse]



16 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1999. MÁJUS

.[. Rendőrségihírek .]
- a m6,iusi eseményekről -

• Újabb szatír bukkant fel az Erzsébet ligetben 21-én. A 35-50 év
körüli, rendezetlen külsejű, kb. 180 cm magas férfi diáklányoknak mutat
ta be egy bizonyos testrészét. A bejelentés után nem sikerült elfogni.
• 17-én éjjel egy névtelen telefonáló jelezte, hogy a Bajcsy-Zs. úti
Romantika sörözőbe valaki éppen betörésen mesterkedik. Az elkövető a
hátsó ajtó vasrácsát erővágóval levágta és így jutott be ahelyiségbe. A
kiérkező rendőrjárőr elfogta a betörőt és közben elmenekült társát, akik
nem ismeretlenek arend őrei számára...
• Betörtek az Interminor sörözőbe is még 5-én. 150 ezer Ft értékben
csokoládét, cigarettát zsákmányolt és a játékautomata pénzperselyét
ürítette ki az éjszakai látogató. Akár 150 ezer Ft, arongálás i kár 70 ezer
Ft-ra rúg.
• Hétvégi házakat törtek fel a Dobó úton, a Kiss Lajos üdülősoron, a
Harcsás-zugban. Az ellopott értékek összeírása még tart.
• Vonat elé ugrott, feltehetőleg öngyilkossági szándékkal egy helybeli
42 éves férfi aFő úti vasúti sorompónál 24-én.
• Gyanús háztüzek keletkeztek aKálvin úton 21-én és 22-én. Egy-egy
lakatlan ingatlan égett le. Arendőrség egy valószínűleg szándékos gyúj
togatás tettese után nyomoz.

PAPÍRDOBOZ,
" "FOLlAZSAK
gyártása

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./Fax: 66/386-736

-----------. 'gyomafarm AG.t\ZDA]\
Mm> kft. SZOLGALATABAN

FIGYELEM, FIGYELEMI
Újra megnyílt Endrődön

az Apponyi u. 3. sz. alatt a

GAZDABOLT
Vetőmagok, műtrágyák,virágföldek

és növényvédő szerek bevezető áron!
l'

Gazda Aruház
APenny Market mellett

Bő áruválaszték,
szakértő kiszolgálás

06/66/386-359 • 06/30/9854-756
Várjuk kedves vásárlóinkat

Várfiné Szmola Ildikó &Várfi András

- országos történelmi vetélkedő 
folytatás a 12. oldalról
Pintér István: ..Én Zsigmond egész életéről a fontosabb
dolgokat. mint például a családi ágazatokat vizsgáltam...
- Mivel rengeteg időt forditottak erre a gyerekek, ezért
most már a többi iskolai tárgyat is elő kell venni, az
esetleges lemaradásokat pótolni kell. E tekintetben a
tantestület messzemenőleg támogatta az országos dön
tőbe jutott csapatot - fűzte hozzá a tanárnő.

A gyerekek mind a négyen szinte egyöntetűenazt vallják,
hogy ezek után a történelemhez, mint tudományhoz,
tantárgyhoz méginkább közelebb kerültek és meg is sze
rették azt.
Pintér István megjegyezte, hogy azáltal is sikerült meg
szeretnie e tárgyat. mivel tavaly egy országos történelmi,
egyéni versenyre is bejutottak...
Most mint országos döntőt nyert csapat. jövőre ugyan
csak biztosított a részvételük. Akkor majd valószínűleg

az Árpád-korral kapcsolatos témakörben vetélkednek.
Köszönet jár a tantestületnek, a szülőknek. a polgármes
tert hivatalnak és az iskolai Gyennekekért Alapítványnak
a messzemenő támogatásért, segítségért!
A csapat tagjai pedig Simonné Szrnka Zsuzsanna ta
nárnő felkészítő munkájáért mondanak köszönetet.

-B K-
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BEISKOLAlASI TAMOGATAS

Pályázatok - parkoló - bérlakás ..... 2.,4. old.

ÉrszűkületgyÓg'lítása 6. old.

Javasoljon kútnevet . . . . . . . . . . . . . . 9. old.

Jótékony est szerényeredménye .... ll. old.

Londoni útról. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15. old.

Tűzoltó közgyűlésröl .

Bőrrák és kullancsveszély .

Életrevaló - Sóczó Elek .

8. old.

3. old.

7. old.

Tqjékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az

1999/2000-es tanévre
a beiskolázási támogatást

1999. JÚNIUS 15. NAPJÁTÓL
JÚLIUS 15. NAPJÁIG

lehet kérelmezni a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztályánál.

A megállapított támogatás az adott oktatási
intézménynél tankönyvvásárlásrajordítható!

DR. DÁVI~ IMRE s.k.
polgármester
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~ Nagy tisztelettel kérjük Önöket, a II feleslegessé vált, használt könyveiket I
~ legyenek szívesek a Városi Könyv- ~

~ tárba behozni. Az összegyűjtöttköny- !
~ veket mi a Kulturális Egyesület tagjai ~

~ ~
~ 1999. június IB-án ~

~ 13 órától 20 óráig ~
~ ~
~ 1999.június 19-én 10 órá- ~I tól 1 7 óráig kiárusítjuk. I
~ A befolyt összeggel a hátrányos ~

~ helyzetű tehetséges gyomaendrődi ~.
~-:>j \'<A
~4 diákok továbbtanulását támogatjuk. ~

~ (Az ezzel kapcsolatos pályázat ~
~ júliusban kerűl a nyilvánosság elé.)· I
I Előre is köszönjük fáradozásukat! ~
~ ~
~ Az egyesület tagjai ~
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Modem verbunk. .. Állásbörzénjártunk 6. old.

Sajtkóstoló a Fesztiválon dr. Mucsi Imre és Gubucz József 1O. old.



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

1999. JÚNIUS

• kárrendezés • kábeltévé • tájház •
- A bel- és árvizi károk enyhítésére biztosított áLLami

pénzek kiutalásra kerültek?
- Igen. részben a felmerült védekezési kcs. 1. fázisá

nak a 10 586 OOO Ft 70%-át.
Jelen pillanatban az önkormányzati tulajdonú utak

ban. hidakban. járdákban bekövetkezett károk pontos
felmérése folyik. Ez mintegy 44500 OOO Ft, amit
várhatóan 50%-ban térítenek meg.

A város tulajdonában lévő mgatlanokban
bekövetkezett károk mértéke 23 580 OOO Ft, ezt még rés
zletesen, műszaki szakértővel fel kell méretni. A
megtérítés nagysága 50-100% között lehet, mégpedig az
alapellátást biztosító intézményeknél - iskola, óvoda...

A lakosság tulajdonában lévő ingatlanok esetében már
kaptunk átutalásokat. 8 épület, mintegy 28,2 M Ft-os
kárt szenvedett. 13 épület szorult felújításra. Erre
8,4 M Ft kárt állapítottunk meg. Ennek pontos sorsát
nem tudjuk még. További, kb. 2500-2600 mgatlanban
lett kisebb-nagyobb kár. Ezek értéke sajnos összesen
130-135 M Ft. de ez zömében nem lakóingatlan. Úgy néz
ki, hogy ezt az állam nem fogja dotálni. Július közepére
lezárulhatnak ezek az ügyek.

- Hogyan lehetne a helyi kábeltéué kiépítését nép
szelŰbbé. eifogadottabbá tenni a lakosság körében?

- Az eddig bekötött kábeltévék száma kb. 350 A szol
gáltatás színvonala megfelelő.Abekötések gyorsaságával
nem vagyunk megelégedve. A tulajdonost - Szűcs Imrét
- ezért beszámolóra kértük.

Azt tűztük ki, hogy ez év végéig legalább 800-1000
lakás legyen bekötve, jövőre pedig további 500-600.

Kérdés, hogyan valósul meg. Értelmét csak akkor
látom igazán, ha a lakosság 60-S0%-nak lehetősége lesz
a bekötésre, amikor is a lakos eldönti. él-e ezzel. vagy
nem.

- A Tájházban történt személycserét mi indokolta?
- Úgy gondolom, hogy személyes okok indokolták. A

Tájházban csak kisegítőkéntdolgozott Hornokné Németh
Eszter, Vaszkó Irénke néni volt a vezetője. Úgy érzem,
hogy Irénke nénivel a város szempontjából korrektenjár
tunk el, romlott az egészsége is ...

Az önkormányzat fejlesztést határozott el. Ugyanakkor
volt egy fiatalember, Szonda István, altinek tenni
akarása, végzettsége számunkra megfelelő, és nagyon jó
együttműködésikészsége van Vaszkó Irénke nénivel is,
ezért őt neveztük ki oda főállásban.

Az épületek átalakítás i munkái jól haladnak. Június
közepére teljes egészében megnyilik a Tájház mindkét
épületrésze, és ismereteim szerint Irénke néni nagyon
segíti, támogatja Szonda Istvánt. Ez egy. az élet hozta
változás, egy folyamat annak érdekében, hogy ne álljon
meg a Tájház körüli vitalitás.

- Keués a nyilvános WC a városban. Tervezik ilyenek
kialakítását?

- Ilyeneket ott tartunk fent, ahol szükségesnek látjuk.
Piacok, vásár stb.

A városközpontban egészségügyi, vagy vendéglátó
helyeken áll egyelőre rendelkezésre. Egy újabb ilyen
helyiség kialakítása a 2000-ben esedékes buszpályaud
var rekonstrukciója során jöhet szóba.

*
Szeretném felhívni városunk lakosságának figyeImét

arra, hogy vigyázzunk jobban, közösen a település tisz
taságára! Például a városközpont estétől reggelig nagyon
szemetessé válik. Lehetőségetadunk ennek elkerülésére

azzal is. hogy eddig 20 kis szemétgyűjtőthelyeztünk ki,
várhatóan napjainkban további 20 kihelyezése történik
meg. majd még 25-öt. az első félévben még. szeretnénk
helyére rakni.

Kérem, hogy ne vágjunk a parkokon keresztül. így is
őrizzük meg, amit nehezen. komoly pénzen igyekszünk
fenntartani, karbantartani.

Azt is kérem. hogy a lakások, házak előtt igyekezzen
mindenki tisztán tartani a területet. Ahol nehezen esik
is, azonban próbálják elvégezni. Az önkormányzat ezt
bizonyos térítés ellenében fel fogja vállalni, hiszen ez
költséget jelent. Ugyanis a gaz a szúnyognak nagyon jó
élő-o búvóhely, annyira, hogy aztán onnan ki sem lehet
írtani. Hiába szórj uk égről-földről őket, így felesleges
kiadást jelent csak. Azt kérem tehát, hogy próbáljunk
tisztaságot, rendet tartani. a gyomokat pedig ne tűrjük.

Szeretném. ha a lakosság megértené, hogy ezek nem az
önkormányzat kedvtelései, hanem érdekükben,
érdekünkben vannak.

Sikerült Gyomaendrőd sportorvosi kérdését egy stá
tussal helyben megoldani. Még Dévaványát, Ecsegfalvát,
Hunyát is elvállalta a doktornő.

Vélemények hangzanak el arról, hogy melyik település
rész mit, mennyit. kapjon...? Megítélni nehéz és ez vál
tozó. mert egyszer egyik, máskor másik kap többet. Ez
forráserőtől is függ.

A milleneumi évre várunk minden kisebb-nagyobb
ötletet. A megünnepléshez itt a pénzügyi lehetőségek

szabnak határt. Szeretném, ha a lakosság, főleg a civil
szervezetek, a település egy-egy emlékművét,vagy emlék
jellegű részének környezetét rendbe tennék, a karban
tartást felvállalnák.

Nem jó látni, hogy mennyire nem tudunk Vigyázni az
új, vagy régibb emlékművekre és kisebb-nagyobb
rongálásokat fedezhetünk fel rajtuk.

Várunk olyan régi fotót a szerkesztőségbe. amely egy
egy diszkutat. vagy parkot stb. mutat be. (Az endrődi

Hősök terével megkezdtük rendbetételüket.) Szeretnénk
ezt folytatni, erre minden évben egy kis pénzt szánni,
ezzel is szebbé tenni ezt a várost. (május 21.)

PARKOLÓÉpíTÉS
Vállalkozók figyelmébe!
A Körösladányi út, a Sportpálya és a Polgárvédelmi

bázis közötti területen egy gépkocsiparkoló kiala
kitására van lehetőség. Ennek megépítése után a
Liget-fürdőbe és a sportrendezvényekre látogatók
gépjárműveiketezen a területen helyezhetik majd el.

A parkoló kivitelezője 5-10 év időtartamra

lehetőséget kap a területet .fizető parkolóként
működtetni.

Az önkormányzat várja azon vállalkozók jelent
kezését, akik erre megvalósítható tervet készítenének
és a kivitelezést megoldanák.

A parkoló kialakítása után a Semmelweis utcában
gépjárművek parkolását az önkormányzat nem
engedélyezi.
Bővebb tájékoztatót a PolgármesteJi Hivatal Üze

meltetési osztályán nyújtanak.
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Anyajegyböl •
lS lehet rák?!

Sajnos igen. az egyik legrosszabb indulatú rák a mela
noma veleszületett vagy később kialakult festékes (bar
na) anyajegyből is kiindulhat.

Az utóbbi évtizedekben az ilyen rákban szenvedők

száma egyre növekszik, melynek oka a sokszor hangoz
tatott környezeti ártalmak (káros sugárzás stb.). de a
rákbetegség súlyosságáért, előrehaladottságáért gyak
ran maga az egyén is felelős.

A rohanó életmód. "a kis dolgokkal nem törődöm"

szemlélet, ill. bizonyos még ma is élő hiedelmek. mint
például az, hogy "nem szabad kivágni az anyajegyet.
mert elrákosodik" fiatalemberek, ill. egészségesnek tűnő

középkorúak hirtelen kialakuló súlyos betegségéhez.
halálához is vezethet. Bármelyik anyajegyet ki lehet
vágatni, sőt bizonyos anyajegyeket ki is kell. hogy
megelőzzük a rákos átalakulást.

Egy megdöbbentő statisztikai adat: Magyarországon a
30 év alatti korosztály halált okozó rákjai között a
második helyet foglalja el a melanoma!

Kezdeti stádiumban ez a rák is teljes mértékben
(lOO%-ban) meggyógyítható!

Sajnos a melanomás betegek 2/3-a csak akkor fordul
orvoshoz, vagy kerül megfelelő szakemberhez, amikor
már hónapok. évek óta (!) megváltozott a veleszületett
vagy később kialakult (kb. 30 éves korig) anyajegye:
asszimetrikussá vált. színe fekete lett. kiemelkedőbbé,

dudorossá vált vagy kisebesedett és vérzik. és már nem
is hasonlít az eredeti anyajegyre, mert már rák! Egyes
esetekben már áttétek is jelentkeznek! Ez a rákos átala
kulás esetleg igen enyhe viszketéssel jár, de egyáltalán
nem fáj! Ez a második gyakOri hiedelem, hogy "hiszen
nem is fáj - miért lenne rosszindulatú?".

Sajnos csak akkor lépnek fel fájdalmak, amikor már
többszörös áttétek képződnek.és súlyos rákbetegség ala
kul ki.

A harmadik gyakori hiedelem a veleszületett anyaje
gyekhez való túlzott ragaszkodás még akkor is, amikor
rákmegelőzés szempontjából fontos lenne kimetszésük.
"Édesanyámnak v. édesapámnak is ugyanezen a helyen
volt és semmi baja nem lett. Ezzel születtem, s ezzel is
szeretnék meghalni" ilyen, és ehhez hasonló kijelentések
hangzanak el vizsgálatkor, amikor felmerül az anyajegy
eltávolításának szükségessége. A veleszületett anyaje
gyekből pedig sokkal gyakoribb a rák.képződés. mint a
később kialakuló szabályos, általában nem túl nagy,
egyenletes barna színeloszlású anyajegyekből.

Egészen 30 éves korig képződhetnekújabb anyajegyek
bőrünkön és általában teljesen jóindulatúak. Vannak
bizonyos egyének (van amikor egy családon belül többen
is!). akiknek bőrén 15 éves kor után igen nagy számú,
különböző nagyságú furcsán asszimetrikus alakú és

pettyezett, vagy foltos világosbarna-sötétbarna anyaje
gyek képződnek. Ezek azok a személyek, akik szintén
hajlamosabbak az átlagosnál a melanomára. az anyaje
gy rákos elfajulására.

Sajnos a statisztikai adatok szerint még az ép (anya
jegy nélküli!) bőrből is kialakulhat melanoma, amelyet
szintén a fekete szín, a rohamos növekedés, a szabályta
lan alak és szél, esetleg erős kiemelkedés - dudorosság
vagy kisebesedés is jellemez.

Meg kell még emlitenem az ..időskori szemö!csöket".
melyeket gyakran összetévesztenek anyajeggyel, sőt

néha melanomával is. Pedig teljesen jÓindulatúak, már
30 éves kor környékén jelentkezhetnek, és később gyak
ran igen nagy számuk miatt problémát okozhatnak: visz
ketnek, leválnak, lehámlanak. majd visszanőnek. Hón
aljban. nyakon kocsányos formában jelentkeznek - ezek
gyakran begyulladnak. megduzzadnak és igen fáj dal
masak is lehetnek.

Az anyajegyekkel és a melanomával foglalkozó bőrgyó

gyászok és onkológusok is arra híVják fel a figyelmet,
hogy az anyajegy bármilyen megváltozását feltétlenül
meg kell mutatni bőrgyógyásznak.

Sajnos az anyajegyesek egy része az előzőekben

említett okok miatt nem törődik a kisebb változásokkal,
vagy pedig egyáltalán nem veszi észre, pl.: nem jól lát
vagy nem látható helyen van a kis anyajegy, melyen
valamilyen változás történt, pl.: deréktáj. a hát közepe, a
fejtető. a nyakszirt stb.

Véleményem szerint időnként bőrgyógyászati szak
rendelőben történő anyajegyvizsgálatra lenne szükség,
melynek keretében a megfelelő gyakorlattal rendelkező

bőrgyógyászspeciális nagyítóval biztosan még korai, kez
deti stádiumban is felfedezi a melanomát. a rákos el
fajulást, vagy pedig ha szerencsére nincs probléma,
akkor ha szükséges a dörzsölésnek kitett, vagy furcsa
nyugtalan anyajegyeket rákmegelőzés szempontjából
kivágatná.

ÖsszefogLalva: kinek ajánlott az anyajegyvizsgálat?
- akinek veleszületett anyajegye van;
- akinek nagyszámú, furcsa alakú. asszimetrikus,

változatosan foltos anyajegye van;
- akinek nem volt anyajegye és mégis valamilyen

anyajegyhez hasonló, de kifejezetten fekete (l). és foko
zatosan növekedést mutató folt jelenik meg bárhol a
bőrén.

A Szarvasi Bőrgyógyászati Szakrendelésen minden
kedden 11-13-ig anyajegyvizsgálatot tartunk. Természe
tesen mint a bőrgyógyászati szakrendelésre, általában
erre a vizsgálatra sem szükséges beutaló.

Dr. GuLyás Mária
bőrgyógyászszakorvos

Hazánkban a kullancs által terjesztett
betegségek közül embereken a leggyakrab
ban kettő okoz gondot.

Közülük az egyik a vírus által okozott
fertőzés. a kullancsenkefalitisz (vírusos agy- .
hartya-. agyvelőgyulladás).A kullancsenke
fali tisz idegrendszeri gyulladással jaró
betegség. A kórokozó vírusok a csipést
követőena fertőzött kullancs nyálával kerül
nek a szervezetbe.

A lappangási idő a kullancscsipést
követően S-15 nap. A betegség enyhe
lefolyása esetén lázas. felsőlégúti folyamatra

utaló tünetek figyelhetők meg. Súlyosabb
formában a beve'L:ető tünetek hasonlóak.
ezekhez azonban magasabb láz. hányinger.
hányás is társul. A legsúlyosabb formájában
bénulásos tünetek jelentkeznek. melyek ha
kiterjednek a légzőközpontra is. halálos
kimenetelüvé teszik a betegséget.

A betegség megelőzésébenszerepe van a
kullancscsipés megelőzésének. valamint a
védőoltásnak.

A l-.'ullancscsipés megelőzése céljából
nyakon. csuklón. bokán wt ruházatot cél
szerű viselni. az esetlegesen a bőrbe fúró-

dott kullancsot - lehetőleg annak sérülése
nélkül - minél előbb el kell távolitani.

A kullancsenkefalitisz védőoltassa!

megelőzhető.Az oltássorozattal végzett aktiv
immunizálás évekig biztonságos védettséget
ad. A kullancsveszély kora tavasztól késő

őszig fennáll. Ahhoz. hogy az első igazan
meleg napokra a védettség kialakuljon. cél
szerű az oltást a téli. vagy a kora tavaszi
hónapokban megkezdeni. Az oltóanyag
patikában receptre kapható.

Részletes tájékoztatást a védőoltással

kapcsolatban háziorvosoktól kaphatnak.
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MÓDOSÍTÁSOK
Módosították a fiatalok első lakás megszerzéséhez
nyújtandÓ önkormányzati támogatásról szóló ren
deletet a Közigazgatási Hivatal észrevételeit figyelem
be véve.
Ugyancsak módosításra került a mezőőri járulék
mértékérőlés megfiZetésének módjáról szóló rendelet
is. Az Alkotmánybíróság a Dombrád nagyközség tes
tülete mezőőri rendeletének felülvizsgálata során dön
tést hozott, ami alapján a gyomaendrődi képviselő

testület is módosította saját rendeletét.

ÁTADÁS
Július 16-án ünnepélyesen is átadásra kerül az
egészséges ivóvízbemházás, vagyis dr. Katona
Kálmán miniszter és több illusztris vendég, a svájci és
a magyar konnány képviselői jelenlétében elindulhat
a végleges ivóvízszolgáltatás a Körös-Maros hordalék
kúpról származó vízzel.

Napirend előtt
A május 27-i testületi ülés polgármesteri beszá

molójából.
A 20. héten megtörtént a szúnyoggyérités első,

majd a 22. héten a második "akciÓja". Az erre
vonatkozó szerződés megkötésre került a
kivitelezővel a Rovért és RSZ-Coop Kft.-vel.

Megtörtént május 26-án a Póhalmi út átadása is.
Ebben az ütemben 4,7 km készült el, hátra van még
3 km, de ezt egyenlőrekátyúzással teszikjárhatóvá.
Erre kb. 500 ezer Ft-ot költenek, ami a közeljövőben

készül el. A további 3 km megépítése mintegy 25-30
M Ft-ot venne igénybe... "Mindenkinek nagyon kell
az út, de abban a pillanatban, amikor ezért fIzetni
kellene, akkor már nagyon nehezen csurgatják a
pénzt - az érintettek... "

Megkezdődött a Sportcsarnok talajának, burko
latának további javitása, cseréje.

Skina 107:
Extra Top:
Praktica M50:

EF 300:
AF 230:
ZOOM 210:
ZOOM 600:
F 60:

FlO:
AF 101:
BF AF:
ZOOM 70:
DYNAX 404 SI:

Anyakönyvi változások

A Rózsahegyi Kálmán Ál talános Iskola
8. a osztályos tanulói ápIilis 30-tól május
2-ig Mátészalkán voltak az Országos
Francia NyeIvü Gyennekfesztiválon. Har
madik éve, hogy részt vehettek ezeken a
találkozókon, kitünő. francia nyelven
előadott darabokat láthattak, s élvezhet
ték a szabolcsiak vendégszeretetét, tájjel
legü ételeit. A nagyszeru élményen kivül a
legszebb díszlet és kosztümök díját iS ha
zahozhatták. .
Ehhez a nagyszerü élményhez önkor
mányzatunk képviselő-testülete is hoz
zájárult anyagi támogatással. Köszönjük,
hogy gondtalanabbá tették ezt a három
napot! a 8. a osztály és tanárai

Házasságkötések: László István és Pomb
csánszki Erzsébet. Botos Gábor és Feuerwerker
Ágnes, Bartik Tibor és Simon Szilvia Rózsa.
Elhunytak: Palercsik Sándor 70, Hanyecz Emő
Lajosné Bárdos Irma 85, Szediák Sándor 46.
Lénárt József72, Ungi István 76. Nagy Gábor 63.
GeIlal István 61 éves korában.

AJuhos Fotó ballagási akciója a
lionne Shop-ban

Fényképezőgépek:

2960,- Ft [félautomata, beépített vakuval)
5960,- Ft [automata, beépített vakuval)
8780,- Ft (automata, beépített vakuval)

NIKON fényképezőgépek:

10900,- Ft [fix fókuszos, automata, beépített vakus)
16800,- Ft [autofókuszos, automata, beépített vakus)
41600,- Ft (35-70 mm-es zoom)
56500,- Ft (38-110 mm-es zoom)

102400,- Ft (tükörreflexes gép 35-80 mm-es objektiwel)
MINOLTA fényképezögépek:

9900,- Ft [fix fókuszos, automata, beépített vakuval)
15500.- Ft (autofókuszos. automata, beépített vakuval)
21800,- Ft (autofókuszos, automata. beépített vakuval)
35100,- Ft [35-70 mm-es zoom)
99800.- Ft (tükörreflexes gép 28-80 mm-es objektiwel)

Az év fényképezögépe:
DYNAX SI: 122200,- Ft
Ezen kivűl ADIDAS, CASIO, HELVETlA, QésQ karórák nagy valasztékban kaphatók.

Juhos Fotó Békés, Kossuth u. l. Tel.: 66/413-107
Gyomaendridön a lionne Shopban

Hősök útja 46, Tel.: 386-424

Gyomaendrőd, Vizmű sor 2/L.
szám alatt lévő szoba-konyha he
lyiségekből álló, 31 m 2 alapte
rületű komfort nélküli szociális
bérlakásra. A lakás lakbére:
1550,- Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határ
ideje: 1999. június 09. napja, me
lyet a Polgármesteri Hivatal Hu
mánpolitikai Osztályához kell
benyújtani.

A lakbér megfiZetéséhez "Gyo
maendrőd Város Képviselő-testü

letének a többször módosított
11/1996. (V. 29.) Kt. számú ren
deletének 36. § (l) bekezdésében
biztosított lakásfenntartási támo
gatást igényelhet az, aki a többször
módosított 6/1994. (II. 23.) Kt.
számú rendelet 3. § (l) bekezdése
alapján szociális körülményei
miatt rászomló személy".

" amennyiben nincs szociális
rászomltságú pályázó, akkor a
szociális körülményei alapján rá
szomlónak nem tekinthető pályá
zók közül az részesül elönyben, aki
a lakbér előzetes egyösszegű meg
fizetését a meghirdetett - legalább
6 (hat) havi - összeghez képest
hosszabb időtartamravállalja."

DR. DÁVID IMRE
polgármester
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VÁSÁRTÉRi ÓVOdA
A vásártéri tagóvoda közoktatási
megállapodás formájában működik

tovább az önkormányzat elkép
zelése szerint. A közoktatási meg
állapodástervezetet a júliusi ülésen
hagyják jóvá és majd írják alá a pá
Iyázóval Lázárné Varjú Judittal, aki
jelenleg hasonló formában
működteti 1998. július l-jétől a
szomszédos bö!csődét. Lázárné
pályázata az óvodai működtetésre

konkurens nélkül érkezett be,
azonban a feltételeknek így is meg
felelt.

.. " "Oregszolobe
3 km kerékpárutat szándékoznak
építeni Öregszőlőbe.Ehhez a szük
séges dokumentációkkal, engedé
lyekkel rendelkeznek. A kivite
lezési költség kb. 25 M Ft lenne. A
támogatást 20 M Ft adná, míg a
saját erőt kb. 5 M Ft-ot az önkor
mányzat biztosítaná. A pályázatot
ennek megfelelőennyújtják be.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

SPORTORVOS
A testület jóváhagyta és támogatja
azt a szerződéstervezetet, amit DR.

KATONA PrRosKÁVAL - aki egyéni vál
lalkozó gyermekgyógyász szakorvos
- Gyomaendrőd és térsége (Csár
daszállás, Hunya, Dévaványa és
Ecsegfalva) sportorvosi ellátásának
biztosításáról szólna.
Ezért 10 ezer Ftjhó br. dijat fIzetne
az önkormányzat. Dr. Katona Piros
ka heti egy alkalommal csütörtö
könként 16-17 óra között ren
delőjében biztosítaná az ellátást.
A tervezetet még dr. Asztalos Gyula
sportszakfőorvos kell. hogy jóvá
hagyja.

Renoválás
A városháza É-i, K-i, D-i hom
lokzatának felújítására kiírt
pályázatot 7607204 Ft-al a
Thermix Építőipari Szövetkezet
nyerte el a 8447461 Ft-os ÉPFE,
valamint a 9161387 Ft-os
Gyomaszolg K..ft. ajánlata előtt.

5

Sportolás és pályázat
Az endrődi sportpálya-létesítmény
épitésére. korszerűsitésére és fel
újítására pályázatot nyújtanak be az
Ifjúsági és Sportminisztériumhoz. A
salakos futópálya, távolugró pálya.
magasugró pálya, dobókörök stb.
kialakítására mintegy 9,2 M Ft br.
beruházási összeg kellene, ennek
50%-át pályázzák meg. A felújitás a
szomszédos általános iskola testne
velési oktatását is nagyban segítené.
Hasonlóan pályáznak a Sportcsarnok
rekonstrukciÓjára is. Itt naponta
500-600 gyerek testnevelése és
100-200 felnőtt sportolása folyik, vi
szont a küzdőtér állapota - a lényeg
megkivánja a felújitást.
A b!'. beruházási összeg 5 M Ft lenne,
a pályázott összeg 2,5 M Ft.

TEMP~OMKÖZBEZÁRÁSA
Egyetértenek a refonnátus temp
lom és a 2. Sz. Ált. Iskola közötti
köz bezárásával. Az erre vonat
kozó feladatokat és tárgyalásokat
elindították.

Zenei oktatás
Lapzárta után tartotta meg a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség Gyomaendrődi Szervezete szociális és családügyi
témákban nyilvános fórumát - június 2-án.

Meghivott vendég volt dr. Harrach Péter szoc. és eü. mi
niszter. A miniszteri előadás után a gyed, gyes. családi
támogatások, munkanélküli és ifjúságvédelmi. az idősko

rúak ellátása és egyéb kérdéseket vitattak meg.

DROGP'REVENCIÓS NAP"
. A SPORTCSARNOI(BAN

A Megyei Drogprevenciós Munkacsoport ez év elején
zártkörű pályázatot irt ki a városi munkacsoportok
részére. Ezen a pályázaton egy városi rendezvényt
lehetett nyerni.

A gyomaendrődi munkacsoport által megpályázott és
megnyert drogprovenciós napot 1999. május 6-áIl ren
deztük meg a Városi Sportcsarnokban.

A diákok az előadás előtt 20 kérdésből álló tesztet
töltöttek ki, igen jó eredménnyel. 4 db 19 pontos, és 6 db
18 pontos eredmény született, ami a megyében igen
kiemelkedő, hiszen a többi település diákjai előadás

utáni kitöltéssel értek el hasonló eredményt. 15-16-17
pontos tesztet nagyon sokan írtak. A helyezetteket a
Bottlik Élelmiszerbolt, az Ugor Trade Kiskereskedelmi
Kjt., és a Magyar Vöröskereszt Területi Szeruezete által
adományozott csokoládéval jutalmaztuk, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni.

A teszt kitöltése után a diákok meghallgatták Zsankó
László rendőrőmagyelőadásáta drogokról és azok káros
hatásairól.

A város minden iskolájából jöttek fIatalok, kb.
550-600-an vettek részt a rendezvényen.

Ezúton is szeretn.énk köszönetet mondani az iskolák
vezetőinek. hogy diákjaiknak lehetőséget adtak a
részvételre.

Értesítjük mindazokat. akik zenei oktatásban kiván
nak részt venni. hogy az 1999j2000-es tanévre a jelen
tkezés az alábbi időpontokban történik:

1999.június 2-án, szerdán 17 órától a Városi Zene- és
Műuészeti Iskolában (Rákóczi u. 19.).

1999.június 3-án, csütörtökön 17 órától a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában.

Jelentkezés az alábbi tanszakokra lehetséges: előkép

ző, zongora, hegedű, gitár, furulya, fuuola, klarinét, trom
bita, szaxofon, kürt, tangóharmónika.

Egyéb kérdésekkel kapcsolatban felvilágosítás a
zeneiskolában személyesen vagy a zeneiskola telefon
számán: 386-491.

Pótbeiratkozás előreláthatólagszeptember l. hetében
lesz. Városi Zene- és Műuészeti Iskola

Rajz- és irodalmi pályázat eredményhirdetése
A Városi Drogpreuenciós Munkacsoport és a Magyar
Vöröskereszt Területi Szeruezete rajz- és irodalmi
pályázatot irt ki az Egészséges életmód témakörben.

A beérkezett pályázatokat zsűri értékelte.
A pályázatok kiállitása a Katona József Művelődési

Központ által szervezett Természetgyógyászati Napon
történt.

A rajz kategóriában általános iskolás korosztályban
első lett Samu Szimonetta, második Varga Emese, és
megosztott harmadik dijat kapott Sárközi Noémi, Tokai
Gréta és DinyaAnna. A 15-18 évesek kategóriájában első

lett Nótári Krisztina, második Nótári Péter. Az irodalmi
kategóriában első lett Bukua CsitLa, második Samu
Szimonetta.

Köszönjük a beérkezett pályázatokat, és gratulálunk a
győzteseknek.

A dijazottak gyönyörű könyveket kaptak, melyeket
ezúton szeretnénk megköszönni a Gyomai Kner
Nyomda Rt-nek.
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1111 ••• IIII
A Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi

Kirendeltségén május 13-án a pályakezdőknek. fiatalok
nak rendeztek állás- és képzési börzét. Erről Timámé
Búza Ilona a kirendeltség vezetője elmondta, hogy a
tapasztalatok alapján szükség van az ilyen rendez
vényekre. Ugyanis ezeken a fiatalokl-<:al való foglalkozás
nagyon is indokolt, mivel vagy még nem tudtak elhe
lyezkedni az iskoláik befejezése után. vagy már újra
munkanélkülivé váltak.

Szerencsére már nem túl magas a számuk. mert 75 fő

az a jelenleg regisztrált pályakezdő. akiknek a börze
megrendezésre került.

A munkáltatók részéről egyre nagyobb igény mutat
kozik ezen börzékre és elég sok álláslehetőségethoztak
most is maguk.1I:al- 151-et.

Kiszolgál a számitógép

Azonban ezek többsége egyre magasabb igényeket
támaszt a munkát vállalni szándékozó fiatalokkal szem
ben. Ebből következik az is. hogy az ajáillatok és ajelent
kezők igényei nem mindig találkoznak.

22 [őnek sikerült ezen a napon elhelyezkedni. 17-en
adtak be kérelmet továbbtanulásra. 4-en jelentkeztek
álláskeresőklubba.

Sokan töltöttek ki kérdŐíveket a börzén. amik alapján
próbáltunk nekik segíteni.

Egyébként egyre inkább tanácsadással segitjük őket.

azonban a hozzááIlásukon is sok múlik.
Eljött a körzet négy polgármestere és a foglalkoztatást

felajánlók népes tábora. mintegy 35 munkáltató.
Itt v9lt például a magyar honvédségtől Filó ezredes is.

mert a hadsereg szerződéseskatonákat keres.
Általában nagyon sok az egy főt kereső munkaadó.

akik bolti eladókat. felszolgálókat keresnek.
Békéscsabáról 9 képzőintézmény is jelen volt érettsé

g'ire épülő továbbtanulási lehetőségekkel.

Az. hogy már nem nagy tömeget kell egy-egy ilyen bör
zén fogadni. előtérbe helyezi a minőségi kiszolgálást,
mert hiszen jobban tudunk az egyénnel foglalkozni, több
idő áll rendelkezésre. Mindent összevetve úgy érzem si
keres volt a rendezvény.

Egy új kezdeményezés is a pályakezdőket segíti majd a
jövőben. amivel jobban megismerhetnek egy-egy szak
mát. úgynevezett pályaválasztási napok keretében.

Legközelebb ősszel tervezünk állásbörzét. Valószínű.

hogy az idősebb korosztály számára - nyilatkozta
Timámé Búza Ilona kirendeltségvezetőlapunknak.

BIRÓ......................................................................................
ÉRSZÜKÜLET MODERN GYÓGYíTÁSA

"SZEGEŐ MÓDSZERREL" GYOMAENDRŐDÖN
Világjelenség. az emberiség átka az érszúkületes meg
betegedés. Érszükület keletkezhet mint önálló megbe
tegedés. de lehet más megbetegedésnek a szövődménye.

Az eddig végzett gyógykezelések az érszúkületet meggyó
gyitani nem tudták. Az érsebész is csak a múthető nagyságú
ereket tudja pótolni. kicserélni. de a hajszálerek elváltozá
saival nem tud eredményesen foglalkozni.

A fentiekből következik. hogy ilyenkor a sebész számára
nem marad más. amikor a betegnek egyik legtragikusabb
állapota következik be. mert amputálni kell a megbetegedett
végtagot.

Eszközünkkel az előbb leírt esetekben tudunk segíteni és
a gyógyításban eredményeket elérni. Kezeléseink során
nemcsak a nagyobb erek szűkületein tudunk javitani.
hanem a kis erek keringését is meg tudjuk oldani. ezért
betegeink a sebészi beavatkozástól mentesülnek. Ezt tehet
elérni a cukorbetegeknél is. akiknek a keringési zavar az
alapbetegségnek egy szövődménye. de sorsuk ugyanaz.
mint az érszúkületes betegnek.

Módszenmlc: egy olyan eljárás. mellyel a beteg szerveze
tébe külső anyagot nem viszünk be. A REPULSON szono
(hang) terápiás készülék a test bőrét l-2 nun-re közeliti
meg. A gyógyító eljárásnak mellékhatása r,incs.

A betegség tünetei:
- végtagokon jelentkező fájdalom
- hideg kezek. lábak
- elszíneződött. elkékült végtagok

- lábszárgörcsök
- szédülés. esetleges fejfájás.
A kezelés előnyei: a kezelések semmiféle kockázattal nem

járnak. A kezeléssel egyidejűleg minden egyéb hagyomá
nyos kezelés alkalmazható. Nem helyileg hat. hanem hatása
van az egész szervezetre.

Kezelés: a kezeléseket naponta kell végezni. egy kezelés
időtartama 15-20 perc. Az első kezeléssorozat 4 hétig tart.
A 20 alkalommal járó kezelés az egészségi állapotnak meg
felelően bármikor megismételhető.

Rendelés címe: MEDlCUS UNIVERSALIS BT. dr. Darvas
Tamás és dr. Lizák Anna Gyomaendrőd.Rákóczi u. 29.

Jelentkezés: telefonon, vagy személyesen délelőtt 9-12.
délután 14-16 óra. Telefon: 386-907.

r-~--------~----~--------~
: Értesítés :
I A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend- I
I rődi Egyesülete értesíti tagjait. hogy a Katona József I
I Művelődési Központban június 16-án este 18 órától I
I összejövetelt tart. Napirendi pontok: l. kirándulások. I
I 2. egyéb bejelentések. Tagjaínkat szeretettel váIjuk. I
I Kovács Miklós elnök I

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

K.öszö::n.e.1:
Sóczó Elek és fia AHila köszönetet mond Kardos Fe
rencnek, valamint a Gyomai Kner Nyomda Rt.~nek a

. Budapesti Utazás '99. kiállításra valÓ odá-, illelve
hazaszállitásáért, attol kiállílották az első.Daimler fa
vá..zas motorkerékpár hiteles. általuk készített mását.

·i. . .
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EG"Y ÁLC»IM v'.ALÓR.A "ÁLT
Életrevaló interjú a Gyomaendrődi Motormúzeum megálmod6jával

Hogy megtudjuk, ragyogó alka- sivatagi BMW. Ilyen terepjáró
lom az Életrevaló Plusss vetél- Itt él közöttünk. Nap mint nap talál- motorkerékpárt azóta sem készí-
kedősorozat első feladatának kozunk vele, amint kerékpárján el- tett sem a bajor cég, sem más
megoldása. Mi. tízen, a Körös- megy az iskola előtt. Mindig nyu- motorgyár.
völgy csapat 6. osztályos tagjai godtnak, kiegyensúlyozottnak tűnik. - Vajon afiai is követik az ap-
felkerestük Sóczó Elek bognár- juk példáját?
mestert, a Gyomaendrődi Motor- A múzeumot már mindannyian - Attila fiam már kész restau-
múzeum létrehozóját. s a múlt- láttuk. De milyen ember az, aki rátor. Nem hiszem, hogy har-
ról, a tervekről. a kitartásról és mindezt önerejéből, saját tehet- mincévesen Magyarországon van
becsületről beszélgettünk vele. ségéből megalkotta? még valaki, aki akkora tapaszta-

- Mi volt a gyermekkori álma? lattal rendelkezik. mint Ő. Zsolti
- Ez jó kérdés! Gyermekkori fiam ötödik éves műszaki egye-

álmom volt, hogy valami maradandót hagyjak magam temista, ő a számítástechnika megszállottja. Tanulás
után, ha erre lesz mód és lehetőség. A jó lsten és az mellett dolgozik, már néhány éve a maga ura. eltartja
akaraterőm hozzásegített ahhoz. hogy ezt a motor- magát, ő is örökölte tőlem az akaraterőt.

múzeumot Iéirehozzam. Persze mindehhez megfelelő, - Úgy hallottuk. hogy egy másik múzeum létrehozásán
segitő családi háttérre is szükség volt. isjáradozik. Ez is motormúzeum lesz?

- Mi késztette arra, hogy motorokat kezdjen el - Jövő év július l-jén szeretném megnyitni itt a Fő úti
gyűjteni? házamnál a bognár- és kovácsmesterségek múzeumát,

- Talán a nosztalgia. Fiatalon. az 50-es években nem ahol a szakmák szerszámait, gépeit mutatjuk be. Ezzel is
volt egyszeru dolog egy jó motor árát összegyűjteni. bővül Gyomaendrődmúzeumi kínálata.
Annak idején Csepellel. vagy Jawa-val motorozgattunk. - Milyen cégek segitik a múzeumot?
és ha megláttunk egy BMW motorkerékpárt - ami a - A város önkormányzata mellett helyi cégek, váIIalko-
motorgyártás csúcsát jelentette -. azt úgy körbeálltuk. zók támogatják a múzeum működését, s ezeken kívül
hogy a motor nem kapott levegőt. jelezte támogatási szándékát egy külföldi világcég és egy

- Ön. .mint bognármester miért éppen a motorokat magyarországi vállalat is. Ez utóbbiak nevét még nem
uálasztotta hobbjjáno.k? említem. mert a szerződések aláírása most van folya-

- A motor és a bognármesterség annyiban kapcsolódik matban.
egymáshoz, hogy a motorbiciklinek és a kocsinak, a sze- - Mit csinál szabad idejében, amikor nem a moiorokkal
kémek is van kereke. A kerék szerintem az emberiség joglalkozi/c?
legnagyobb találmánya, hiszen ha ez nincs, akkor nem - Gyakorlatilag nekem nincs szabadidőm. Azt szok-
lennének járművek,mindent kézben kellene vinni. A vál- tam mondani. hogy úgy 12 éves voltam, amikor utoljára
lalkozásom idején él. gyermekkori nosztalgia hatására játszottam, azóta én mindig dolgozom. Én még szabad-
néhány motorkerékpárt sikerült vásárolni. Rendbe hoz- ságon nem voltam eddig. ezután meg már minek...
tuk azokat, s akkor jött az ötlet, hogy a régi motorokat - Életében eddig mi volt a legnagyobb nehézsége?
milyen jó lenne valahol együtt látni. Magyarországon - Az az én életfilozófiám, hogy az ember produkáljon
akkor nem volt olyan kíáUitás, múzeum, amelyik kora- valamit élete során. Ez nekem megadatott. Nehézségek
beli motorokat mutatott volna be. Elhatároztuk, hogy persze voltak, vannak is, de ezeket eddig sikerült
gyűjtögetünk tovább, s ha sikerül. akkor esetleg kiál- megoldani.
lítást is rendezhetünk. Bár az elsődleges cél inkább az - Mi volt a legnagyobb siJcere?
volt. hogy ezeket a régi járműveketvalahogy megőrizzük - Sikerről nem szoh1:am beszélni, hiszen én csak a
az utókor számára. munkámat végeztem. De nagy sikernek számítom a

- Mióta gyűjti a motorokat? német Daimler favázas lovaglómotor hű másolatának
- 1982. szeptemberében vettük meg az első járművet. elkészítését. Ebből 4 másolata van a Mercedes cégnek.

Ez egy lengyel gyártmányú Junak típusú motor volt, Egy van Stuttgardban, egy Párizsban, egy Sydney-ben,
majd még három ugyanilyen járgányt sikerült szerezni. A egy New Yorkban. Az ötödik pedig itt van Gyoma-
14 éves fiammal felújítottuk, üzemképessé tettük a endrődön. ez a sajátunk.
motorokat, majd néhányat ezek közül elcseréltünk újabb - Van-e olyan motor, amit nem sikeTÜlt megszereznie?
roncsokért. Így kezdődött a gyűjtászenvedély, amely - Ami valaha Magyarországon forgalomban volt, az itt
azóta is tart. mind megvan. Soha nem volt cél csak egy-egy motor-

- A gyűjteményében melyik a legrégibb motor? márka gyűjtése, megszerzése.
- A mezőtúri MÉH-telepről sikerült megszerezni egy - Milyen a motormúzeum látogatottsága?

1921-ben készült francia motorkerékpárt. Ezt a típust - Idén megduplázódott a múzeum látogatóinak szá-
- Le Grimpeur - csak két évig gyártották. ma. Az újságok, a televizió mindig is a tenyerén hordoz-

- MiJcor nyilt meg a Gyomaendrődi Motormúzeum? ta a múzeumot, ezért is messze földön híre van. Mióta
- 1989-ben, amikor az utolsó május elsejei felvonulás négy éve német szaklapban megjelent egy cikk a

volt a városban, próbaként megnyitottuk a kiállítást. múzeumról. azóta Európa-szerte nevezetes múzeum a
Aznap több mint nyolcszázan nézték meg a motorokat. gyomaendrődi.

Ám az igazi nyitás több mint egy év múlva, 1990. augusz- - Ön szerint ki az életrevaló?
tus 10-én volt, ekkorra kapta meg a múzeum a működési - Szerintem az életrevalóságat nem lehet mester-
engedélyt. Ezidáig kétszáz motort gyűjtöttünk össze, séghez, vagy végzettséghez kötni. Mindenkí, aki becsü-
melyből 160-at restauráItunk. A múzeumban 87 motor- letesen, tisztességesen végzi a munkáját, s megpróbál
márka látható. Ez Európában egyedülálló. valami maradandót hagyni maga után, életrevaló. De

- Önnek melyik a kedvenc motormárkája? életrevaló az is, akinek akaratereje van, aki célokat tűz

- A BMW. Egyébként is nagy tisztelőjevagyok a német maga elé és azokat meg is valósítja ...
iparnak, ezt minden múzeumlátogatónak el szoktam KÖRÖSVÖLGY CSAPAT
mondani. Nálunk tízféle BMW látható, s ezek közül a GYOMAENDRÖD 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOlA 6/A OSZTÁLYOS
legkülönlegesebb az 1942-ben készített katonai motor, a TANULÓT
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2979 E Ft
325 E Ft

10 E Ft
8 E Ft

3322 E Ft

Május 3-án tartotta közgyűlését az Önkéntes Tűzoltó

Egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet.
ahol egyik fő napirendi pont a pénzügyi beszámoló volt.

Megjelent dr. Gáti Zoltán Békés megye tűzoltópa

rancsnoka, Montvajszki László szarvasi tűzoltópa

rancsnok. Dinya László a Gyomaendrődi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke. dr. Dávid Imre polgármester,
dr. Csorba Csaba jegyző, dr. Varga Imre ügyvéd levezető

elnök, Porubcsánszki Sándor a felügyelő bizottság
elnöke, Gellai Imre alpolgármester, Tóthné Gál Julianna
pénzügyi előadó, a tagság és érdeklődők.

A közhasznú társaság programjainak és feladatainak,
valamint az éves költségvetés, a közhasznúsági beszá
moló elfogadása a közgyűlés hatásköre.

Dinya László elmondta egyebek mellett. hogy az ÖTE új
vezetőségeés felügyelőbizottsága 1998. 02. 20-án került
megválasztásra. CéUuk, hogy az önkéntes tűzoltó hagyo
mányokat folytatva elősegítsék az önkormányzatra
háruló. tűzvédelemmelkapcsolatos feladatok elvégzését.
Tagjaikat folyamatosan továbbképzik minden téren.
Szoros együttműködésre törekszenek a város önkor
mányzatával, és számitanak anyagi támogatásukra.

Pénzügyi nehézségek miatt 1998. január végén meg
szüntették az állandó ügyeletet. Ettől kezdve az önkénte
sek eseti behívással látták el feladataikat.

1998. július 2-án megkapták a kiemelten közhasznú
társadalmi szervezet minősítést.

1998-ban 17 esetben vonultak ki kárelhárításhoz.
A műszaki berendezéseik, gépjárműveik műszaki

állapota nem romlott, ezeket folyamatosan karban
tartják. '98 áprilisában újabb járművel gyarapodott a
parkjuk németországi adományból.

Közben a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályá
zaton nyert összegből 10 pár védőcsizmát.7 védősisakat.

6 mászóövet vásároltak.
Az elmúlt években tűzoltószertárépítésébe kezdett az

egyesület. Ehhez nagy mennyiségű hőszigetelt üveget
adományozott a német támogató. 500 ezer Ft fejlesztési
célú támogatást biztosított az önkormányzat, de a város
lakossága is jelentős természetbeni juttatással segített.

A közgyűlés ezután a pénzügyi és szakmai beszámolót
elfogadta, ugyanígy a '99. évi költségvetést is.
1998. január hó l-jei nyitókészlet: 621 E Ft
Bevételek:
Önkormányzati támogatás:
Pályázat útján nyert pénzösszeg:
Egyéb pénbeni támogatás:
Egyéb bevétel:
Összes bevétel:

Kiadások:
Bér és járulékai: 216 E Ft
Tűzoltóautóküzemelt. kapcs. kiad.: 497 E Ft
Fenntartási kiadások: 450 E Ft
Védőfelszerelés-vásárlás: 329 E Ft
Tanfolyammal kapcs. költségek: 381 E Ft
Egyéb kiadások: 422 E Ft
Fejlesztési célú kiad. garázsépít. kapcs.: 1463 E Ft
Összes kiadás: 3758 E Ft
1998. december 31-i záró pénzkészlet: 185 E Ft
1999-ben 4 185 OOO Ft költségvetéssel számolnak.

Tóthné Gál Julianna beszámolt arról, hogy az ÖTE '98
ban saját erővel oldotta meg a technikai berendezések
karbantartását, felújítását. a gépjárművek műszaki vizs
gáztatását. Ezek műszaki állapota jó és a kiegészítő

berendezéseké is megfelelő. II fő sikeres vizsgát tett
alapfokú 240 órás tanfolyamon.

Dinya László: az 1999. I. negyedévben a bel- és árvízi
védekezés és kárelháIitás során ellenszolgáltatás nélkül
835 munkaórát teljesítettek.

1999. április IS-től 3 fő alkalmazásával felállították a
24 órás figyelő rendszert. Ez évben már több lakástűzhöz

vonultak ki az önkéntesek bevonásával.
Az egyesület céljai többek között új önkéntes tagok

toborzása. A tűzrendészet szabályait a városban élő gyer
mekekkel megismertetni, akár szakkör formájában is ...

A köztestületté válás lehetőségeit szem előtt tartják,
ugyanúgy a városi szintű állami tűzoltóság létrehozá
sát is.

A polgármester úr hozzászólásában azt is felvetette dr.
Gáti Zoltánnak, hogy lépjen együtt a tűzoltóság az önkor
mányzattal. Kapjon hatáskört, ellátási területet az
egyesület. s akkor a város képviselő-testületeis megad
ja támogatását. Szeretnénk azt is, hogyha lenne
Gyomaendrődnekhivatásos önkormányzati tűzoltósága,

egyébként is Békés megyében a gyomaendrődi önk. adja
ilyen működésre évről évre a legtöbb pénzt...

Dr, Gáti: Ahhoz, hogy itt hivatásos önkormányzati
tűzoltóság legyen, még néhány évtizednek el kell telnie.
most ezt nem indokolja semmi, 150-160 vonulásos eset
nél jöhet esetleg szóba. Egy ilyen szervezet fenntartása
egyébként évi kb. 100 millió Ft...
Gyomaendrődönmegteremtették mára azt a technikai

és kiképzett személyzeti hátteret. amivel egy önkéntes
tűzoltóságműködni tud.
Hozzáfűzte, hogy a jogszabály szerint az önkéntes

tűzoltóság működési területet kap. és erre vonatkozóan
fejkvótás támogatást kell kapnia...Javaslom. hogy itt a
jövőben is önkéntes tűzoltóság legyen, mert a meglévő

eszközöket bűn nem használni. .. Műszakilag támogat
juk , és ebben belátható időn belül nem is lesz változás.
Az önkormányzattal továbbra is együtt kell működni."

Dr. Dávid Imre: Végre elhangzott az, hogy működési

területet kapunk. Legyen erre garancia, s akkor közösen
dolgozhatunk.

Dr. Gáti: A rendelet szerint önkéntes tűzoltóságcsak az
lehet, akinek működési területe van...

Dinya László: tagkérdésre elmondta, hogy a tűzoltópa

rancsnok és helyettese megválasztására a következő, jú
nius közepi közgyűlésen lesz lehetőség. Elvégzik közben
az egyesületi leltárt az előző parancsnok Timár Vince
bevonásával. Az újraválasztás nem érinti a vezetőséget.

A megbízott parancsnok addig Békési István. - BK-
folytatás a 9. oldalon

~SaJ'"k/'á~-....

Csemege
Ct.: TíDlár Vince

Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás:

hétfőtől 6-18 óráig, szombaton: 6-14 óráig
vasárnap: 7-11 óráig
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.........................................................
A Tűzoltó Egyesület közgyűlésén

Köszönjük mindazoknak. akik
édesanyánk Nagy Zsigmondné
temetésére eljöttek, és fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló csaLád.

KÖSZÖNET ...

A Thermix Építőipari Szövetkezet
fővállalkozásábanmájus 3-án índult
a gyomai városrész katolikus temp
loma tetőjének javítására. A befeje
zést június 12-re ígérik. E napon 10
órakor búcsúi hálaadó mise lesz a
templomban. A költségek áfával 4
millió Ft-ra rúgnak. Az önkor
mányzat ehhez 250 ezer Ft-tal járult
hozzá. Kovács Mihály építészmérnök
pedig az egyház megbízott műszaki

ellenőre.

A 10 éves város Gyomaendrőd c.
rendezvénysorozat áprilisi Városi
sportnap programja volt az öt kilo
méteres futóverseny.
A 113 résztve~ő legfiatalabbja Far
kasinszki Zita és ikertestvére Ma
riann 8 évesek, míg a legidősebb a
44 éves Molnár Albert volt.
Minden futó emléklapot kapott a
részvételért.
A győzelmet Markán Tamás, vala
mint a 10 évesek, a várossal egy
idősek csoportjában Dógi Jenő ér
te el a Hídfő Vendéglő előtti célnál.

Futógála

Templomtetíí
javítása

TImár Máté átveszi dr: Frankó
Károlytól a diszpolgári okleveLet

1996-ban

FEKVŐRENDŐR

A B. Molnár, a Zalka M., a Petőfi

utcákban folyamatosan 8 db fekvő

rendőrt telepítenek a megfelelő

KRESZ-táblák - bukkanófigyelmez
tető, súly- és sebességkorlátozás 
kihelyezésével.
(A Petőfi utcában a bukkanót jelző

KRESZ-tábla, annak hiánya miatt
kissé késve kerűlt a helyére.)

tagjaként a rám háruló Jeladatok
nak eleget tenni.
Kérem az elnök urat, hogy a
helyemre a vezetőségbe keressen
az egyesület tagjai sorából arra
megfelelőszemélyt." - Aláírás -

TIMÁR VINCE - MÁRc. 22.
Timár Vince lemondott tűzoltó

parancsnok, az egyesület életre
hívója egyelőre nem kívánta a
Híradónak sem kommentálni
lépését...

park
,
eve5

Május ll-én ünnepelték a szar
vasi Anna-ligetben a Körös-Maros
Nemzeti Park létrejöttének 5.
évfordulóját. Gyomaendrődön és
környékén a Hármas-Körös ártere
tartozik a Körösvölgyi Természet
védelmi Területhez.

(Javasoljon nevet a kútnak!
Ez év nyarán megtörténik a gyomai termálkút/kifolyó műszaki felújítása
(a Körös étterem/hotel [Holler] mellett.)
Ezzel együtt a kifolyó is új arculatot kap. Ezen a felépítményen a gyógy
víz paramétereit és fontosabb adatokat is fel tüntetnek a kút nevével
együtt.
A termálkifolyó elnevezésére a lakosság is javaslattal élhet. Találjon ki
egy találó, helytörténetileg, földrajzilag is megalapozott neve, és e javas
latát küldje/juttassa el a Híradó szerkesztőségébe,vagy a polgármesteri
hivatal titkárságára augusztus végéig.

Május 8-án elhunyt Tímár Máté, az
endrődi származású író. A SZOT
díjas, nívódíjas, József Attila-díjas, a
Magyar Köztársaság Arany Érdem
keresztj ével kitüntetett. valamint
Gyomaendrőd díszpolgára (1996
ban kapta) hamvait Endrődön szülei
sírjába temették május 21-én. E
napon a fővárosi Szent Gellért
plébánián fia Tímár Áron és a
Magyar Írószövetség búcsúztatási
szentmiséjét celebrá1ták.
Az Írószövetség részéről Pomogáts
Béla a szövetség elnöke, az End
rődiek Baráti Köre nevében pedig
Latorcai János országgyűlési kép
viselő mondott búcsúbeszédet.
Az endrődi temetőben dr. Kovács
Béla és Márton Gábor, valamint a
szeghalmi Péter András Gim
náziumtól, ahol Tímár Máté valaha
tanult, Péter András az intézmény
igazgatÓja búcsúztatta.

(Folytatás a 8. oldaLról)
A Gyomaendrődi Önkéntes Tűz

oltó Egyesület május 3-i közgyü
lésén - amin Timár Vince parancs
nok nem volt jelen - Dinya László
elnök felolvasta Timár Vince
parancsnok hozzá címzett felmen
tési kéreimét:
..Tisztelt Elnök Úr! 1999. március
19-én megtartott vezetőségi ülés
után úgy határoztam, hogy a kö
zeljövőben nem tudok a vezetőség

, l' l' l' l'

TIMAR MATE HALALA
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Sajt- és túrófesztivál' versenyek •építkezés •felsőfokú oktatás
A Bethlen szakképzőbenjártunk...

Az r. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválról és egyéb
Bethlen iskolai hírekről beszélgettünk Gubucz József
feL, az intézmény igazgatójával.

A Sajt- és Túrófesztivál a Bethlen Alapítvány és a
Tourinform Iroda közös rendezvénye újszerű. gasztro
nómiai jellegű szakkiállítás volt. Ezt a Vita Agricolae
helyett tartottuk. amit többet valószínüleg nem rende
zünk - kezdte nyilatkozatát a középiskola igazgatója.

A Sajt- és Túrófesztivál újszerüségével a jelek
szerint bevált, a hozzáfűzött reményeket beváltotta,
elérte célját. A hagyományteremtés szándékával, az
elfeledett dolgok visszahozatalával. a borkultúra ter
jesztésével, a város megismertetésén keresztül a tu-

A Fesztiválmegnyitón

risztikai, gazdasági téren kitűzött célok elérését
segítené a továbbiakban is.

Szerintem helyes volt a váltásunk. és a választás e
más jellegű kiállítás létrehozására annál is inkább,
mivel 1999. a bor és a gasztronómia éve.

A kiállítók segítségével elsősorbanajuh- és kecske
tejtermékeket mutattuk be. amelyeket a múltban a
településen és környékén élő emberek készítettek és
fogyasztottak - amit méltatlanul kezdünk elfelejteni.
A kiállításon lehetősége volt a történelmi borvidé
keknek is a bemutatkozásra. pl. Tokaj-hegyaljának...

A kiállítók helypénzt nem fIzettek. ennek fejében
ingyenes kóstolással népszerűsítették termékeiket.

Támogatóink: GyomaendrődVáros Önkormányzata,
a Békés Megyei Agrárkamara. az Országos Juhtermék
Tanács, a Békés Megyei Önkormányzat Mezőgazda

sági Bizottsága. a Békés Megyei Gazdakörök Szövet
sége. Ha úgy vesszük. akkor a szakmai védnök dr.
Mucsi Imre helyettes államtitkár volt. Segítségével az
Agrármarketing Centrum is pályázati formában a
támogatónk volt.

Kiállítók uoltak: Pásztor Sajt Kft.. Berettyóújfalu - Europharma
Kft.. Budapest - Tejipali Középiskola. Csermajor - Papp Péter.
Békéscsaba - Tiszatej Kft., Rakamaz - Juhászati Szövetkezet, Gelej
- Transilvania S. A.. Nagyenyed. Románia - Pilisi Kecskefarm.
Pilisszentlászló - Latinum Kft.. Olaszország - Firma Bergland.
Ausztria - Patay Tibor. Sárospatak - Awassi Rt.. Bakonszeg 
Taschner Vin Kft .. Sopron - Csombordi Pincészet. Románia - Logos
S. L. R., Románia - Canina Farm Kft., Kazár - Szikrai Borászati Kft.,
Nyárlörinc - Fitomark Kft .. Tolcsva - Kertbarát Kör, Gyomaendröd 
Apponyi Szakközépiskola. Lengyel - Hungasekt Rt.. Izsák - Mezö
gazdasági Kutató-fejlesztö Kht.. Szarvas - Agro-Dual Kft ..

. Gyomaendröd - Anivel Kft.. Budapest - Bethlen Szakképzö Iskola,
Gyomaendröd.

A Szent György-napi Országos Juhász Versenyen
HódmezővásárheIyena Bethlen SzakképzőIskola tan
ulói igen sikeresen szerepeltek. hiszen a győzelmet a
Papp Imre, Majoros Zsolt. és Kiss Jenő összetételű

csapatunk érte el. Felkészítőjük Fekécs László.
Az egyéni versenyt is a mi tanulónk KIss Jenő

nyerte, Majoros Zsolt a 2. helyen végzett. Kiss Jenő

ezenkivül különdíjat is átvehetett.
Az Aranybojtás díjat Hartman Árpád érdemelte ki.
Megemlítem még azt is - tette hozzá Gubuez József,

hogy Kiss Jenő megyei matematikai versenyen első

lett.
Sporteredményeink: részt vettünk a több mint 20

éve zajló Mezőgazdasági tanulók Nemzetközi
Sportversenye sorozatban, amit iskolánk is rendezni
szokott. Erre a külföldi partneriskolák is eljönnek.
Idén a Tolna megyei Lengyel községben tartották. A
lányok kézilabda tornáját mi nyertük meg. A lány
atIétikában 2-ként. a fiú-atIétikában 3-ként
végeztünk. Az iskolák közötti versenyben 8 intézmény
közül a 2-ak lettünk. Felkészitő tanárok: Sipos Dezső

és Koloh Sándor.
A Kittaibel Pál biológiai megyei döntőben Gurin

László a 3. helyet hozta el. Felkészítő tanára
Szi1ágyiné Katona Edit.

Az iskola berkeiben működőKomédiás Kör az április
23-25. között rendezett veszprémi Országos Szín
játszó Egyesület döntőjében vett részt. A Margarida
asszonyban nyújtott kiemelkedő színészi teljesít
ményééért Balázs Andreát a legjobb női főszereplő

díjával tüntették ki. A Komédiás Kör dicsérő oklevél
ben részesült. vezetőjükkel Hajdú Lászlóval az élen.

•
Az iskola tetőtér-beépítése szeptemberre kész kel

lene. hogy legyen - tájékoztat továbbá Gubuez úr, az
iskola építési. illetve átalakitási munkáiról. Erre a
célra a városi költségvetésből6 millió Ft-ot kaptunk.
Ehhez még feltétlenül hozzá kell tennünk a saját
erőt...

Négy szaktanterem kerül kialakitásra itt a megfelelő

szertárakkal. Az előtér, a két épület közti rész tető alá
hozása is ekkorra készül el.

•
A középfokú szakoktatásban az elkövetkezendő új

tanévtől nem lesz változás. Azonban most van engedé
lyeztetés alatt az ún. akkreditált felső fokú szak
képzésünk beindítása. Ha ez sikerül. akkor nem csak
középfokú szakképzés folyik majd a Bethlenben,
hanem felsőfokú szintű is.

Hulladékgazdálkodási technológusi képzést indí
tunk ezzel azoknak. akik a középiskolák elvégzése
utá..T1 nem jutottak be az egyetemekre. főiskolákra, Ők

két évig részt vesznek ebben az ún. felsőfokú szak
képzésben. Ezután az oklevél birtokában akár
munkába is állhatnak. vagy pedig - mivel ezzel kredit
pontokat gyűjtöttek - felvételt nyerhetnek a mérnök
képzésbe. sőt l j3-os beszámítottságot élveznek to
vábbi tanulmányaik során.

Gyakorlatilag tehát a mi iskolánk indítja ezt a jel
legű képzést, de a szakmai felügyeletet a szarvasi
főiskola látja el. Biró
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A Komédiás Kör, Körösmenti Táncegyüttes, vala
mint a Rumba Táncsport Klub közreműködésé

vel Hajdú László és a Vöröskereszt helyi
szervezete társrendezésében a Katona József
MűvelődésiKözpontban május 17-énjótékonysá
gi céllal gálaestet rendeztek.
A bel- és árvízkárosultak megsegítését célzó
500 Ft-os belépődíjat 154-en fiZették ki. A
Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője, Kurilla
Jánosné tehát 77 OOO Ft támogatási összeget
továbbíthatott a rászorultaknak.

Ballagások

KIÁLLÍTÁSOK

Dömötör János megnyilója

Szakáll Sándor graJ1káibóL tusrajzaiból, valamint graJ1kai festések
temperával készült képeiböl nyilt kiállitás május 21-én a Déryné
Közösségi Hfuban. A 18 müböl álló tarlat Szakáll Sándor nyolcadik
kiállitása. ebböI ez a hetedik önálló. A képek egy hétig voltak lát
hatók.
Diószegi Biró (i)Lona müveivel a budapesti Gellért Hotelben nyitott
kiállitast majus 9-én. A képeket Muladi Brigitta müvészettörténész
méltatta. Rendezöje Gecse Mária müvészeli menedzser.
Megtekinthetö volt május 22-ig.

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és a Kner Imre
Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola május 15
én tartotta végzős diákjai baJlagási ünnepségét.
Képünkön a bolondos ballagás résztvevőinek, a két
tanulógárda elegyének egy csoportját láthatjuk.
Június 19-én ballagnak a 2. Sz. Általános Iskola végző

sei g órakor a Fő úti iskolában.
Ugyancsak június 19-én g órakor baJlagnak a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai. Az endrődi

liget ad teret a rendezvénynek.

UTAK
A varos útjmnak katyúza
saitjúnius hónapban vég
úk.JÜniustól folyamatosan '.
12 utCa épitéseés felujit{l!;a

c:" 8 új burkolat: 4 asZfalto-
. zás- .történik.meg. Apá'
lyfuati eredménydctöl füge ....
göentoirábbi épitések és
feJŰjitások.várhatók, kb.' 30 '.
milliós bemhfuási összegig.

. Az összkozmuvesitettut
cakban:, 'eU,épzeJhetöen'
megke:-~dil( .ez évben· a vége

. leges burkolatlefektetését"";'
tudtUk meg RauJózseftöla

.V",rosúzemeltetés! .osztály
v~~etöjétöI.: .' . .'.

Pünkösd

HELYESBÍTÉS
Legutóbb helytelenül jelent
meg néhány adat a Vers és
próza c. irásban. Helyesen:
18 éues korig: III. Giricz

Krisztina, felkészítő tan. Butsi Erika.
10-14 éues korig: I. Nyíri Dóra, 2. Sz. Általános Iskola,

felkészítő tanára Malatyinszky Zita.
Kicsik: felk. tan. Kovácsné Szabó Mária és II. Kruchió Éva 

Szent Gellért Kat. Ált. Isk IV. oszt. felk. tan. Kiss
Pálné.

A téves adatokért Hajdú László és a szerk. az érintettek
elnézését kéri.

Szakáll Sándor az óriásképpel egy korábbi kiállitásán

~\~

Pásztor János szobrászmüvész kiállítása május 6-án nyílt meg
a Városi Képtarban. A 15 szobrot méltatta és a kiállítást meg
nyitotta Dömötör János, a hódmezövásárhelyi Tornyai János
Múzeum nyug. igazgatója. Megtekinthető június ll-ig.

A IV. Megyei Kner Imre Képzömüvészeti pályázat kiállítását nyi
totta meg dr. GiJicz Béla országos szakértö a Kner Imre gim
náziumban május 26-án. Megtekinthetö hétköznapokon: 8-14
óráig.

A Német Kisebbségi Ön
kormányzat Pünkösd-ün
nepi megemlékezést tartott
május 23-án az evan
gélikus imateremben is
tentisztelet és úrvacsora
vétellel. Este 7 órától a Kö
rös étteremben az is
kolások német nyelvü elő

adását láthatták. majd va
csora és zenés szórakozás
zárta a napot.
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• APRÓHIRDETÉSEK •

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége,Szabadság tér 1. sz. Tele
fon: 386-122, fax: 386-320. Bekilldési határidőminden hó 25-e!
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INGYENES CSEREBERE' HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
.Feladó neve: !
Címe: ".. ' '.' l:'.- .

.~~~'~b7:e(~~?:-~.~~t.'~s~~~~e(~?:20 ~":Ó) •.•••••. ::":,
•••••••••••••••••••••••• ~'. ~ ••••• :: ••••••• : " ', •••••••••••••••••• °.° • '•••••••

••••••• ooo ••••••• ooo 0"0 ••• 0,0 •••••••••••••••• 000:.0'0 •• ~ ••• :. _ ••• ~'•••• ~ o •• ~ ••••• •.•••

Lc_~ : c_..:.. __ -'- __c : __,_~ __ ~: J?_~~!?_~_~~9YLj

Gyomaendrőd. B. Molnár u. 21.
alatt 2 generációs gázos családi
ház eladó. Érd.: B. Molnar u. 23.
Este: 54/441-044. 54/441-252
Gyomán a Bajcsy·Zs. út 117. sz.
alatt üres közmüvesített (viz.
gáz. villany) telek friss epítesi
engedellyel. tervvel eladó. Érd.:
06/30/9252-619
Osszkomfortos. sátortetős csalá
di ház eladó. Gyomaendrőd.Gá
bor Á.. 8. Érd.: a helyszínen. vagy
06/60/497-180
Fekete-feher televízió van eladó.
Érd.: 283-270 Budai János.
Gyomán. Bánomkerti u. 6. sz.
alatti ház eladó. Érd.: Gyoma.
Katona J. u. 46.
Kis méretü fagyasztóládát. vagy
szekrényt vennek elfogadható
áron. Érd.: 283-312
Tetőtér-beépíteses családi ház
Gyoma. Katona J. u. 2/ l. eladó
3.5 M Ft. (4+2 szobás. 2 fürdős

zobás. garázsos). Lakótelepi 2.5
szobás csere is érdekel. Érd.:
hétvé.gén a helyszínen.
125 cm" MZ. friss müszakival
2001. májusig. eladó. Tel.: 386
703
Három szobás. összkomfortos.
gázfütéses. telefonos családi ház
eladó fizetesi könnyitéssel is.
Endrőd. Fazekasi u. Il. Érd.:
76/486-460. vagy 30/833-361
Siratóban 800 D-öl beépithető

vizparti telek eladó. Érd.:
66/444-208. Borsi Imre Dévavá
nya. Szeghalmi u. 49. sz.
Előnevelt csirke. kacsa jegyez
hető Szeleiné Fő út 4. sz. Tel.:
386-077
II éves. padlóvá]tós Wartburg
müsza.ki vizsga: 200. 09. lS-ig.
Erd.: Gyomaendrőd. Iskola u.
16. Tel.: 280-079
Többfunkciós gyerekkocsi kicsi
szépséghibával eladó. Perego
ltaly marka. világos szürke. Érd.:
a Híradó szerkesztőségében386
122/123 meUék. vagy személye
sen ugyanott.
Gyomán. Budai u. 19. sz. alatti
2.5 szobás családi ház sürgősen

eladó. Erd.: a helyszinen. vagy a
30/9052-448 telefonon.
Két generáció részére alkalmas
komfortos családi ház. ipari
árammal. kerttel eladó. Érd.:
66/285-489
Felújitott MTZ 50-es 65-ös
motorral eladó. 2 db ekefejes 12
db kultivátor kapafej eladó. Tel.:
06/20/9220-980.6-12-ig.
Két ]akóházból álló ingatlan
eladó. Tel.: 283-693
Gyoma központjában nagy telek.

lebontásra való házzal eladó.
Fegyvernek u. 12. sz. alatt. Érd.:
66/284-902
A Kolman lakótelepen 3 szobás
lakás június l-jétől kiadó. Érd.:
az esti órákban 386-487. vagy
06/20/9743-143-as telefonon.
Gyomán a Budai u. 19. sz. alatt
TS-ös Pannónia motorkerékpár
és kihúzhatós ü!őgarnitúra el
adó. Érd.: a helyszinen. vagy a
30/9052-448 telefonon.
Gyoma központjában 3 szobás
összkomfortos. garázsos. telefo
nos ház szép környezetben el
adó. Ugyanitt IFA és Weimar
alkatrészek és 220 V Sterimol
{Sth ill) mosó eladó. Érd.:
60/48]-277
Kőmüves munkát. kúpcserép
kenés t. burkolást vállalok. Balog
Béla kőmüves vállalkozó Gyo
maendrőd. Hősök útja 6.
Gyomaendrőd. Szabadság u. Il.
szám alatti 3 szobás összkomfor
tos családi ház eladó. Érd.:
66/283-248
Teherfuvarozás 3 t-ig. Tel.: 284
207.06/20/9172-110
Kétaknás mosogatószekrény
eladó. Gyomaendrőd. Szabó
Ervin u. 3. sz. Tel.: 386-417
Martinák István.
Simson Schwalbe eladó. Erd.:
280-105
Gyomán eladó 3 ha föld kövesút
mellett árpával. lucemával be
vetve a várostól l km-re. Tel.:
284-994
Vásároljon katalógusból! Szóra
koztató elektronika és háztartási
gépek (száritógép is) széles vá
lasztéka. éves kamatmentes rés
zletre. ingyenes házhoz szállítás
sal. Érd.: 66/386-288
Külömböző tipusú kony
haszekrények. heverők. fotelok.
gyermekkerékpár. kétkerekü
kézikocsi eladó. Tel.: 285-485
Endrődön Mohácsi u. 9. szám
alatti családi ház eladó nagy
telekkel. Érd.: Endrőd. Mohácsi
u. 9. 18 óra után.
Gyomán összkomfortos ház
eladó. vagy kisebbre cserélhető.

4 szobás. padlástérrel. beépitett
garázzsal. ipari árammal. Tel.:
284-994
Sugár utcai közmüvesített ingat
lan eladó Érd.: 53/311-912
(Cegléd) 17 óra után.
Gázfütéses családi ház mel
léképülettel. ólakkal kövesút
mellett eladó. Gyoma Petőfi u.
26. sz. alatt. Érdeklődni: tele
fonon a 284-042-es számon
lehet.

Diákszáj
a Rózsahegyi Napokról

..Érdekesek vol~k a rendhagyó tanítási órák. Nagyon jó olyan
emberekkel talalkozni. akik itt születtek és késöbb hiresek let
tek." (Cserép Rita 7. aj
..Legjobban Rózsahegyi Marika fantasztLlms elöadása tetszett.
mert közelebbröl megismerhettem New Yorkot. azt a távoli
várost. amelyet eddig csak álmomban képzelhettem el."

(Braun Szilvia 7. ej
..Rózsahegyi Marika óráján sok érdekeset tudtam meg. Például:
Amerikaban _m2nden áJlal1!ban más vallás van. hogy illetlenség
egy fekete boru embert negemek nevezni. hogy az amerikaiak
legszívesebben a kina.i n~gyedben vásárolnak. hogy a Szabadság
szobor. amit a franCIáktol kaptak. egy szigeten van."

(Dógi Gizella 7. ej
..Dr. Papp Sándor tanár úr óráján a Tórök Birodalomról hall
hattunk sok é:dekességet, különösen arról. hogy hogyan tár
gyalt a szultan a magyar követekkel. hogyan viselkedtek
közben."

(Rácz Nikoletta 7. ej
..vaszkó Irénke néni a magyar nyelvröl mesélt. Nagyokat nevet
tünk a régies szavakon és kifejezéseken. Egy finn verset is
elmondott nekünk." (PanyU< ErUm 7. ej

A dijak citvétele. Előtérben Rózsahegyi Kálmán unokája. MarUca

..Marci bácsi Mátyás királyról mesél t, nekem ez nagyon tetszett.
Szeretem Marci bácsi versét is. amit Rózsahegyi Kálmánról irt.
s örültem. hogy a koszorüzáson elmondhattam...

(Jónás Tímei 7. ej
..Legtöbbet Kovacs Zoltán matematikus óráján tanultam.
Rengeteg ötletes játékot hozott. amivel szórakozva lehet mate
matikát tanulni."

(Szurovecz Tibor. Csomós Attila, Tímár Tamás 7. cJ
..Giriez László utazó óráján az volt az érdekes. hogy Petöfi életét
di,:képeken kisérhettük végig. Az elöadást saját útiélményeivel
szmezte. mert ö végigjárta azokat a helyeket Kisköröstöl
Segesvárig...

(Rácz Adrienn 7. ej
..Eszte:.. r:éni ~egh':.tóan beszélt az endrödi édesanyák
munkaprol. Gyonyoru abroszokat. szötteseket mutatott. Nem
is tudom. hogy lehetett olyan szépeket kitalálni."

(Bíró Nikoletta 7. ej
..R_end.sz~rszervezéss.el ismerkedhettünk meg Sztanyik Endre
eloadasan. arru azert volt érdekes számomra. mert ezt a
foglalkozást eddig nem ismertem. Akik ügyesen szóltak hozzá.
ajándékot is kaptak. Nagyon élvezetes volt."

(Hangya Roland 7. aj
.~_ünnepségennagyon megható volt. amikor az alpolgánnester
ur es Margitka néni is átadták az ajándékokat. amit az iskolá
nak vettek ... Mi ~dtuk át nekik a virágokat. s ezen nagyon izgul
tunk. De buszkek IS voltunk. hogy a mi osztályunk köszönthette
virággal a vendégeket!"

(Deim Mónika 7. aj
..Nagy élmény volt a gálamüsor. mert eltáneolhattuk a tán
eunkat annyi ember elött. És nagy megtiszteltetés volt szá
momra. hogy Rózsahegyi Marika olyan nagy tapssal köszönte
meg az elöadásunkat.'·

(Bmun Sziluia 7. cJ
A rendezvényt támogatták: Gyomaendröd Város Önkonnányza
ta. OTP Kereskedelmi Bank Rt. helyi fiókja és az iskola szülöi
mlln~aközössége. A tá~ogatást ezúton is tisztelettel megkö
szonom. Az Iskola tanuloi és dolgozói nevében

LADÁNYI GÁBORNÉ igazgató
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At. Körösi Weekend Horgász-.~\
~ hobbY-o kempinl!szaküzlet \ %
.7 .,' Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat (::)

Festékek - agy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES
UÁLASZTÉKUNKBÓLI

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 0666/285-2270630/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót. falitéka.

konyhaszekrény, láda. szék, tükör és tükörasztal.
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZSOLT, GYOMAENDRŐD, BOCSKAY u. 59.

-

GY MASZOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233 Fax: 386-269

Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8500 Ft
13500 Ft

30 órás:
50 órás:

RÖVID IDŐTARTAMÚ INTENZÍV

NYÁRI NYELVTANFOLYAMOK
általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek

Július 26.-augusztus 7. között
Egyhetes: napi 5 óra 7500 Ft
Kéthetes: kétnaponta 5 óra 7500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(FüLMELL)
Jelentkezési határidő: június I.

•Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

- RÓZA VENDELINTEQ .Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./Fax/ü.rögz.: 66/386·736,

NYELVeTUD}Ó E-~:~i:: :~;:~-;8b6~;:'~~~:~~~~net

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz. Telefon: 66/282-822

• TENS masszírozó és alkatrészei
• egyéb test és lábmasszírozók
• vércukorszint-mérök
• női és férfi gyógypapucsok és szandálok
• AVON-tennékek akciós áron
• video és audio kazetták akciós áron
• zsírrnágnes fogyókúrázók részére

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása.

lb
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

KERTM GI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

'\ UTI NYári ruhák és

@
fürdőrUhaVáSára!* GÉPRONGY

- \ folyamatosan kapható

, U~ Nyitva tartás:

Gyomaendrőd Hétfőn: 8-l7-ig, keddtől péntekig: 8.30-l7-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-l2-ig

L ~

r---------------------,
Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!

Válla/kozásom keretén belül:
Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,

teher-, mg.-i gépjárművekhez,
valamint targoncához. tf

Továbbá válla/om:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű na<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumíjavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-77-ig, SZD.: 8-72-ig.
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THERNI

Jotó eJotó
'-"eA7;olvÁo!lkép-kés7;ltés 1 pere AlAtt!

-S7;llJes és fekete-fehér filmkidoleo7;Ás.
CSAlÁdi képek,

e!lermeksoro7;Atok stb.
Gyomaendrőd,Deák Ferenc u. 15.

Telefon: 285-294

r---=----~----~---~------,
I MUNKAHELV I
I A Pájer kemping büféjébe keresek magas fizetéssel eladót. I
I Érdeklődni a helyszínen, vagy a 386-505, I
I és a 06 30/9672741-es telefonon lehet. I

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

X 5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.

- Tel./Fax: 66/386·614,

Építőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedí asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszkőzök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

r---------------------,
: ONLINE :
I Számítógépek adása-vétele, javítása I
I használt nyomtatók már 5000,- Ft-tól I
I INTERNET-ELŐFIZETÉS! I
I Monitor-, tévé-, videojavítás I

L_Gyo~~~~d~F~ ~2,8.:1":',,:,~l~~~ ~':.559_ J

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri fagyálló burkolat már 1300 Ftlm 2-től

• beltéri már 1000 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon:
06/60/343-791,06/60/454-991 J 66/284-812 este

r-----~--~----~-------,
I ~11~~1r ~JJ~JE:::íl1 I
I Asztalosipari cég keres 25 év feletti I
: szakmai gyakorlattal rendelkező, önál- :
I lóan dolgozni tudó bútorasztalosokat. I
I Jelentkezni: a 285-227-es telefonszámon történő I
I időpontegyeztetés után személyesen. IL ~ ~

AI{ lÓt. AI{CIÓt
A LÁTSZERÉszüzlETbEN

GYOMAENdRŐd, -SZAbAdsÁq TÉR 5. sz.

TEl.: 284/255

JÚNius ~ÓNApbAN is

~
20% ÁRENqEdMÉNNYEl

kíNÁluNk: Női, fÉRfi És qYERMEk

sZEMüvEqkERETEkET

COMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

pÉNTEk, SZOMbAT, HÉTfő dE. 9-l 2 óRÁiq

SZEMüvEqvÉNYEk bEVÁlTÁSA qYORS És pONTOS kiszolqÁlÁs

SZEMüvEqÉT l ÓRA AlAn ElkÉszíTjük

VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT

Szarf?a GiIla lÁTSZERÉSZMESTER

• Napraforgó • Napraforgó • Napraforgó •
Du Pont Mezőgazdasági Termékek

Alert® S
Biztosíték a napraforgó jövedelmezö termesztésében!

Széles hatású, hosszú hatástartamú kombinált hatóanyag
tartalmú készítmény, a napraforgó korai szár- és levélbetegségei,

többek között a napraforgó Diaportés betegsége ellen.
Egy kezelés ami mindig megtérül!

Az 1998-as országos termésméréses felmérésünkben a
kezeletlen területekhez képest az Alert®-el kezelt területekről 0,5

tonnával több napraforgómagot takarítottak be 13 OOO hektár
átlagában.

Dózis: 1 I/hektár
Használata:

Megelőző jelleggel a napraforgó-állomány záródása előtt 6-8 le
vél páros állapotban lehetőleg még szántóföldi permetezőgéppel

juttassunk ki 1 I Alert®-et 300-350 I vízben.
További információért hívja a DuPont "forródrót" telefonos szol

gálat számát
Telefon: 06/60/389·393

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY
Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI SZERVIZ!
SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír, faxpapír, leporelló, boriték, öntapadós címke
Nyomtatókazetta, festékszalag, tóner

HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartridge újratöltés
RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDlO- VlDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZEl
5500 Gyomaendröd, Zrinyi u. 26.
Tel.: 66/284-788, 20/9439-172
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r---------------------------~--~
:Vállalkozók figyelmébe!
I
I A Gyomaszolg Kft. felhívja az üzlethelyiséggel
: rendelkező vállalkozók figyelmét, hogy még
: felveszik az utcai szeméttáro[ókra a megrendeléseket.
I Gyomaendrőd tisztasága érdekében, az üzletek,
I boltok előtt elhelyezendő szeméttárolók beszerzésében,

felszerelésében nyújt segítséget aGyomaszolg Kft.
Az egységes városkép ilyen irányú kialakítása
érdekében is a Gyomaszolg Kft. a tavalyi áron

biztosítja az utcai szeméttárolókat.

Gyomaszolg Kft. Ipartelep u. 2.
Tel.: 386-233, fax: 386-269

LONDON NÉVJEGYE
London nyolcmilliós világváros, földünk harmadik legnagyobb városa,
Nagy-Britannia és a Brit Nemzetközösség fővárosa. A város a Temze két
partján fekszik, s egyben afolyó legnagyobb kikötője és a világ egyik gaz
dasági központja. Itt található ahíres Londoni Tőzsde. Ez aváros nemcsak
történelmi értékekben gazdag, de színes szórakoztató centrum is.
Londonról vég nélkül lehetne mesélni, most azonban csak néllány műem

léket és érdekességet szeretnék bemutatni.
The Tower ofLondon aváros leghíresebb történelmi helye, melyet 1066

ban Hódító Vilmos normann herceg építtetett, s ez máig emlékeztet Anglia
elfoglalására. Atörténelem során atornyot erődítmény céljára használták,
itt székeltek az uralkodók, s itt őrizték, S végezték ki a veszedelmes
foglyokat. VIII. Henrik két feleségét - Boleyn Annát, Howart Katalint - is itt
ítélték halálra. Jelenleg itt kap helyet a híres fegyvergyűjtemény, valamint
itt láthatók a koronázási jelvények és az egyéb kincsek.

A Westminster Palota, amely régen a királyok állandó székhelye volt,
ma abrit parlament székhelye. Ahatalmas épületkomplexumhoz aBig Ben
is hozzátartozik, amelynek harangjátékát óránként hallhatjuk.

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlataink:
Szegek bálakötözó'k akciós áron!

létrák, pelmetezó1< és -szerek, elektromos sövény
és fűnyírók, kertész- és kézi szerszámok, műanyag

kukák, öntvénylábasok, szúnyogirtók, -riasztók,
szúnyogháló

VAPOREX C+M falszáritó vakolatadalék
Júniusban: nyitva 8-l2-ig vasárnapokon is!

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/31?6-274

r--~-~---------.~-~------__,

A Buckingham palota

lionne Ajándék Shop ajánlatai

ÜZLETÜNKBEN
- megjavíttathatja aranL,) és ezüst ékszerét

- tört orani,Jból ékszert öntethet
- magas színvonaion kidolgoztathatja filmjeit.

(A kidolgozásokhoz fotóalbumot adunk ajándékba. amíg a
készlet tart.

Várjuk minden kedves vásárlónkat a lionne Shop-ban

lionne Shop
Gl,Jomaendrőd. Hősök útja 46. • Tel.: 386-424 DAVIDOVICS LÁSZLÓ

angol-francia középiskolai tanár

A Buckingham palota Viktória királynő trónra lépése óta az angol kirá
lyok állandó székhelye. Különleges látvány a Királyi Gárda, a Beefeaters
(marhahúsevők) őrségváltása, amely mindennap 11.30-kor tekinthető

meg.
A Westminster apátság a kor gótikus építészetének legjelentősebb

példája Angliában. Ez acsodálatos építmény az ezeréves angol történelmet
tükrözi. Itt látható az aXII. századból származó trón, amelyen minden angol
uralkodót megkoronáztak. Ebben az apátságban helyezik örök nyugalomra
a híres embereket.

ABritish Museum rendelkezik a leggazdagabb gyűjteményekkel, anagy
britanniai múzeumok között is előkelő helyet foglal el. Nagyon értékes az
1215-ben írt Magna Charta, Angliában ma is ez az állampolgári jog alapja.
Megtalálható itt afejlett egyiptomi és görög kultúra legértékesebb darabjai.

AMadame Tussaud's Panoptikumviaszfigurák gyűjteménye. Alátogató
megnézheti itt a leghíresebb emberek viaszból készült élethű hasonmásait.
Az embernek az az érzése támad, mintha valódi emberek között járna,

A Windsori kastély Őfelsége II. Erzsébet hivatalos nyári rezidencíája
A palota nyitva van a látogatók előtt, de a királynő magánlakosztályait őrzik

akíváncsiskodók elől.

Londonnak különös vonzása van. Aki egyszer felkeresi, nem szabadul
hat igézetétől, visszavágyik, valamikor ismét vendége lesz.

Esorok írója egy hetet töltött Angliában. Az út során sikerült kapcsola
tot teremtení egy angol nyelviskolával, amely beszédcentrikus nyelvtan
folyamokat tartana magyarok részére Angliában. Anyelvtanfolyamok szer
vezése és technikai része folyamatban van.

Egy ilyen út mindenképpen hasznos azok számára is akik gyarapítani
szeretnék nyelvtudásukat, valamint az alapoktól tanulnák az angol nyelvet.

Hiszen a földkerekségünk fele beszéli az angolt, a másik fele meg most
tanulja.

llONNE
SHOP

Még nem zárult le a ballagósok időszaka

Ballagási ajándékot vásároljon nálunkl

Lionne Shop
Gvomaendrőd. Hősök útja 46.

Tel: 386-424
- Aranv és ezüst ékszerek

- ékszerdobozok
- kerámia és bőr

ajándéktárgvak
- fotóalbumok (24, 100, 200. 300 db-os)

- ébresztő-, fali-, karórók· audio- és videokazetták
- színes filmek· elemek

- sportruházat (pólók, rövidnadrógok, pulóverek. Ego,
Speedo. Aréna)

llONNE
SHOP.
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[. Rendőrségihírek .]
- a májusi eseményekről-

- 1-jére virradóra a Kishajó szórakozóhelyre törtek be. Cigarettát,
készpénzt vittek el mintegy 75 ezer Ft értékben.
- AFűzfás-zugban két hétvégi házba is betörtek, de nem vittek el sem
mit.
- A Birka csárda előtt feltörtek egy szg. kocsit, amiből 8000 Ft kp.-t
emeltek el.
- Garázdaság miatt eljárás indult egy helybeli fiatalember ellen, aki az
utcabál alatt, 1-jén lecsalt az Erzsébet-ligetbe két másikat, akiket jól
megvert.
- 5-én este 2 szgk.-t törtek fel az endrődi településrészen. A rádiós
magnókat, valamint egyautóstáskát zsákmányoltak.
- 9-én közlekedési baleset történt a Napkeleti nevű szórakoztató
egység előtt. Egy kerékpáros nem adott elsőbbséget a Fő úton
közlekedő szgk.-nak. Elékanyarodott, s az autó elütötte. Súlyos sérülé
sekkel került kórházba.
- Betörtek a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába ajtókifeszítés
módszerével. Az irodából számítógépet, nyomtatót loptak.
A Pünkösd-ünnepi hétvégén ugyanoda, de most a raktárban, kony
hában és büfében tett látogatást atolvaj, s élelmiszereket zsákmányolt.
- 15-én éjszaka a Pavilon-diszkóban verekedésbe kezdett két helybeli
lakos. A szórakozásnak (?) minősülő bunyóban egyikük súlyosabb,
másikuk könnyebb sérülést szerzett magának.
- Az endrődi Dréher sörözőbe törek be 16-án. Ajátékgépből kp.-t és a
polcokról italárut vitt magával a tettes.
- Betörtek 19-én a 2. Sz. Ált. Iskolába is. A lopási kár itt 6000 Ft volt.
- 20-án közlekedési baleset történt a Fő út és Pásztor J. utca
kereszteződésében. Kerékpárját szabályosan a gyalogátkelőn áttoló
személyt ütött el egy segédmotoros. Mindketten könnyebb sérüléseket
szenvedtek.

Kiváló pedagógus '99
Hárman kaphatták volna, azonban a Tisztelt Testület

döntése szerint Ladányi Gábor és dr. Valach Béláné
pedagógusoknak ítélték az idén

az Év Kiváló Pedagógusa címet.

~ ~!ÓTKA~ ~IJ
~ EPfTŐlp~-1 KFT. ~

• út-, víz- és szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése

• építőmesteri, műtárgyépítési munkák elvégzése
• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása

• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,

árokásás és rakodás

• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek
aszfaltozása

5500 GYOMAENDRŐD,TOMPA U. 22.
TEL./FAX: 06/66/386-186

----.- 'gyomafarm AG.t\ZDAJ(
BFID kft. SZOLGALATABAN

FIGYELEMI

Gazdabolt Endröd
Apponyi u. 3.

Fólia és bálakötözőzsineg-Ierakat,

Olcsó árakon kis és nagy mennyiségben,.....

Gazda Aruház
APenny Market mellett

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756
Várjuk kedves vásárlóinkat

Várfiné Szmola Ildikó & Várfi András

"PAPIRDOBOZ,
FÓLIAZSÁK

gyártása
RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD, Hársfa u. 811.

Tel./Fax: 661386-736
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A legális falfirkák. 7. oldal

Foci! Ivóvíz, útépítések
GYFC sikere Közvilágítás, járdák

és a Padok, szemetesek
Barátság SE Szabadság tér stb.

ezüstérme 7. old. 9. old.

Agyomaendrődi kábeltévé
Gyémántdiplomásügyfélfogadása

(OTP mellett - Tourinform iroda) pedagógus
Nyitvatartás:

Hétfő: slünnap SZARKA ELEMÉR
Kedd-szombat: 8.30-12.30-ig

Vasárnap: szünnap 15. old.

ooo io:~úI~

• ••••• :. o' ••• 42í~l~.~icl:
Bék~flitás , . . . . . . . . . >; .. .

Óvodák '.: , .

Új igazgatók '.' :

P~dagógúsnapi díjak .. o o •

pályázatok ... o • o' •• 0.0

A'i&i~bilB0i:
00 KOSÁRLAB:~&~ ./t . ...

, o", ".. .v

A tanfolyam részt.vevői, 4. old. A Bognár-Kovács Múzeum kiáE~{ásidarabjai. ll. old.
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
a polgármester kitüntetése • endrőd· piactér • idősek otthona • foci. ..
- Gratulálunk az Önnek ítélt Nagyuáthy János-dijhoz!
Kérem, beszéljen erről. mit takar ez a kitüntetés?

- A Nagyváthy János-díjat a földművelési és vidék
fejlesztési m.irúszter évenként egy alkalommal a pedagó
gusnap alkalmával adományozza 4 természetes személy
nek és két intézménynek. Azok kapják. akik/amelyek a
gyakorlati oktatás területén az átlagot meghaladó tel
jesítményt nyújtanak.

Nagyváthy János a Festetics-uradalom jószágkor
mányzója volt. Ez kapcsolódik a keszthelyi Georgikonhoz
is. Azt hiszem, hogy az én elismerésem is annak szól,
hogy a Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
SzakmunkásképzőIskolában eltöltött öt év alatt a mun
kám, mint műszaki igazgatóhelyettes a gyakorlati okta
tás feltételeinek megteremtése, javítása, a gyakorlati
munkára való nevelés intézményen belüli koordinálása
volt. A tangazdaságban az oktatás. gyakorlás mellett a
bemutató jelleget. illetve a termelő ágazatot is üzemeltet
ni kellett. Döntően ez volt az odaítélés alapja. Azonban
nyilván a Bethlen-iskolában folyó szakmai munkát is
merték el. Ezzel összefüggően. gondolom, hogy a képvi
selő-testület. az önkormányzat munkáját is. Tudni kell,
hogy nagyon sok település leadta a középfokú oktatási
intézményeit a megyének. Ismereteim szerint mezőgaz

dasági téren csak Gyula még, ahol önkormányzati irá
nyitás alatt működik.

Tehát a díj odaítélése. úgy gondolom. egy komplex
mutató értékelése alapján történt.

- Az endrődipiactér kialakításajelenleg hol tart?
- A tanulmánytervek elkészültek. az ártárgyalások

eredményesek voltak. a látványterv bemutatásra került.
Amiatt húzódik a kivitelezés. hogy a végleges tervek
engedélyezései vannak folyamatban.

Mivel a legtöbb az építésben az aszfaltozás. útépítés és
térburkolat-építés. ezért ezeket együtt szeretnénk végez
tetni.

Csúszik még a megyei területfejlesztési-támogatási pá
lyázat megítélése is. Összefügg ezzel még. hogy az önkor
mányzati utakban keletkezett belvízi károk kijavítása
esetén egy kivitelező a nagyobb munkát olcsóbban tudja
elvégezni. A piactér az ősz beállta előtt átadásra kerülhet.
ha a piacot engedélyezik.

- Az endrődi Idősek Otthona átalakítása mikor indul?
- Ennek a kibővítése, felújítása ebben az évben min-

denképpen esedékessé válik, mert az év végéig van ideig
lenes 20 főre engedélyezve. amit jóváhagyólag 30 főre

emeltek. Ez az intézmény már zsúfolt. Emellett az elhe
lyezés is olyan szintű, ami a százado. ezredforduló ko
rában már nem felel meg a követelményeknek. Az át
alakitással meg kell teremteni a végleges megoldást. a
szállást 40 főre. Harrach Péter miniszter úr is megtekin
tette. Domokos László országgyűlési képviselő és a me
gyei intézményi osztályvezető-helyettes.dr. Balogh Erika
társaságában. támogatásukról biztosítottak. 15 milliós
központi pénzalapra nyújtottw1k be pályázatot. Ehhez
hozzájön még a város pénze. Területfejlesztési pályáz~tot
és meghívásos alapon újabb pályázatot nyújtunk be a
Szociális és Családüg;yi Minisztériumhoz az ellátás job
bítására. Bízom benne, hogy a saját erővel. az intézmény
saját munkájával és majdani értékesítési bevételéböl ez
év novemberében az első lépések beindulhatnak.

- A gimnázium külső renouálása is időszerű...

- Külső megjelenésében eredeti formáját kapja újra.
A Területfejlesztési Tanács pályázatán 14.7 millió Ft-ot
nyert. A saját erővel mintegy 20 M Ft-os beruházás elin
dulhat. Az esőelvezető csatornák. az ablakok cseréje és a
homlokzat felújítására lesz ez elegendő. Nehéz volt a me
gyei pályázatot megnyerni. de mivel mi nem adtunk vagy
adunk intézményt a megyének. ezért a leosztott
megyei keretből ilyen felújításokra is lehet adni, úgy
véljük. Remélhetőlegszeptemberben már működőképes
lesz az intézmény. és nem akadályozza az oktató
munkát.

- Hogyan uélekedik a GYFC sikerérőlés a Barátság SE
2. helyéről?

- Gratulálok mindkét csapatnak. játékosoknak. ed
zőknek. a szakvezetésnek és szurkolólmak. akik kitar
tottak csapatuk mellett. Az ifjúsági csapatok is bronz
érmesek lettek. mondhatjuk hát, az utánpótlásuk is
biztositott az eredményes nevelés hatására.

Megbántás nélkül szeretném elmondani. hogy két NB
III-as csapai:ra a városban, szerintem nincs szükség. Alig
tudtam elképzelni, hogy két NB III-as klubunk lesz. Ezért
nagy gondban vagyunk. Úgy érzem, kötelességei vannak
az önkormányzatnak. ebben az esetben arlyagi hoz
zájárulással, viszont csak a város nem tarthatja fenn a
csapatokat.

A szponzorok köre pedig - jól tudjuk - nálunk meg
határozott. Ezért is lesz sokkal nehezebb a két csapatot
fenntartani. mint egyet.

A kluboknál is vannak gondok. Az endrődieknél elnök
ség. vezetőség vonatkozásában várhatók személyi vál
tozások. a pálya felújítása sem fejeződöttbe.

Gyomán pedig játékosok lépnek ki. ezt pótolni kell.
A mi feladatunk az. hogy a pályán a sportolás feltételeit

biztosítani tudjuk. Ehhez nyújtottunk eddig is segít
séget. Endrődön. bízom benne. hogy idén befejeződik a
pályaJelújítása. Gyomán pedig ajövö nyáron szeretnénk..........................................

A TURUL CIPŐ KFT. felvételre
keres varrónőket, cipőfelsőrész-készí

tőket és cipőgyártókat gyomaendrődi.

dévaványai és kamuti telephelyeire, tar
tós munkára. jó kereseti lehetőséggel.

Vidékről a bejárást térítjük vagy meg
oldjuk.

Érdeklődni: 386-251 Oláh Ferencnél.

GYURCSOK JÓZSEF országos gyógyító,
gyógyít minden betegséget, beleértve

az orvostudomány által
reménytelennek ítélt eseteket is.

A gyógyítás helye:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Turul Cipő Kft. ebédlője

Ideje: 1999. július 30. 17 órától
Érdeklődni: Tel.: 386-251
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A megyegyülésben DezsőZoltán

* * * * * *

csaba és a megye között a
költségvetési pénzek elosz
tásánál felmerülő érdekek
miatt.

A Tessedik-főiskola eseté
ben nem volt különösebb
erődemonstráció, mert jól
előkészített anyagot tárgyal

tunk és szerintem jó döntés is született Szarvas javára.
Ahogy a kormány az egészségügyi pályázatokat

elbírálja, illetve kiírásra kerül a sürgősségi betegel
látásra vonatkozóan, én mindent el
fogok követni és a legmesszebb
menőkig harcolni fogok azért, hogy
egy sürgősségibetegellátási központ
Gyomaendrődre kerüljön, és ez a
beruházás itt is valósuljon meg.
Ugyanis itt, a körzetben 75 ezer
ember ellátását biztosítaná Gyoma
endrőd, mert területileg egy olyan
központi helyzetben van, hogy az
ún. 25 perces elérhetőség egyedül
ebben a városban biztosított. Ez
aztán további egészségügyi személy
zetet vonzana hozzánk, munkahe
lyeket teremtene.

Bízom abban, hogy a pályázati
eljárásban ez Gyomaendrődönkerül
megvalósításra.

Jelenleg több, nagyobb volumenű

kérdés is. fekszik a Közbeszerzési Bizottság előtt.

Például a Pándy Kálmán Kórház beruházása, vagy a
Nagyszénási Szociális- és Idősek Otthona rehabilitá
ciós központjának fejlesztési beruházása.

Ez év tavaszán a GYFC vezetőségébe is beválasztották
Dezső Zoltánt. Kézenfekvőhát, hogy a GYFC sikeréről

kérdeztük.
- A szükséges háttér biztosítása érdekében válasz

tottak be a vezetősébe, mint társadalmi elnököt. Ennek
eleget téve próbálok a Sport- és IfjúságiMinisztérium
pályázatainak elnyerésében lobbyzni és tőlem telhe
tően segiteni.

Nagyon örülök annak, hogy önerőből, amatőrmódon
képesek voltak egy ilyen eredmény elérésére. Druk
kolok azért, hogy a későbbiekben a megnövekedett
feladatoknak is eleget tudjon tenni a társaság és
helytáll a magasabb osztályban is ősztől. - b -

Amúlt évi választásokat kiivetően aFidesz MPP listájáról
bekerüIt Dezső Zoltán, Gyomaendrőd alpolgármestere Bé
kés Megye Kiizgyülésébe, ahol településünket képviseli.
Megkértük, hogy mutassa be a Híradó olvasóinak a me·
gyegyülésben folyó tevékenységet és ebben a rá háruló
feladatokat.

Dezső Zoltán elmondta, mint
megyei képviselő a Szociális
és Egészségügyi Bizottság
nak a tagja, valamint a má
jusban megalakult Közbe
szerzési Bizottság elnöke.
Ennek feladata az, hogy a
megyében állami pénzekből

történő beruházások pályázatait, amelyek közbeszer
zési elbírálás alá esnek elbírálják. A Szociális és Eü.
Bizottságban folyamatos munka folyik, vagyis minden
egyes megyegyűlés előtt a bizottság. __ .. _
az esedékes megyegyűlési anyagot
előkészíti és javaslattal él.

Ez többnyire egészségügyi, szo
ciális létesítmények üzemeltetéssel,
pályázatokkal, költségvetéssel kap
csolatos problémáit jelenti.

Most, legutóbb például a szeghal
mi járóbeteg-ellátás, a szeghalmi
kórház ügye szerepelt a napirenden.
Ez lassan véglegessé válik, mert a
Pándy Kálmán Kórházhoz kerül, ami
önálló egységként működteti to
vább. A megegyezéseket követően

nem szűnik meg a Szeghalom és
vonzáskörzetének területi ellátása
sem kórházi szinten, sem a járó
beteg-ellátás terén.

A Békés Megyei Közgyűlés elnöke,
Domokos László, a Fidesz Békés megyei elnöke és egy
ben országgyűlésiképviselőnkis az 5. sz. körzetben. Ő
a parlamentben is jelentős bizottság tagja.

A megyegyűlésben szinte minden, az országgyűlés

ben részt vevő párt képviselteti magát.
Itt is épp úgy, mint a törvényhozásban érezhető az,

hogy az MSZP, az SZDSZ, a volt kormánykoalíció
szeretné, ha továbbra is úgy mennének a dolgok, mint
ahogy az ő kormányzási idejükben volt. Nem nagyon
veszik tudomásul az időközben történt kormánycse
rét.

A szavazati arány azonban a jelenlegi kormánypártok
javára billen.

A megyegyűlés munkájában nem tűnik rivalizáció
nak Szarvas Gyomaendrőddel szembeni érdekérvé
nyesítése, inkább a megyei érdekeket tartjuk szem
előtt, s közös álláspontot képviselünk.

Inkább más körzetek között feszül bizonyos kon
kurencia. Például Szeghalom-Orosháza vagy Békés-

A Nagylaposi Idősek Klubja-Közösségi
Haz fennállásának 10. évfordulója alkal
mából hazi ünnepséget rendeztek. Az Idő

sek Nemzetközi Éve alkalmából a ren
dezvénysorozat l. programját a nagyla
posi intézményben kézimunkakiállítással
ünnepelték meg jünius 19-én, az orszá
gos sorozat részeként.

Az idős emberek munkái!:Jól készült
kiáJlítast dr. Dávid Imre polgármester
nyitotta meg.

Szeminárium
A digitális - "igény szerinti nyomtatás" 
megindulásának egyéves évfordulóján a
Gyomai Kner Nyomda Rt. és az OCÉ
Hungária Kft. szakmai bemutatót tartott
június i5-én. A rendezvénynek a Katona
József Művelődési Központ adott otthont.
A meghívott szakemberek előadásokat

hallgathattak meg, és megtekintették a
nyomda egy éve üzemelő digitális nyo
móüzemét is.

NAGYOTHALLÓKNAPJA
1999.július 10.

9.00 órai kezdettel
A Katona József Művelődési

Központban
OMKER

hallókészülék forgalmazók
szakmai tanácsadása.

Minden érdeklődőtszeretettel vár
a SINOSZ Gyomaendrőd

Helyi Szervezete
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10 ÉVES AZ OKTATÁS

Tanulás, továbbképzés...

A Defenzív Autóvezető Kft. 10 éves tevékenységre
tekinthet vissza Békés megyében. így a gyomaendrődi

kirendeltségen is. Fő profiljuk a lakossági jármű

vezető-képzés, illetve tehetgépkocsi - pótkocsival is -,
autóbuszvezető-képzés.

A kirendeltséget május l-je óta Gózon Sándor
irányítja. Az előző vezető, Garai Sándor 28 év után
nyugdíjba vonult.

Ezután ís igyekeznek - mint azt Gózon ú.r a
Híradónak elmondta - a lakosság ilyen irányú igényeit
a legteljesebb mértékig kielégítení, az iskola hír
nevének öregbítésével.

Egy új kezdeményezésük az általános iskolákban
osztályfőnöki órák keretein belül, hogy KRESZ-sza
koktatók vezetik be a gyerekeket a közlekedés rend
jébe, veszélyeibe... Nagy sikere van a tanulók körében,
ezért is szeretnék ezt a jövőben is folytatni. Gózon úr
köszönetet mond a két általános ískola - Rózsahegyi
K. és 2. sz. - vezetőségének, pozitív hozzáállásukért.

Céljuk, hogy időben elkezdődjön a fiatalok közleke
désre való felkészítése. Egyik kiemeit terület a kerék
páros közlekedés...

Ez az iskolákban adott program díjmentes.
Békés megyében az elsők között indította a Defenzív

AutóvezetőKft. ezt a felvilágosító oktatását. - b-

Pályázati kiírás

Napirend előtt hangzott el, hogy a jövŐ héten összehívják az
idegenforgalommal foglalkozó természetes és jogi szemé
lyeket, ugyanís az ídegenforgalmi adó megfIzetése elmarad a
várható mértéktől. Tudatosítani kell azt, hogy a befIzetett
adó összegének többszöröse az ídegenforgalomra fordítható.

A beszedett idegenforgalmi adó minden l Ft-jára a város
államí normatív támogatásként további 2 Ft-ot kap.

A szúnyoggyéritésre történő pályázatkor pedig minden
beszedett id. forg. adó Ft után újabb l Ft-ot kapunk e célra.

Tehát az adónem flzetése mindenkinek fokozott érdeke
kell, hogy legyen, mert minden be nem f1zetett l Ft esetén
4 Ft bevételtől eshet el a város.

A július 16-í ivóvíz-beruházást átadó ünnepség II
órakor kezdődik a Katona József Művelődésí Központban,
majd a Vízműtelepen folytatódik. Később a prominens
vendégek faültetéssel teszik emlékezetessé a napot. az
eseményt és személyüket, az új, gyomaendrődi kijelölt park
ban - Millenniumi park - Október 6. ltp. mellett. .

Vendége volt a testületi ülésnek e napon - június 24. 
Domokos László országgyűlésiképviselőnk. a megyegyüJés
elnöke is. Hozzászólásában említette, hogy kidolgoztak egy
átfogó proglamot, munkatervet, amelyet értékelésre és véle
ménynyilvánításra megküldtek éi. gyomaendrőd í önkol
mányzatnak is. A koncepció segíti az önkormányzatok fel
adatainak minél átfogóbb teljesítését...

"NAPIREND ELOTT

GyomaendrődVáros Képviselő-testületeértékesítésre
meghirdeti a tulajdonát képező 1093. hrsz. alatti
2553 m 2 és az 1095. hrsz. alatti 4919 m 2 beépítetlen
terület művelési ágú (Vízmű sor) ingatlanokat pá
lyázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti minimum
400 Ft/m2 áron.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk
1000 Ft befizetése mellett a polgármesteri hivatalban
átvehetök.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt boritékban, 5 példányban,
Gyomaendrőd város polgármesterének címezve,
"Vízmű sor" jeligével ellátva 1999. július 23-án
12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző

napon kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. címre.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázatok elbírálásánál a következő szem
pontok érvényesülnek:
Elsőbbségetélvez:
L aki a vevők közül a legkedvezőbb vételi árajánlatot

teszi,
2. aki gyomaendrődi természetes személy, illetve

vállalkozását gyomaendrődi székhellyel gyako
rolja,

3. aki az ingatlan környezetében lakossági ellátást,
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet kíván
folytatni,

4. aki az épület környezetének fejlesztésére ajánlatot
tesz.

A pályázatok elkészítéséért, illetve az elkészítéssel
kapcsolatosan felmerül t költségekkel szemben díj
nem számítható fel.

Vízmű sori ingatlanok

rendelkeznek jelenleg is a
résztvevők, de ezzel szé
lésebb lehetőségek között
válogathatnak. A tanfo
lyamnak a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola ad ott
hont.

A képen láthatók: Biró
László, Demeter József (xl,
Dinya Imre, Gyalog Sán
dor, Lecskó Mihály, Simon
Tamás (xl, Smíri István
(x), Strausz Dezső. Stra
usz Gábor, Strausz Ottó,
Rómer János, Szabó
László, Mohácsi János,
Rácz Károly, Beregszászi
Ferenc és az oktató, pfei
fer György.

(x = a képen nem szereplök)

A Cigány Kisebbségi Ön
kormányzat szervezésé
ben, az US-AID pályázat
keretében érdeklődőkszá
mára indítottak 1999.
május 17-én egy mezőgaz

dasági vállalkozói okleve
let adó tanfolyamot.

Állattenyésztést, növény
termesztést, kertészetet,
mezőgazdasági gépészeti
ismereteket, KRESZ-t ta
nulnak a hallgatók, ahol
mezőgazdasági vontatói
jogositványt is kapnak az
oklevelük mellé a novem
ber-decemberben elméle
ti-gyakorlati vizsgával zá
ruló oktatás után. A tan
folyamon munkahellyel
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Óvodák pályázata

1999. május 15-ig a Blaha. Selyem,
Kossuth utcai tagóvodák vezetői

jelezték. hogy közoktatási megál
lapodást kivánnak kötni a tagóvodák
müködtetésére.

A határozati javaslatokat elfogadta a
testület:

Bárdi Zoltánnéval a Blaha L. úti volt
tagóvodára.

Szabó Istvánnéval a Selyem úti volt
tagóvodára.

Dr. Csoma Antalnéval a Kossuth L.
utcai volt tagóvodára vonatkozóan
augusztus l-jétől kössék meg a köz
oktatási megállapodást;

Kulikné Giricz Ilonával a Polyák
halmi volt tagóvodára.

Szmola Magdolnával a Fő úti volt
tagóvodára.

Szmola Magdolnaval a Szabadság úti
volt tagóvodára vonatkozó közoktatási
megállapodásokat készítsék elő és a
júliusi testületi ülés;-e terjesszék elő.

Óvodai létsz1Ú:cleépítések

Az 1. Sz. és a 2. Sz. Napközíotthonos
Óvodáknál a racionális müködés
érdekében. összesen kb. 8-10 óvónő. 2
dajka. 9 fő egyéb fogialkoztatott lét
számleépítését rendelik el, a pontos
számokat a kö';etkező ülésre tisztázni
szükséges.

Az okok között az is szerepel. hogy az
óvodák közoktatási megállapodás for
májában üzemelnek a jövőben. ezért
közalkalmazotti viszonyban nem alka
lmazhatók tovább az eddig ott dolgozó
személyek.

A testület kijelenti. hogy a közok
tatási feladat az óvodákban ezután is
változatlan színvonaion történik. (Óvo
dák pedig nem zárnal{ be!) A létszámc
sökkentés többletköltségei fedezetére
pályázatot nyújtanak be.

Óvodai nevelés

Egyhangúlag elfogadták az óvodák
helyi nevelési programjait. 1999.
szeptember l-jétől az országos alap
programra épül a helyi nevelési cél-

kitüzés is. Jogi és szakmai szempont
ból bevezetésre alkalmasnak tartják a
szakértők is.

Céltartalék

Az 1999. évre tervezett. de ez évben
meg nem valósuló felújítási, fejlesztési
feladatok előirányzataiból 47 934 OOO
Ft-ot céltartalékba helyeznek.
Részletezés szerint a fedett fürdő

rekonstrukciójára 14 M Ft-ot. szen
nyvízelvezetésre 27840 OOO Ft. szilárd.
kommunális hulladéklerakóra
6094 OOO Ft. Ugyanakkor a szennyviz
beruházáshoz kapcsolódó 20 M Ft
lakossági bef1Zetés előirányzatot törlik
a felhalmozás célú bevételi előirányzat
ból.

Kisréti vagy 8allai utca...

A 2. Sz. Általános Iskola az 1999. évi
költségvetésben időarányos túlfinan
szírozása miatt utasítják az intézmény
vezetőjét. hogy az 1999-2000. évi tanév
előkészitésekor tekintse át az
intézmény épületeinek kihasználtságát
és a takarékosabb müködés érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Vizsgálja meg. hogy a Kisréti vagy a
Sallai utcai iskolaegység felszaba
dítására nyílik-e reális lehetőség. Erről

a júliusi testületi ülésen tegyen
javaslatot.

Vásártéri óvoda

Elfogadták a közoktatási megállapodás
megkötésére. aláírásra előkészítettter
vezetet.

Eszerint Lázárné Varjú Judit a Vá
sártéri lakótelepen található 56 férő

helyes óvodát pályázati felhívás útján
közoktatási megállapodás kere
tében 1999. július l-jétöl 2004. július
l-jéig müködteti. Kötelező körzete a
vasútvonal, Pásztor János. Kossuth
Lajos. Kató József, Nagy Sándor,
valamint a Katona József utcák által
behatárolt óvodai körzet. Az itt lakó
óvodáskorúak felvételi kéreImét.
arr..ennyiben a gyermek egyébként az
óvodába járás feltételeinek megfelel.
nem utasíthatja el.

Régi-új igazgató

A 2. Sz. Általános Iskola igazgatói
állására beérkezett pályázatot - egy
érkezett be - megvitatták a bizottságok
és a javaslatot a testület június 24-i
ülésén elfogadta:

1999. szeptember l-jétől 2004.
augusztus 31-ig a határozat szerint
Fülöp Istvánnét bizták meg az igaz
gatói teendők ellátásával. Fülöpné az
1998-99-es tanévre megbizott igaz
gatóként dolgozott.

Zeneiskolai igazgató

Ugyancsak döntés született a Városi
Zene- és Müvészeti Iskola igazgatói
állásáról. Igaz. nagyban megkönnyí
tette a. helyzetet. hogy az utolsó pil
lanatban Pappné Németh Hedvig
visszavonta pályázatát - indoklás
nélkül.

A testület végeredményben Lehocz
kyné Wolf Tünde pályázatát és szemé
lyét is alkalmasnak találta adirektori
feladatok elvégzésére. azzal a kéréssel.
hogy a néptánc, a zene és a
müvészetek oktatása egyenlő súllyal és
aktivitással történjék, kirívó dominen
cia nélkül...

Orvosi rendelő

Az önkormányzat tulajdonában lévő

Szabadság tér 2. sz. alatti orvosi ren
delő ingatlanból dr. Dobos Erzsébet
fogorvos bérletébe kerül 2002. szep
tember 30-ig havi br. 12 OOO Ft-ért. egy
fogorvosi rendelő. A bérleti joggal ter
helten a fennmaradó önkormányzati
tulajdonú ingatlanrésszel együtt érték
becslés, valamint megegyezés után az
önkormányzat eladja dr. Katona
Piroska gyermekgyógyász. területi
sportorvos részére ...

Emlékpark

Az Október 6. ltp. melletti területet mil
lenniumi parknak alaltitják ki. Ide.
például a városban megforduló magas
rangú. prominens személyek emlékfát
ültetnek majd ...

-BK-

Jotó -Jotó
J9A=olvÁIJ!1kép-kés=ítés 1 pere AlAtt!

~=llJes és fekete-fehér filmkidoI9o=Ás.
CSAlÁdi képekl

9!1ermeksoro=Atok stb.
Gyomaendrőd,Deák Ferenc u. 15. Telefon: 285-294

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTl-t u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

•
VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉSI Mos,4s, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZő ÁRON, Rövid HATÁRidŐRE.

NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG l G-16 ÓRÁiG
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A Körösrnenti az MTV i-en
A Körösmenti Táncegyüttesnek és csoportjainak ez
évben is szép számmal érkeztek meghívások különböző

rendezvényekre.
A januártól eltelt időszakbanmintegy 30-35 műsoron

szerepeltek csoportjaink.
Ezek között volt városi rendezvény, vidéki meghívás és

rangos néptáncfesztivál is. Áprilisban részt vettünk a
Művészeti Iskolák Néptáncfesztiválján és a Megyei Nép
táncgálán Szarvason. Gyermekeink sikeresen szerepel
tek a Gyermek Szólótáncfesztiválon.

A májusi h6nap is elég mozgalmasra sikerült, hiszen
gyermek és felnőtt fesztivál is szerepelt a programunk
ban. AGyomika Gyermektánccsoport május 22-24-e
között Balatonbogláron szerepelt a Pünkösdi Néptánc
fesztiválon, ahol koreográfiájukkal dobogós, 3. helyet
értek el.

Egy héttel később, május 28-30. között a felnőtt tánc
együttes mutatta meg tudását Ajkán, a VI. Bakony Nem
zetközi Néptáncfesztiválon. A magas színvonalú rendez
vényen együttesünk, valamint zenekarunk kimagasló
szakmai értékelésben részesült. A meghívásos rendez
vényre együttesünket érte a megtiszteltetés, hogy a kelet
magyarországi régiót képviselhette. Sikereinket bizonyít
ja az a televíziós felvétel, melyet az MTV l csatornáján
június ll-én együttesünkrőlláthattak.

Június l2-én az évadzáró bemutatón valamennyi cso
port bemutatta éves munkáját. A műsoron, a zsúfolásig
megtelt nézőtér előtt 230 táncos gondoskodott a nézők

szórakoztatásáról. Legnagyobb sikert az MTV l-en is lát
ható szászcsávási cigány-koreográfia aratta, melyet a
lelkes nézők háromszor tapsoltak vissza.

Igaz, az iskolai évad ezzel véget ért, de a nyár folyamán
számos program vár az együttes tagjaira.

l()étIe44~
Ez évben nem csak a varas ünnepi 10 éves fenmillását. hanem a Galakt!ka Barát!
Kör ls. Ez az amatőrklub. amelyavarosban müködik. 1989-ben olyan érdeklödésü
embereket hozott össze. akik a csWagászattaJ (;s a mcgmagyarazhatatlan Jelen
segekkel foglalkoztak.

A klub tagsága korban és foglalkozását tekintve rendkivül változó. Az állandó
létszám kb. 15 fö. A klub megalapitója és ve-/.etöje dr. Frankó Károly.

A Oalaktika Barát! Kör alapítója egy Magyarországon müködö országos
szervezetnek- az urO-kutató Szövetségnek ls tagja.

A szövetseg plllanatnyilag 34 városi klub es 14 magánszemdy szervezete. ami
a magyarországi megmagyarazhatatlan jelens(;gekkel foglalkozó legnagyobb szer
vezet.

Nemzetközi kepviselete az urO-kutató Szövetsegnek van. - Ilt emliteném meg.
hogy tavaly az urO-kutató Szövelseg képviselöje részt vett a'Brazíllában tartott
UFO·kutawk Világkonferenciáján. ami 2 hetes volt.

Magyarországol és Kelet-Közép-Európát (Lengyelország. Szlovákla). az uro
kutató Szövelség elnöke. Tarczali Gábor kepviselte.

A 2 órás elöadásában többek között gyomaendödi esetet ls elemzett. reIdolgo
zott.

Klubunk nyitott. Bárki jöhet. akít vagy a fent emlitett. vagy más témakör
erdekel. A klub tagjai havonta egyszer találkoznak (miden hónap elsö szerdóján J8
órakor a müuelödesi központban). ahol a beszelgeleseken tul erdekes Irodalmak.
illetve videoanyagok megtekintese történik.

A csoport nyitottságára utal. hogy tavaly ösz óta egy pszlchotronlkaJ (szellem
sebészeti tanfolyamot is szerveztünk. ami ma már ön;llló klubként mükÖdlk. és
eredmenyesen végzi levékenysegét. (A klub tagjai minden hónap 3. szerdóJón lalál
koznak.)

A GalakUka Kör érdeklödesl területe a magyarság kutatása ls.
Programjainkban Idén ismét elöadót hivunk meg Oldh Andrós személyeben. akl

tiszteletbeli klubtagunk.
Kutatási eredményeit megjelent könyveiben és az Interneten ls tanulmányoz

hatják az érdeklödök.
Klubunk vendégeildönként termeszetgyógyászok. horoszkópkészítók. cslllagjó

sok es más alternatív tudományok kepviselöl.
A klub müködeséhez az urO-kutató Szövetseg pályázat utján penzügyileg ls tud

nemi támogatást nyUJtani.
Tavaly az Egely-fele bioenergia mérömüszert sikerült megvásarolnunk. ami tes

tünk potenciálls bioenergiáját mert. (Itt jegyzem meg. mint magyar s?.abadalom
külföldőn nagyobb elismerest aratott. mint kls hazánkban.)

Idén egy speciális táucső (látcsö) vásárlásához kaptunk támogatást.
Ősszel szeretnenk egy egynapos elöadást szerveznI. neves elöadók kőzremükö

désevel.
A 10 éves klub változatlanul válja azokat az érdeklödöket. akiket eternák

erdekelnek. GÁL IMRE klubvezetö helyettes

Kimagasló ajkai szereplésünknek köszönhetőenmeg
hívást kaptunk Siófokra, a VIII. Aranykagyló Nemzetközi
Folklórfesztiválra, melyet a Magyar Televizió szintén köz
vetít.

Július 24-én a Liget-fürdö területén ismét megrendez
zük a Betyárnapot. ahová minden kedves érdeklődőt

szeretettel várunk.
Augusztus elején több táncegyüttessel közösen szeret

nénk egy nagyobb műsort szervezni. Szintén augusztus
ban gyermekeink részt vesznek a Végvári Napokon, a fel
nőttek pedig a Minden Magyarok Néptáncfesztiválján,
Gyulán.

Augusztus 28-án pedig egy Berlinből érkezett meg
hívásnak teszünk eleget, mely szerint egy német-magyar
esküvőn és lakodalomban biztosítjuk a táncos jókedvet.
Szeptembertől pedig ismét kezdődik a tanév, ahová

minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk.

~------------------------------------------------~I ~ ~ I

: BE~EFUT.A..S:
I I

I Augusztus 4-én érkezik Gyomaendrödre a Világ Békefutás :
fáklyavivö csapata. amely január l-jén indult el Lisszabon- :
ból. A 16 fös csapat földrészünk legkülönbözöbb országaiból :
összeállt tagokkal szerepel. Magyarországot Molnár Ágnes :
képviseli fáklyavivöként. :

Minden érdeklödöt megkülönböztetett tisztelettel fogad
nak, akik csatlakozni kivánnak. Mezötúr felöl érkeznek és a
Hidfö vendéglö elött lehet hozzájuk kapcsolódni. kb.
16-16,30 óra idöpontban.

A fogadó helyszín Gyomaendrödön. a Fészek presszó elöt
ti parkoló lesz, ahol bármilyen fellépéssel meg lehet tisztelni
a nemes rendezvényt. 12 éves korig aszfalt-békerajzversenyt
hirdetünk a polgármestei hivatal parkolójában.

Békejelmez bemutatkozását és egyben a legötletesebb
békejelmez díjazását a fogadó ünnepség keretében a rajz
versennyel együtt hirdetjük ki. Bárki, bánnilyen ötletes
jelmezzel nevezhet!

Az egész rendezvénnyel kapcsolatban Dezsö Zoltán alpol
gánnester ad felvilagositást. illetve a jelentkezést a rajz
versenyre és a jelmezversenyre is nála kell leadni.
Megtalálható a polgánnesteri hivatalban. minden hét kedd
jén, S-ll óráig.

Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Buh.-va Vince Tibor és Vajda Ivette Beatrix,
Wéber Csaba és Mezei Éva, Rátodi Péter és Pólya
Zsuzsanna.
Akik eltávoztak közülünk: Sipos Sándorné 90, Uhrin Vince
66. Joó Gábor 60, CzikkelyJózsefné Megyeri Mária 71 éves
korában.
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Bajnokcsapat a GYFC Barátság SE második
Doboz ellen az utolsó előtti bajnoki forduló lefújá
salmr az l: O-ás GYFC győzelemmel zárult meccsen
eldőlt, hogy a Megyei r. osztály 1998-99. évi bajnoka
a GYFC, s ezzel magasabb, NB III-as osztályba léphet
- újból.

Vass Ignác, ügyvezető elnök rövid jellemzése a befe
jeződöttbajnoki idényről:

- Ugyan olyan anyagi nehézségekkel küzdöttünk,
mint az előző évben. Azonban a csapatnak óriási
fegyvertényként az idén - a tavalyi ezüst után - az
aranyérem került a nyakába. Erkölcsi tartással,
fegyelmezettséggel nyertük meg a bajnokságot. Úgy
gondolom, hogy ez azért is sikerülhetett, mert nem
foglalkoztunk azzal a részével, hogy mi lesz ezután.
Mindenki azért játszott, hogy egy aranyérem legyen a
nyakába akasztva, s ezzel egyaránt dicsőségethozzon
a városnak, ajátékosoknak, a vezetőségnek, azoknak
a szurkolóknak, akik kijárnak mérkőzéseinkre...

Ezt az aranyérmet felajánljuk a városnak, a 10 éves
Városunk, Gyomaendrőd-rendezvénysorozatnak, s
mi ezzel járulunk hozzá az ünnepléshez.

Minimális létszámmal dolgoztunk. Nagyon sok ifista
játszott az elmúlt idényben a csapatban. Ennek elle
nére ifjúsági csapatunk is dobogós lett, 3. helyével.
A serdülők is felfelé haladnak a hullámvölgyből. Ezek
miatt is úgy érzem, hogy egy egészséges folyamat
indult el klubunknál, amit nem szeretnénk abba
hagyni.

Az öltözői hangulat nagyon jó volt mindvégig. Igen
sok éve együtt játszik ez a csapat, hiszen a fiatalok is
itt nevelkedtek nálunk.

A dobozi mérkőzés után, ahová nagyon sok szur
kolónk elkisért, együtt örültünk és mindenki meg
könnyezte az aranyérmet. ..

Olyan erkölcsi sikert is elért ezzel a csapat, amit
érzésem szerint mindenképpen méltányolni kell a
következő időszakban; és mellé kell tenni az anyagi
részt is ...

Sokan mondják, hogy nem szerencsés két NB III-as
csapat egy városban. Szerintem ezt még hosszú ideig
nem lehet megváltoztatni...

A két klub nem azonos feltételekkel működik, és
nem is azonos alapokon áll. Ezt egybeönteni sértő

dések, megbántások sora nélkül nem lehet, vélemé
nyem szerint.

Nálunk minden játékosnak munkahelye van vagy
vállalkozó, tehát teljes időben dolgozik, ezután jön le
focizni.

- Mi az elképzelés ajövőre vonatkozóan?
- Néhány poszton meg kell erősíteni a csapatot.

Azért is, mert az idősebbjátékosokból néhányan befe
jezik pályafutásukat. Célunk az, hogy amennyiben
van lehetőség, akkor az ificsapatból, egyébként más
honnan biztosítsunk játékosokat.

Mindezek ellenére nagy változást nem tervezünk,
nincs is rá módunk. Amennyire csak lehet, igyek
szünk anyagi támogatást mindenhonnan előterem

teni, megragadni, mert az NB III-ban az utazgatások
jóval több pénzt igényelnek. - BK-

- Gratulálunk az ezüstéremhez!
- Köszönöm! Összejött, nem rajtunk múlott - kezdte
a telefoninteljút Kovács Lajos, a Barátság SE fő támo
gatója, hangjában némi iróniával, de nem kevés büsz
keséggel.

- Végeredményben az ezüstéremmel is elégedettek
lehetünk - folytatta -, de az az igazság, hogy mi ron
tottuk el a bajnokság közepén.

Akkor túllezseren vettek a fiúk két-három meccset,
gondolok a jaminai , békési döntetlenekre... Ha ezeket
hozzuk, akkor nekünk kellett volna nyerni ezt a baj
nokságot. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a má
sik legjobb csapat nyerte az aranyérmet. Kunszent
márton mindenképpen a legjobb, végig együtt voltak.
Nálunk nagyon hullámzó volt a teljesítmény.

- A második hely nem hozhat mégisfeljutást legjobb
másodikként. .. ?

- A mai kaotikus helyzetben én azt mondom, hogy
nem lehet tudni semmi biztosat.

Vannak híreink, hogy már hét NB II-es csapat visz
szalépett, nem akarnak indulni, anyagi okok miatt.

Az az igazság, hogy a Barátság is csak akkor tudja
vállalni, ha a polgármesteri hivatal kicsit többet ad,
mint eddig.

F;gyedül én és a szponzorok nem tudjuk vállalni.
Végeredményben elégedett vagyok, hiszen ilyen

"kis" településen egy ezüstérem az NB III-ban nem volt
még akkor sem, amikor a GYFC 10 millió körüli támo
gatást kapott. Ekkor is, úgy tudom, hogy a legjobb 6.
volt. Azt mondom, ha kapnánk 10 millió Ft támo
gatást, akkor a Barátság NB I-es lenne régen.

Gratulálok a GYFC bajnoki aranyához! Őszintén

mondom, hogy ők nagyobb bravúrt hajtotta..l.( végre,
mint mi, mert szinte a semmiből építkeztek. Bár meg
j egyzem, hogy ez a bajnokság valamivel gyengébb volt,
mint a korábbiak, de amit csináltak... - le a kalappal!
- Június 21. - - BK-

Fiatalok délutánja
Gazdag programot kínalt június 5-én a Katona József Múve
lödési Központ a fiataloknak.

Ezek közül egyik látványos tevékenység volt a graffiti falfestö
bemutató. ami maradandó alkotásokat produkált. hiszen
ezután az intézmény betonkeritését díszíti.

Az ehhez szükséges festékeket Borsi Lajos - Fagyöngy üzlet
- szponzoralta.

Minden iskola képviseltette magát tanulóival.
Résztvevők:Rózsahegyi K. Ált. Isk.: Fekécs Sándor 5. o.,

Papp Anikó? o., (csapattag volt még Kovács István Körös
tarcsáról), Juhász László 8. o.

A 2. Sz. Ált. Isk.: Szabó Rajmund 8. o.
Kner I. Gimnázium: Bencsik Mihaly ll. o.
Bethlen G. Szakképzö Isk.: Domokos Tibor ll. o.. Giriez F.

Imre ll. o., Szász Csaba ll. o.
A rendezvény további szereplöi voltak: Nincs együttes.

Sweetwater együttes, Pólus Krisztián, Török Roland.
Divatbemutatót élvezhetett az ez iránt érdeklödöfiatalság

nekik szánt öltözékkel...
Volt még kamasz-panasz szolgalat, drog-totó, frizura-ötle

tek, a békéscsabai Diáktanya szolgaltatásai diák melókról,
különbözö országos nyári programokhoz jegyvásárlással...
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BUKVA CSILLA: Talán, ha...

G-VŐZTES 1\I.I:U
A Városi Drogprevenciós Munkacsoport és a Magyar
Vöröskereszt Területi Szervezete irodalmi pályázatá
nak győztes műve - Bukva Csilla verse - a jelenlegi
lapszámunkban kapott helyet. Íme:

Talán, ha mégjobban
Figyelnénk egymásra,
Észrevennénk máson,

Ha valami bántja,

Néha volna erőnk,

Magunkatfeledve,
Embertárs érdekét
Vennifigyelembe,

Talán, ha több jó szót,
Megértést kapnának,

Akik mindezekre
Épp mitó1ünk vágynak,

Az a hely, hol élünk,
Kicsit szebbé válna,
Több lenne az öröm
Általunk. Talán ma.

ITT ANYÁR, ISMÉT TÁMAD ASZALMONELLA!
Hogyan lehet védekezni?
- Mindig alaposan mosson kezet!
- A konyhai szabályokat tartsa be. mert bizonyos

nyersanyagok (pl. tOjás és húsfélék) fertőzöttek

lehetnekI
- A szükséges hőkezelést és ennek az időtartamát

sütéskor, főzéskor, felmelegitéskor mindig tartsa
be! (Legalább 70 oC 10 percig.)

- Ne feledkezzen meg a megfelelő hűtésről!

- Gyerrnek- és közétkeztetésben különösen legyen
óvatos!

- Hasmenéses panasz esetén idóoen forduljon
orvoshoz!

Ne ön és/vagy a családja legyen a következő

áldozat!
ÁNTSZ Békés Megyei Intézet

Cibere hattyúdala? Ahunyai templom
Idén lesz éppen 25 éve. hogy az akkori
Gyoma egyik városrészében, Beseny
szegen egy teljesen önszervezésű gye
reknapot hoztam létre. Ehhez a hely
hez kötődöm teljes szívemmel, hiszen
ma is itt élek.

53 éves rokkantnyugdíjas vagyok.
Bohócként minden évben én is fellép
tem, innen szánnazik közismert meg
szóIításom: Cibere. Gyomaendrődön a
valódi nevem sokan nem is ismerik.

A városban hivatalosan elismerték
lelkes munkámat, mert megkaptam a
Társadalmi Munkáért Emlékénnet. A
Gyomaendrődi Híradó. a helybeli újság
által szervezett Város Ásza versengés
ben a legtöbb szavazatot kapva lettem
a legnépszerűbb lakos '92 novemberé
benl

Ha az eddigí programokat felidézem.
volt itt néptánc. mazsorettek és tűz

oltók bemutatója, kutyakiképzőkmű

sora. rajzverseny. játékos vetélkedők.

zene minden korosztálynak. sport.
utcabál. Az esti programot mindig nagy
tábortűzzel fejeztük be.

Az lenne a vágyam. hogy a mostani,
az általam utolsó alkalommal szer
vezett Besenyszegi Gyereknapon bú
csúzásul tűzijáték legyen. Eddig min
denki önként segített. fellépéseikért
senki nem kért pénzt. Most azonban ez
pénzbe kerülne.

Tudom. hogy nagyon sok. kérés
hangzik el országszerte.

De azt is tudom. hogy szép és értel
mes célokért sokszor megmozdultak
már az emberek.

Nagyon sokszor lelkesen adtam már,
most ez egyszer nagyon szerétném, ha
az én vágyam teljesülne.

Az időpont nagyon közeli: július 3.,
szombat du. 17 óra.

Én bízom az emberekben. ha valaki
segíteni szeretne. kérem. bánnely
összeget szán erre. juttassa el címem
re:

Varga Mihály (Cibere)
5500 Gyomaendrőd. zalka Máté u.

34.

Program a gyerm.eknapon:
Rumba Táncsport Klub táncosai -

. Mazsorettek - Városi Tátika Együttes
Gyomaendrődii Kutyakiképző Iskola
bemutatója - Török Roland gitáros 
Besenyszegi Kovács duó - Cibere a
bohóc - légvár, körhinta - és tűzijá

ték.

A fenti közlemény. levél tartalma miatt
megkerestük Varga Mihály, alias
Cibere urat:

- i'vliért is hagyod abba?
- Eltelt jópár év. és akkor kell sze-

rintem abbahagyni. amikor még az em
berről, tevékenységéről jó emlékeket
raktároznak el. Ha valaki ezután meg
próbálja ezt továbbra is összefogni.
akkor én szívesen besegítek bizonyos
dolgokat. de egészében nem vállalom.

Egyre nehezebb megszervezni. ösz
szehozni egy-egy rendezvényt úgyhogy
ez is közrejátszik kicsit.

- Egy érdekességet, ke11emes vagy
ke11emetlen emléket meg tudnál emlí
teni, ami veled történt az évek alatt?

- Még a diszkós életemből való:
akkoriban mindenhol megjelentek a
plakátok, hogy valahol Cibere-diszkó
lesz. Például Besenyszeg is el volt
árasztva a plakátokkal. általában. Egy
szer egy nénike érdeklődötta plakáton
olvasottak iránt. Azonban szemüvege
ellenére sem látott jól. Azt kérdezte.
hogy hol van az a disznó eladó, amit oly
sok papíron olvashat. ..?

Megmagyarázták neki az egyik bolt
ban. hogy az nem disznó, hanem disz
kó.

Meghatóbb élmény. illetve történet
az lehet. amikor gyenneknap volt a
környékbeli lakók segítettek búto
rokkal. udvari hellyel. vagy kisebb
nagyobb munkával. Közülük. sajnos
néhányan meghaltak már.

Azt hiszem, az a legszomorúbb. ha
valakik tesznek. segitenek valamiben.
de egy idő után már nincsenek többé
közöttünk. hiányoznak.

A közelmúltban tragikus események
sújtották a hunyai Szent László kato
likus templomot. A tavaszi beivizes álla
pot miatt megdőlt torony felújítása már
küszöbön állt. amikor június elején egy
villámlásos, zivataros éjszakán villám
csapás következtében óriási tűzkár ke
letkezett benne.

Iványi László plébános elmondta a
Híradónak. hogy a sajnálatos esemé
nyek miatt a megrongálódott épületet
lebontják és új építésébe fognak.

Bíznak abban, hogy közadakczásból,
központi támogatásból megvalósulhat
az építkezés.

Az adminisztráció. a beruházás látha
tatlan része - engedélyezések pályáz
tatások. tervezés stb. - már elindultak
és folyamatosan bonyolódnak. A látható
kivitelezés így ősszel elkezdődhet.

A biZtosító kárbecslője elkészítette
jelentését a keletkezett károkról, de még
az összeg nem ismert, amit az egyház a
biztositótól kaphat.

Az új templom kinézetére vonatkozó
elképzelések sem véglegesek pillanat
nyilag. - b-

Marad Sallai utca
Visszavonják azt a határozatot. mi
szerint a Sallai utca más nevet (Luther
M.) kapna. figyelemmel az utca lakos
ságának döntó többsé.e;e n. atkozatára.

Dan-zugi kerékpárút
Pályázatot nyújtanak be a KHVM
hez. FVM-hez és a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz egy
31 700 E Ft bekerülési értékű

kerékpárút megépítéséhez. Ezzel a
zug jobb megközelithetőségét kí
vánják biztosítani. Igényelt támo
gatás 25355568 Ft. saját erő

6338892 Ft. Gyomaendrőd gesz
torságában 3 település fejlesztése.
Gye. legalább l MFt-taljárul hozzá
a III. ütemben.
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INTEQ

MÁGUS-COMP
Szémftástecbnjkai szaldlzlet és szerviz

Nyereményakció
Ha június 21. és szeptember 30. között 50.000 Ft

felett vásárol üzletünkben, részt vesz
nyereményjátékunkban. A szerencsés nyertesek

fantasztikus kiegészítőket nyerhetnek
számítógépükhöz!

Jöjjön be hozzánk, és mi részletesen tájékozta~uk AKCIÓnkró!!
Az üzletünkben kapható számítógépek és szoftverek garantáltan 2000.

év kompatibilisek!

Gyomaendrőd Fő út 230. (Gimivel szemben)
TeYFax:66/282-388

• Út-, víz- és szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése

• építőmesteri, műt6rgyépítési munkák elvégzése

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása

• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel.

árokásás és rakodás

• betonbontás, éivágás. döngölés, kis felületek
aszfaltozása

5500 GYOMAENDRŐ , TOMPA U. 22.
TE .IFAX: 06/66/386-186

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
TeI./FaxJü.rögz.: 66/386-736,

NYELV Q TU'DIO' Tel.: 66/282-686,20/9/142-122
,-l ~ ---, E.maiI: vendel@bekes.hungary.net

L Sebészeti és Onkológiai magáMendelés IQ:Dévaványa., Jé{Jgyár 'lL 3'1-33.
Margarét;a IdősekOtthona.

Rendelé. a hónap L és UI. szo:a:nba.~iU1
08"-'10""- óráig

I Rendel: Dr.~ÚJenő I&. debreceni 1_ BZ. Se eU kllnikáról

Dg.; Általános sebészeti beteesé2ek
Sérvek, visszerek, epe-, gyoInor- és bél-

panaszok, eInlőbetegségek kivizsgálása,
kezelése. Visszerek kezelése injekcióval is!
SzeInölcsök, bőrelváltozások, benőtt

körInök, tetovMások. végbél panaszok.,
lábszárfekélyek, nehezen gyógyuló sebek,
sztóIna problémák sebészi és gyógyszeres
kezelése.

Dg. ; Onko)ó~iai bete2ek
Kivizsgálása, kezelése, utókezelése,

go~d.z'''' D~n", gyógyszerek

I
fehrása. :l"~79S '-

I><;~ Dr. Hajdú
~

TeI.:06 20/988-5954 (16 óra után)

Gácsi ~Optika
I'

cfjácsi G.Eva látszerész

Július· akció
a Gácsi Optikában!

- 20%-os szemüvegkeret vásár!
- 10% árengedmény minden fényre sötétedő lencsére!

- SZTK-vények beváltása
- szemüvegkészítés, javítás expressz határidővel is!

- napfogyatkozást figyelő védőszemüveg!II

FIGYELJE AUGUSZTUSI
AKCIÓNKAT!
5500 GYOMAENDRŐD

Pásztor János u. 25.

Telefon: 06/66/282-609 • 0620/9744-048

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

RÖVID IDŐTARTAMÚINTENZÍV

NYÁRI NYELVTANFOLYAMOK
általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek

Július 26.-augusztus 7. között
Egyhetes: napi 5 óra 7500 Ft
Kéthetes: kétnaponta 5 óra 7500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(FOLMELL)
Jelentkezési határidő: július l.

30 órás: 8500 Ft

r-~-~-~---------~---------~~---~

: Vállalkozók figyelmébe!:
I I

: A Gyomaszolg Kft. felhívja az üzlethelyiséggel :
I rendelkező vállalkozók figyelmét, hogy továbbra is I

: felveszik az utcai szeméttárolókra a megrendeléseket. :
: Gyomaendrőd tisztasága érdekében, az üzletek, :
I boltok előtt elhelyezendő szeméttárolók beszerzésében, I

felszerelésében nyújt segítséget a Gyomaszotg Kft.
Az egységes városkép ilyen irányú kialakítása

.- érdekében is a Gyomaszolg Kft. a tavalyi áron
biztosítja az utcai szeméttárolókat.

Gyomaszolg Kft. Ipartelep u. 2.
______T~!~~!~3~;J!!~~8~~~6J _
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Július
~ÓNApbAN
SZEMüvEqÉT MUNkAdíj NÉlkül

iNGYEN bECsislOljuk!
MiNdEN 5000,- FT fölöni VÁSÁRlÁS ESETÉN

10% kEdvEZMÉNYT AduNk

SZEMÜVEGVÉNYEk bEVÁhÁSA

GYORS ÉS pONTOS kiszolGÁlÁS

TismlEml

Szarfi.a Ci/la lÁTSZERÉslMESTER

AI{Clót • AI{CIÓt
A LÁTSZERÉSzüzlETbEN

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. sz.

TEL: 284~255

r---------------------,
: ONLINE :
I Számítógépek adása-vétele, javítása I
I használt nyomtatók már 5000,- Ft-tól 1
I INTERNET-ELŐFIZETÉS! I
I Monitor-, tévé-, videojavítás I
I Gyomaendrőd. Fő út 181/1. • Tel. /Fax: 284-559 IL __~=~ ~~~

LIONNE

SHOP.
LIONNE

SHOP.

Nyáron is a helyünkön vagyunk! Lionne Shop
Gyomacndl'őd, Hős;ök útja 46.

Tcl.; 386-424
Arany és- ezüstékszerek árusítása, javítása' tört aranyból

ékszerkészítés
• bőr- és kerámia ajándéktárgyak' kozmetikumcsomagok

• sportruházot,
(Ego, Aréna, pólók, rövidnadrágok)
• Fényképezőgépek, Filmek, elemek

• oudio- és videokazetták
• hőmérők

• ébresztő-, Foli- és korórák
• távcsövek, mikroszkápok

• számológépek
• képkeretek, Fotóalbumok

• omotörFilm kidolgozása magas szinvonalon, ajándék
Fotóolbummmol, amíg o készlet tort.

Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk!

lionne Shop
Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri fagyálló burkolat már 1300 Ftlm 2-től

• beltéri már 1000 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetú1<!
Telefon:

06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

L ~

X 5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.

- Tel./Fax: 66/386-614,
386-226Építőipari Szövetkezet

A Blaha út 5. sz. alatti melléképület
bontására vállalkozót keresünk,
ajánlatot kérünk. Ügyintézőnk

KNAPCSEK LAJOS a 06/30/9531-355
telefonon ad részletes felvilágosítást.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendíőd, Fő út 214. sz. Telefon: 66/282-822

• TENS masszírozó és alkatrészei
• egyéb test és lábmasszírozók
• vércukorszint-mérök
• női és férfi gyógypapucsok és szandálok
• AVON-terrnékek akciós áron
• video- és audiokazetták akciós áron
• zsírrnágnes fogyókúrázók részére

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása

THERIfIl

Új nyitva tartás:

hétfőntől péntekig: 8-17.30-1g,

szombaton: 8-12-ig
Gyomaendrőd

Fő út 230.

, UTI Nyári ruhák és

@
fürdőrUhákvására!*. GÉPRONGY

'-' folyamatosan kapható

'U~\

r---------------------,
Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!

Vállalkozásom keretén belül:
Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,

teher-, mg.-i gépjárművekhez,
. valamint targoncához. ~

Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TIlO<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/235-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.
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Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása
sZÁMÍTÁSTECRNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI SZERVIZ!

SZÖVEGSZERKESZTÉSl
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner
HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartridge újratöltés

RlCOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése
AUDIO-VIDEOSZERVIZ!

Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása
TEC. PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVlZE!

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788,
20/9439-172

r-----~--~------------,
I &~~&~1I' &JJA~~ I

: Asztalosipari cég keres 25 év feletti, :
I szakmai gyakorlattal rendelkező, I
I önállóan dolgozni tudó bútorasz- I
I I
I talosokat. I
I Jelentkezni: a 285-227-es te1efonszámon történő I
I idöpontegyeztetés után személyesen IL ~

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

B:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

..........................................
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
: MAGTÁRFERTŐTLENíTÉS :
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-120, 386-203 :..........................................

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROWK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli , sublót, falitéka, kony

haszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal, kre
denc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRÖD, BOCSKAI u. 59.

~ . . Körösi Weekend Horf!ász-.~~ .
~ hobby-, kempih!!szaküzlet ~:0-
(7 .: Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉLES
UÁLASZTÉKUNKB6L!

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179.

(Kolman ltp.)

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

Cipőipari kellékek, ragasztó- és
kikészítőanyagok, közbélés- és kierősítő

anyagok forgalmazása, cipőipari gépek és
alkatrészek kereskedelme!

EUROTECHNIK KFT.
Gyomaendrőd, Hídfő út 12.

Tel.: 66/386-827 • Info-telefon: 56/470-254
Nyitva: 8.00-18.00 óráig

r-SaJ'tJkl.á:z__

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 6-18 óráig, szombaton:
6-14 óráig, vasárnap: 7-11 óráig
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C«>p~l
Vásároljon
a Hosök úti

COOP áruházban!
Júniustól ismét különféle

kedvezményekkel, nyereményakciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Miért ne fIZetne
kevesebbet?

AKCiÓ ASZARVASI SUZUKINÁL!

Megérett az idei cseresznye a szarvasi Suzukinál.
Ismét megjelent a nagyon szép, bordó metálszínű

Suzuki Sherry. Ez amodell 1.0 GL és 1.3 GC felszerelt
séget tükröz.

Viszont, hogya cseresznye íze jobb legyen, a
következő kiegészítőket adjuk ajándékba:

- metál fényezés
- 4 hangszórós Clarion rádiós magnó

- 4 db dísztárcsa
- egyedi extra kárpitozás

- festett alsó, felső lökhárító.
Ne hagyja leérni a cseresznyét!

Jöjjön be hozzánk egy kóstolóra!
Hitellehetőség 20%-tól, maximum 72 hónap futamidő.

Használt autó beszámítás, közalkalmazotti
kedvezmény, mozgáskorlátozott utalvány beszámítása.

Várjuk Önt szüretelni! Szarvasi Autócentrum Bt.
Szarvas, Kazinczy u. 4. Tel.: 66/313-882

Endrőd és Vidéke ci)
Takarékszövetkezet ÍJJ';
• alapítva 1957. május 18.· ....~

Tisztelt Ügyfelünk!
Az immár több mint 40 éves pénzintézeti múlt

tal rendelkező Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet pénzügyi szolgáltatásai közül az alábbiakra
hívjuk fel a figyelmét:

• Számlavezetés: magánszemélyek és vál
lalkozások részére egyaránt ajánljuk kedvező

kamat- és költségkondíciók alkalmazása mellett,
rendszeres és eseti megbízások teljesítése.
Munkabér számlák vezetése. Lakossági szám
lákhoz BANKKÁRTYA szolgáltatás.

• Számlavezetés devizában is!
• Betét: megtakaritott pénzének elhelyezésére

kináljuk takarékszövetkezetünk betétkonstruk
cióinak számos változatát.

Az elhelyezett pénzét kedvező kalIlatozás
lllellett kettős biztonsággal kezeljük.

Nálunk fontos az érték.
Különleges érték a kalIlatlIlérték.

MagánszelIlélyek részére
VALUTAFORGALMAZÁS.

Nyári kirándulásai, utazásai
felszabadultabbak, ha Ön tudja, hogy értékei

biztonságban vannak.
Vegye igénybe a takarékszövetkezet által

kinált
SZÉFSZOLGÁLTATÁST!

Bővebb felvilágosításért kéTjük, keresse fel
kirendeltségeinket Gyomaendrődön.

a Kossuth u. 30. és a Fő út 1/1. alatt

VARTA
MEqkEzd~JkAkivÁló MiNŐSÉqŰ

YARTA AkkUMulÁTORok fORqAlMAZÁSÁT!
NAqyfokú MEqbíütATÓSÁq • EXTRA TER~El~ETŐSÉq

KEZElÉSMENTESSÉq

2 Év GARANCiA!
EZENkívül MEqRENdEl~ETŐk

AZ ONdoliNE HullÁMHÉjAZATú TETőfEdő ANYAqok,
Több AlApszíNbEN, 1000 FT/M2 ÁRON
BővEbb fElvilÁqosíTÁS ÜZlETÜNkbEN

DiNYA IMRE VAs-MűSZAki Boh
GYOMAENdRŐd, BAjCSY-Zs. úr 98.

TEl.: 06/60/)88-95'7 • 06/60/484-690
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RAU JÓZSEF,
a Városüzemeltetési Osztály vezetője

az alábbi közérdekű információkat
nyújtotta a Híradó olvasóinak: június

lL~-én.

ekű hírekKözér
Padok, szemetesek

A városban 10 kültéri padot
és 20 szemetest helyezünk el.
Gyoma főterén 4 db-ot, a
buszmegállónál 2 db-ot, End
rőd főterén 3 db-ot és a Táj
háznál egyet. A hivatalon ki
vül a Kner Nyomda Rt.. az
Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet, Farkas Máté, a
gyógyszertárak eIé, de gondol-
unk még arra, hogy a Liget-
fürdő, a posták, a Szilvia panzió elé is további szemete
seket helyezünk ki. Tehát a város lOpadot és 20
szemetes kukát saját költségén, a többit pedig a vál
lalkozók segitségével szerelünk fel. A Gyomaszolg Kft.
végzi akihelyezéseket.

Egy szeméttároló kb. 20 ezer Ft, egy pad pedig kb. 50
Ft-ba kerül, kihelyezéssel.

Ivóvíz
Az ivóvíz-beruházás július 16-án fejeződikbe. Jelenleg a
hálózat feltöltése és a nyomáspróba, illetve a tárolóme
dence külső, belső festése, fertőtlenítése folyik. A gép
házat is szerelik. Amíg a szivattyúk véglegesen elhelye
zést nem nyernek, ill. a vezetékszakaszok el nem
készülnek, addig nem tudunk vizet biztositani. Ez azt
jelenti. hogy e hónap Uúnius) végéig a vezetékben ide kell
érkeznie a víznek. EkJwr elkezdődnek azok a mosatásí
munkák, amelyek után július 16-án a negativ vízmintá
nak is meg kell jelen...nie.

Ekkor lesz az ünnepélyes átadás, miniszterek és pro
minens vendégek jelenlétében...
Ezekről a munkáJrról, mozzanatokról a lakosságot ter

mészetesen tájékoztatjuk plakátokon, hangosbemondó
val. Ha a víz minőségével bármilyen gond felmerül, arról
a lakosság azonnal tudni fog.

Sportcsarnok
Az ÉPFE végzi a Városi Sportcsarnok talajburkolatának,
annak alapozásának, felragasztásának munkálatait.
Hasonló módon történik a padozat második felének
rekonstrukciója. mint az előző alkalommal, mert úgy
tűnik. az bevált. Egyébként ugyanaz a burkoló anyag
kerül vissza rá, mint ami volt, csak az alatta lévő rétegek
cserélődtek ki. Június közepe tájára elkészül, költsége
2,5 millióba kerül.

Városházi renoválás
A Thermix Epítőipari Szövetkezet végzi a Városháza
további külső renoválását. A munkákat június közepén
el is kezdték. Pályázatban lefektetett érték 7,6 M Ft.

okozta károk megtéritését is.
ez mintegy 23 millió Ft.

Július 12. után kezdhetjük
a kivitelezéseket, az előkészí

tés alatt álló 8 utcában, út
alapépítéssel (Wesselényi,
József A., Toronyi, Mirhói, Ta
mási Á., Dózsa Gy., Sugár,
Tóth Á., Damjanich), 4 utcán
aszfaltozunk (Kodály. Rácz,
Sugár, Pásztor J.), a többin
pedig folyik a kátyúzás, ami el

is készül júniusban.
Augusztus lO-ig megépülnek az útalapok és szeptem

ber 15 után kezdjük ezeket aszfaltozni.
Továbbá járdákat is szeretnénk aszfaltozni, mint pl. a

Kossuth utcában, a fürdő környékén...

Közvilágítás
Ezt 3. pályázatot megnyertük. Július l-jén kezdődnek

ezek a munkák. 1452 lámpát cserélünk ki. 43 millió Ft
ba kerül. Ebből 28 millió Ft a német, ún. szénsegély. a
többi saját, önkormányzati forrásból. ill. 4,3 millió Ft
TITÁSZ-támogatásból jön össze. Megtérülési ideje 5 év.

Mivel a beépitett fényforrások lényegesen kevesebb
energiát fogyasztanak, és ezáltal az áramszámlából mint
egy 5 éven belül ez a beruházás megtérül, sőt keresünk
olyan szolgáltatási változatot is, amelyben esetleg még
további kedvezményt, ill. rövidebb megtérülési időt tud
nánk megcélozni.

A lámpák egyébként lényegesen erősebb fényt is adnak
majd. Elhelyezésükre vannak szabványos előírások.

A Szabadság tér
A Szabadság térre jelenleg átalakítására vonatkozó ter
vek készülnek, kinézetét és megjelenését formálva.

Átszervezésre, átalakításra kerül a növényzet, szökő
kút építése indul, a buszpályaudvar más megjelenítést
kapna, és a termálkifolyónak új épitmény épül. Mindez
egy olyan térkonstrukciót képez majd, amely alapján egy
szép sétáló utca jelleget ölt a terület néhány éven belül.

Termálkút
A termálkifolyó rekonstrukciójára vonatkozó pályázatot
is megnyertük (támogatás 4,4 M Ft, saját erő 2,5 M Ft).
Szeptember hónapban a kút tisztításra kerül. Lesz olyan
időszak, amikor a lakosság nem biztos, hogy tud vinni
melegvizet a kútról, hiszen a munkálatok ezt megakadá
lyozzák.

A kútfelújítással viszont mintegy 10-15 évre biztosítani
tudjuk azt a vízmennyiséget és hőfokot, ami ezelőtt volt.
Egy új kifolyó készül kialakításra, amely elnevezésére
javaslatokat kérünk és várunk a lakosságtól továbbra is

A Sportcsarnok padlóboritásánakjavitása

Útépítések
Kis türelmet kérünk a lakosságtól, hiszen a következő

útépítésekhez várjuk a Területfejlesztési Tanács pénzét,
pályázati eredményhirdetését, mert enélkül nem szabad
hozzákezdeni, hiszen akkor nem kapunk rá pér1z. Erre
17 millió Ft-tal számol a város. Ezen kivlil várjuk a belvíz

úraútvonal
Az út- és túrajelző táblák felújításra, kihelyezésre kerül
nek. Az árvíz okozta problémákat jelenleg a közmunká
sok hozzák rendbe. IdőáIIómegoldást kerestünk a táblák
festésére, ami úgy tünik, sikerült. Ezután bárki tudja
használni a túraútvc-nalat.

Járdák
A járdahálózatunk javítása folyik, most éppen Kossor
hegyen. de a belterületen is. A csapadékelvezető csa
tornákat a bánomkerti részen a napokba..l teszik rendbe.
Az elöntéssel fenyegetett területekrőlmost már le tudjuk
vezetni a csapadék:vizet.
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Pedagógusnap '99
- tanulmányi versenYZŐK -

A pedagógusnap alkalmából tar
tott városházi ünnepségen Dezső

Zoltán alpolgánnester és Kóris
Györgyné oktatási előadó átadta
dr. Valach Bélánénak és Ladányi
Gábomak. a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola. valamint a Kner
Imre Gimnázium. Szakközépiskola es Kollégium tanárainak az
1999. évi az Év kiváló pedagógusa-kitüntetést.

1998-99. évben gyémánt- és aranydiplomát átvett nyugdi
jas pedagógusaink:

Gyémántdiplomások: Bálint Sándomé. Dombos László és
Szarka Elemér.

Aranydiplomások: Tomasek Lajosné és Hunya Alajos.
Ezután az általános és középiskolák tanulói. akik országos

vagy megyei tanulmányi versenyeken értek el helyezéseket. és
felkészitő tanáraik kaptak elismeréseket. ajándékokat.

Országos. megyei tanulmányi versenyen helyezést elért ta
nulók ésfelkészítő tanáraik.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

8. a osztály - országos francia drámafesztivál 4. helyezett és a
legjobb szinpadkep különdíj.

Kovásznai Nóra 8. a - országos Apáczai rajzpályázat legjobb
10-ben díjazott 3 képe - regionális Apáczai népdaléneklési
verseny l. helyezett - körzeti közlekedési rajzpályázat 2.
helyezett

Vaszkó Barbara 8. a - országos Alma Mater levelezőverseny
9. helyezett - regionális Apáczai népdaléneklési verseny 2.
helyezett.

Pintér Amold 8. a - megyei TIT matematikaverseny 2. hely.
Szakálos Emő 3. a - országos Alma Mater levelező verseny

4. hely.
Smíri Sándor 8. b - Scriptor Kiadó irodalmi pályázat kü

löndij.
Fekécs Zoltán. Martinák Erika. Szabó Zita 4. a - országos

Alma Mater levelezőverseny 4. helyezett.
Bíró NeUi, Piros Ferenc 6. e - országos TIT német verseny 4.

hely.
Katona Tünde. Dógi Nikoletta 6. c - országos TIT német ver

seny 5. helyezett.
Felkészítő tanárok: Hanyecz Lászlóné. Molnámé Pésó Inna.

Mészáros Erzsébet. Farkas Zoltánné. dr. Koleszár Józsefné.
Dinya Máténé. Komóczi Attiláné, Tóthné Hanyecz Erzsébet.
Benedekné Pázmány Magdolna.

2. Számú Általános Iskola

Tóth László 6. a - országos történelmi verseny l. helyezett.
Rajkó Emese. Homok Réka 7. c - országos történelmi verseny

5. helyezett megosztva.
Virág Ágnes 6. d - országos TIT feladatmegoldó verseny 10.

helyezett. történelem - országos TIT feladatmegoldó verseny
24. helyezett. földrajz.

Tímár Richárd 6. d - országos TIT feladatmegoldó verseny 23.
helyezett. bíológia

Bácsi Zoltán 6. d - országos TIT feladatmegoldó verseny 27.
helyezett. német.

Ailer Marietta. Andor Adriána. Bácsi Kitti. Berta Brigitta,
Csaba Hajnalka. Gaál Sára. Homok Réka, Horváth Béla 7. c
Évezredek muzsikája - Honfoglalás a zenében országos ver
seny első helyezett csapata.

Rqjkó Emese. Tóth Enikő 7. c és Pintér István. Tóth László 6.
a - Luxemburgi Zsigmond emlékév alkalmából megrendezett
verseny l. helyezett csapata.

Csapó Zsolt. Földesi Viktor. Pintér Viktor 8. d - a Kossuth
Szövetség. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150.
évfordulójára meghirdetett verseny országos elődöntő csapat
ban 2. helyezettjei.

Homok Csanád 6. a - megyei környezetvedeImi pályázat 2.
helyezett.

Homok Réka 7. d - megyei környezetvédelmi pályázat 3.
helyezett.

Csapó Zsolt 8. d - Vas Megyei Pedagógiai Intézet szak-

tantárgyi verseny 3. helyezett.
Kulich Imre 6. a - Odai Petrich

Soma verseny l. helyezett
(néphagyömányokl.

Iszó Anett 8. e - Orlai Petrich
Soma verseny l. helyezett
(néphagyományokl.

Tóth Enikő 7. c - Orlai Petrich Soma verseny 2. helyezett
(büszkeségeink) .

Szücs János 8. c - számítástechnika verseny 3. helyezett.
Homok Csanád 6. a. Homok Réka 7. c - megyei kör

nyezetvédelmi vetélkedő l. helyezett csapata.
Mag Barbara, Soczó Renátó, Csordás Edit 5. d - megyei

Zrinyi Ilona matematikaverseny 2. helyezett csapata.

Felkészítő tanárok: Simonné Szmka Zsuzsanna. Polányi
Éva, Giriczné Varga Erzsébet. Veres Antalné, Balla Károlyné.
Kónya Márta. Valuska Lajos, Ványolos Béla. Fekécs Éva,
Vaszkó Lajosné.

Kner Imre Gimnázium. Szakközépiskola
és Kollégium

Nótán Krisztina 12/A - Petőfi alakja és költészete eimmel hír
detett középiskolások képzőmüvészeti pályázatán országos
első helyezett - a Viz ViIágnapja alkalmából meghirdetett
pályázat megyei első helyezett - OKTV biológia versenyen 2.
fordulós dolgozatot írt - az OKTV II. fordulóján francia nyelvből

I. kategóriában a B csoportban 12. helyezést ért el.
Borbély Norbert 12/C - OSZTV döntőjében 6. helyezést ért

el, ezzel szakirányú felsőoktatási intézménybe felvételi men
tességet szerzett.

Szakáts Róbert 9/A - Bay Zoltán területi flZikaverseny dön
tőjében l. helyezett.

Nótári Péter 9/A - Bay Zoltán területi flZíkaverseny dön
tőjében 2. helyezett.

Papp László 8/A - Öveges József flZikaverseny megyei 2.
helyezett.

KmeUár Béla lG/A - a KÖMÁL 1998-99-es tanévre meghir
detett matematika pontverseny országos 29. helyezett - Arany
Dániel matematikaversenyen 2. fordulós dolgozatot irt.

Vaszkó Beáta 12/A - OKTV matematikaverseny 2. fordulós
dolgozatot írt.

Almási Anett 12. - a Gordiusz megyei matematika teszt
verseny megyei 3. helyezett.

Szetteli Éva 12/B - biológia OKTV döntőjében 8. helyezést
ért el, ezzel szakirányú felsőoktatási intézményben felvételi
mentességet szerzett.

Dávid Gréta 12/B - OKTV biológia versenyen 2. fordulós dol
gozatot írt.

Koloh Aliz. Nyilas Erzsébet, Kürti Csaba ll/Bés Máljalaki
Józse], Tóth József 12/B - országos rendvédelmi csapat
versenyen 6. helyezett tanulói.

Egyéni összetett versenyben elért eredmények: Tóth József
14.. Kürti Csaba 18.

Felkészítő tanárok: Honti Judit, Ladányi Gábor. Salyné Búza
HajnaUcQ., Homok Tamásné. Tóthné Szakálos Margit. Kohn
Zita.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Ruszák Ágnes 12. évfolyamos szakközépiskolai tanuló - orszá
gos szakmai tanulmányi verseny 9. helyezett.

Kiss Jenő. Majoros Zsolt, Papp Imre, Hartman Árpád - orszá
gos juhász verseny első helyezett csapata. egyéni első Kiss
Jenő, egyéni második Majoros Zsolt. Aranybojtár dijat kapott:
Hartman Árpád.

Kiss Jenő 11. évf szakközépiskolai tanuló - megyei mate
matikaverseny 3.· helyezett.

Gurin László 10. évf szakközépiskolai tanuló - Kitaibel Pál
biológiaverseny 3. helyezett.

Vári Zoltán 11/A - Hazánk mezőgazdasága diákszemmel
pályázat orSZágos-2. helyezett.

Felkészítő tanárok: Gál Imre. Pfeifer György. Fekécs László.
Kovács Edit. Szi1ágyiné Katona Edit..Wiklovicz Lajosné.
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'gg-es "pillanatkép" a Gyomaszolg Kft. tevékenységéről, a múlt és a jövő tükrében
1991. december 31-én alakult a
Gyomaszolg Kft., az önkormányzat
tulajdonában. A volt költségvetési
üzem teljes vagyona az önkor
mányzaté lett. A városban felmerulő

városüzemeltetési feladatok elvég
zése volt a cél, illetve a meglévő épí
töipari kapacitás kihasználása a
településen belül és kívül. Az árbe
véteI40%-átjelenti az előző és 60%
át az utóbbi feladatkör.

48 fővel alakult a Gyomaszolg Kft.,
ezzel szemben ma 81 fő áll alkalma
zásban. A városi megrendeléseket,
megbízásokat, a kertészeti, park
fenntartási, útfenntartási munká
kat. ezen kívül intézményeinknek
különböző felújítási, renoválási igé
nyeit igyekeznek kielégíteni.

Az egyik aktuális feladatuk éppen
az ivóvízberuházásban a 2. sz. Fő úti
telep át- és kialakítása a kapcsolódó
munkákkal. Emellett Hunyán is dol
goznak az ottani önkormányzatnak.
A napokban fejezték be egy családi
ház építését is.

A Gyomaszolg Kft. elsődleges célja
továbbra is a kommunális szemét
szállítás, a temetkezési szolgáltatás,
a városüzemeltetés, de a gyepmes
teri telep működtetése is. A szabad

építőipari kapacitással a város, de a
lakosság igényeinek is próbálnak
megfelelni. Egyszóval gondok nin
csen~k már, munkalehetőségek, le
kötöttség szempontjából.

Gazdálkodási problémák 1996
ban jelentkeztek. Akkor részben vol
tak kihasználva lehetőségeik. Azon
ban ez a rossz gazdasági év már a
múlté. A meglévő létszám foglalkoz
tatása biztosítva van. Az árbevételük
az utóbbi 2 évben a duplájára nőtt,

1998-ban 148 M Ft volt.
Egyéb tevékenység során foglal

koznak betonértékesítéssel, előke

vert betonszállítással, anyagértéke
sítéssel.

- A Városháza renoválásának
munkálataira kiírt pályázatot miért a
Thermix Ép. szöv. nyerte el az ÉPFE
(akik a renoválás első részét vé
gezték) és a Gyomaszolg Kft. áraján
lata előtt?

- A Gyomaszolg Kft. bizonyos vál
lalkozásokkal szemben hátrányokat
szenved. Nálunk nem minimálbéren
vannak bejelentve az emberek, ha
nem besorolás szerint kapják béru
ket. Azt pedig mindenki tudja, hogy
a magasabb béreknek milyen járu
lékvonzatai vannak...

Konkrétan ez esetben: ismerve az
épületet, problémáit, az elmúlt
évben is, az első fordulóban áraján
latunkat fIx árasnak kellett volna
tekinteni. Az akkori nyertes pályázat
bekerulési értéke végül minket iga
zolt. (Utólagos-, pótmunkákkal stb.)

A mostani munka végszámláiról
még korai nyilatkozni, de úgy érzem,
hogy az általunk megadott árajánlat
végül reálissá válhat ebben az eset
ben is ...

A jövőre vonatkozó elképzeléseik,
hogy a temetők kinézetét, környeze
tének képét feljavítsák, szebbé te
gyék. A ravatalozókat is szükséges
renoválni kivül-belül. Ezzel kapcso
latban el kell mondani, hogy a cég,
de mások tapasztalatai szerint is,
sajnos nem mindenki tiszteli a
temetőket. Sok a morális probléma
egyes látogatókkal...

A szemétszállitás teruletén sze
retnének előre lépni, fejleszteni. Ez
párhuzamos folyamat lenne az új
szeméttelep kialakításával. Hozzá
tartozik az elöregedett géppark stb.
felújítása is.

A Gyomaszolt Kft. "pillanatjelen
tését" Fábián Lajos, a cég ügyvezető

je adta a Hiradónak. BK

Bognár-Kovács Múzeul11 l11egnyitó
1999. június 24-én átadásra került Gyomaendrődön a Bognár
Kovács Múzeum. AMotormúzeum után Sóczó Elek és fia, Attila újabb
vállalkozása, elképzelése valósult meg.

Sóczó Elek rövid beszédében az ünnepi pillanatokban elmondta a
szép számmal összegyűlt látogatóknak, hogy 42 évet töltött a bognár
szakmában, amit Szmola Sándortól - 88 éves - mestertől tanult.

Munkája során mintegy 1200 OOO szerszámnyelet készített 1970
és 1990 között. Az időközben megcsappant megrendelések és egyéb
körülmények hatására úgy gondolták, hogy múzeumot csinálnak a
műhelyből és megmentik a jövő, az utókor számára a berendezé
seket.

Ugyanitt egy kovács-sarokban a kovácsműhely berendezései, szer
számai bemutatásával a két szakma egymásra utaltságát, egymásra
épültségét hangsúlyozták ki.

A kiállított gépek üzemképes állapotban találhatók most is.
Mások segítsége nélkül nem jött volna létre a kiállítás. Ezek:

Gyomaendrőd Önkormányzata (1992 óta - Motormúzeum... ),
Nyúlcipő Bt., Print 2000 Kft. (Kecskemét), Németh Kft., Balázs
Lambériacentrum, Discard Hungary Kft. (Budapest), Corvo Bianco
Bt., Gyuricza Sándor, Timár Vince, Buti tüzép, Laki János, Katona
György, Dinya Imre, Kulik Béla, Timár Andrásné.
Gyomaendrőd Önkormányzata egy járványügyi kocsit, Kádár

Ferenc egy halottaskocsit, Timár Vince egy tűzoltókocsit, a
Gyomaszolg Kft. egy kocsit és egy új koporsót, Csúvár Lajos egy
endrődi tulipános kocsit, Fűlöp Vincéné egy zöld deszkás endrődi

kocsit adott.
Ezután Domokos László nyitotta meg Gyomaendrőd hatodik

múzeumát, kiállítását.
A Bognár-Kovács Múzeum tovább öregbíti aváros hírnevét, növeli

a város vonzerejét, idegenforgalmi és kulturális szempontból
elősegíti atelepülés fejlődését. - BK-

Domokos Lász[ónak Sóczó Etek a szerszámokat mutatja

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlataink:
öntvény lábasok - bográcsok

grillsütők • fűnyírók • befőző BALL-üvegek
szúnyogirtók, -riasztók, szúnyogháló

VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék
Nyitva 8-12-ig vasárnapokolZ is!

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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TOVÁBB FONTUK AZ "aranyfonalat"
A Rózsahegyi Könyvtár ebben az évben már negyedik alka
lommal rendezte meg az ,AranyfonaJ" városi mesemondó
versenyt.

Nagycsoportos óvodáskortól középiskolás korig népmese
mondására hívtuk agyerekeket könyvtárunkba. Örömmel
fogadtuk a nagy számú jelentkezést. s hallgattuk majd két
héten keresztül, délutánonként a mesélő gyermekeket az
endrődi könyvtárban. Végül is újabb rekordot felállítva 133
mesélő kedvü óvodás és diák "mondta el a magáét".

A zsűri elnöke Szabó Istvánné, az l. Sz, Napköziotthonos
Óvoda vezetője volt, aki minden mesedélutánon itt volt
segíteni a háromtagú zsűri munkáját. melynek tagjai
naponta más-más iskola pedagógusai voltak. A mesélő

kedvü gyerekek mellett szép számban fogadhattunk érdek
lődő látogatókat is, akik ugyancsak szívesen hallgatták a
sok ügyes mesélőt. A résztvevők szabad idejüket feláldozva
tanulták a meséket, készültek az erőpróbára, így aztán
mindegyikük eredményesen szerepelt, melynek jutalmául
oklevelet és könyvet kaphattak.

Amig a zsűri összegezte az eredményeket, addig süte
ménnyel. üdítővel kináltuk a mesemondókat és vendé
geinket.

A felkészítő pedagógusoknak, a zsűrizésben részt vevők
nek, a gyermekek szüleinek tisztelettel megköszönjük
munkájukat és segitségliket. amely lehetővé tette, hogy
ismét egy sikeres verseny házigazdája lehetett könyvtárunk.

Az oklevelek és könyvjutalmak költségeiből jelentős

összeget vaJlaltak magukra a helyi vállalkozók, s a hiányzó
forintokat a könyvtár pótolta.

TámDgatóink voltak: Thermix ÉpítőipariSzövetkezet, Cor
vo-Bianco Bt., Madizol Kft., Kert-Kivi Kft., Körös Bútoripari
Szövetkezet. Sikér Gmk. Segítő jószándékukat köszönjük!

Köszönjük a türeImét és megértését mindazoknak a
kedves olvasóinknak, akik e rendezvény miatt korlátozva
voltak a könyvtár hasznaJatában.

helyezés
I.

név
Zsilinszki György
Roncsek Nóra
Mándi Vivien

név
Majoros Ramóna
DinyaAnna
Paróczai Rebeka

név
Nyiri Dóra
Trendl Fanni
Mangyi Ágnes
Szíjártó Tímea

név
Gyuricza Barbara
Vári Éva
Dobó Bettina
Kondor Nóra

2. osztályosolc. Részt vevő mesélő: 22fő
1999. május 22.

név iskola
Cserenyecz Dóra Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Feuerwerker Daniella Szent Gellért K. Ált. Isk.
Perei Péter 2. Sz. Á1t. Isk.
Csordás Ádám 2. Sz. Á1t. Isk.
Gonda Barbara Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Bella Nóra Rózsahegyi K. Á1t. Isk.
Fülöp Szilvia 2. Sz. Á1t. Isk.
Cserép Andrea Szent Gellért K. Á1t. Isk.

5. osztályos tanulók. Részt vevő mesélő: 14fő
1999. május 12.

név iskola
Farkasinszki Fanni Rózsahegyi K. Á1t. Isk.
Fülöp Zsófia Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Fekécs Edina Rózsahegyi K. Á1t. Isk.

4. osztályos tanulók, Részt vevő mesélő: 18fő

1999. május 11.
iskola
2. Sz. Ált. Isk.
Szent Gellért K. Á1t. Isk.
Szent Gellért K. Á1t. Isk.

3. osztályos tanulók. Részt vevő mesélő:20fő
1999. május 13.

iskola
Szent Gellért K. Á1t. Isk.
Rózsahegyi K. Á1t. Isk.
Szent Gellért K. Ált. Isk.
Szent Gellért K. Á1t. Isk.

Első osztályos tanulók. Részt vevő mesélő: 20fő
1999. május 14.

iskola
Rózsahegyi K. Á1t. Isk.
2. Sz. Ált. Isk.
2. Sz. Á1t. Isk.

6-7-8. osztályos tanulók. Részt vevő mesélő: 23fő

1999. május 10.
iskola
Kner Gimnázium
Kner Gimnázium
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
2. Sz. Á1t. Isk.

helyezés
l.
II.
III.

helyezés
I.
II.

helyezés
l.
II.
III.

III.

helyezés
I.
II.

helyezés
I.
II.
III.

III.

helyezés
I.
II.
III.

név
Vaszkó András
Bogdán Fanni
Alt Renáta
Szabó Roland
Dósa Brigitta
Wolf Dániel
Balogh Hajnalka

Eredménylista
Óvodások (nagycsoport) részt vevő mesélő: 16fő

1999. május 18.
óvoda
Blaha úti
Selyem úti
Selyem úti
Blaha úti
Selyem úti
Jókai úti
Blaha úti

III.

II.

SZAKRENDELÉSEK
A Városi Egészségügyi Intézmény irodája elköltözött a Hősök útja 57. sz. alá!

Szakrendelés Orvos Rendelési idő
Sebészet dr. Fabó János hétfö-péntek: 10.00-13.00
Szemészet dr. Gedei Margit hétfö-péntek: 8.00-14.00
Belgyógyászat dr. Mikola Julianna szerda: 6.00-12.00. többi napokon 7.00-14.00
Pulmonológia dr: Bánki Gyula hétfö-péntek: 10.00-13.00
Röntgen dr. Bánl<J Gyula hétfö-péntek: 8.00-10.00
Ultrahang. egyéb dr. Bánki Gyula hétfö-péntek: 11.00-12.00
Labor dr. Hajzer Ildikó hétfö-péntek: 8.00-10.00 (vérvétel)
Nögyógyászat. Onkológia. Ultrahang dr. Csaba Kálmán hétfö-péntek: 8.00-13.00, hétfö, kedd. péntek: 15.00-17.00
Börgyógyászat dr. Bede Julianna csütörtök: 14.00-18.00
Urológia dr. Farkasinszky Erzsébet hétfö, szerda: 14.00-16.00
Reumatológia dr. Varga Ákos hétfö, szenia: 14.00-16.00
Fizotherápiás kezelés dr. Varga Ákos hétfö-péntek: 7.00-10.00
Fül-orr-gégészet dr. Halmai Zoltán kedd. csütörtök: 14.00-16.00
Ideggyógyászat dr. Bai Ferenc csütörtök: 9.00-13.00
Az intézmény igazgató föorvosa: dr. Gedei Margit. Telefon: 386-401, 386-361. • ORVOSI ÜGYELET Fö út 3. Telefon: 386-520

Telefon
386-923
386-401
386-411
386-345
386-345
386-345
386-411
386-923
386-923
386-923
386-923
386-923
386-401
386-345
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. .' 'e APRÓHIRDETÉSEK .' . . .' .
. .

..................................................................................

Feladó neve: ..
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

Gyomán kétszintes. gaz közpon
ti fütéses csa.ládi ház gazdálko
dásra a.lka.lmas gazd. épületek
kel eladó. Két családnak is
alkalmas. Érd.: Gyomaendrőd.

Gardonyi u. 16. sz.
Tetőtérbeépítéses családi ház
eladó. Gyoma Katona József u.
2/ l. 3'.5 MFt. Lakótelepi 2.5
szobas csere is érdekel. (4+2
szoha 2 fürdöszoba. garázs)
Érdeklődni hétvégén a helyszí
nen lehet.

Kettő szobás. összkomlortos la
kás eladó. nagy telekkel Endrőd.
Micsurin u. 20. sz. alatt. Jancsó
Jánosné. Tel.: 285-986
Gyomaendrődön. Vásártéri ltp.
29/A II!. 9. kétszobás. erkélyes
lakás eladó. Érd.: a helyszínen.
Házam eladom vagy lakasra
cserélem. Érd.: Gárdonyi u. 37.
Tel.: 06/30/9712-764

szére alkalmas. komfortos csalá
di haz. ipari árammal. kerttel
eladó. Érd.: 66/285-489
Tetőt~rbeépítéses. kertes ház.
rendezett környezet. modern
a!sóépület eladó. Érd.: Gyoma.
Rácz L. u. 16. Tel.: 284-263

Egy 84 m 2 családi ház eladó.
fütés gázkonvektor. Sugár u. 65.
Endrődön másfél szobás. gáz
konvektoros. fürdöszobás ház.
nagy melléképülettel eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Sugár u. 132.
Tel.: 283-758

öt gyermeke és hét unokqja

Ot 5 korongos rendsodró eladó.
Érd.: Petöfi u. 28. Tel.: 284-185
Megyénkben egyedülálló country
rockot képviselő zenekarunk sa
ját felszereléssel fellépést vállal.
Rendezvények. kampál"yok stb.
Karámszagú amerikai hangulat.
Petri László. tel.: 66/447-566
Keresem azt a 65-70 éves férfit.
aki kölcsönös szimpátia esetén
megosztaná magányát velem.
Tel.: 283-987.•Ketten egymá
sért" jeligére a szerkesztö
ségbe.

A Cigány K5zösségi Ház kialakítási munkálatai
2 héten belül befejeződnek.A Fő út SO. sz. alatt
egy lakóházat alakítottak át közösségi házzá.

Lehel utcában két generáció ré-

ARANYLAKODALOM

ház eladó. Viz. villany. telefon
bekötve. gáz az udvarban. Tel.:
282-306
Gyomán. Budai N. A. u. 49. sz.
alatti l szoba. konyha. kamra.
gázfütéses vályogház. 200 D-öl.
550000.- Ft-ért eladó. Érd.:
06/20/9578-516

1999. június 9-én ünnepelték 50. házassági évfor
dulójukat szeretett szüleink, nagyszüleink Tímár
Mária és Alt László. Ez alkalomból sok szeretettel
gratulálunk és hosszú, boldog életet kivánunk nekik
erőben, egészségben

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

r-=------~~~-----~------=~ÚSZÁSOKTATÁS
Július 12-től

felnőtteknekis
(10-12 fő esetén)

Vezeti: CS. NAGY LAJOS
Jelentkezés előzetesen

a 386,..032 telefonon, július 10-ig.

Gyomán. a Gyóni G. u. 19. sz.
a.latti 2 szobás. gázfütéses. nagy
portás ház eladó. Érd.: a helyszí
nen. illetve a 66/282-065-ös
telefonon.

Fehér szinü Wartburg 353-as
nagyon sok pótalkatrésszel el
adó. Érd.: 285-293

Vásá.rtéri ltp. 24/3. sz. 3 szobás.
l. emeleti lakás eladó (4 lakásos
épületben). Érd.: 283-861 tele
fonon.

Karos lemezvágó olló. kézí fúró
gép. kézí csővágó. elektromos
forrasztópákák trafóval. külön
bözö méretü csöfogók eladók.
Érd.: 285-485
Eladó egy MZ 125-ös motor
kerékpár. megkiméIt állapotban.
friss müszakíval és egy Simson
551-es. 4 sebességes. kítünő

állapotban. Érd.: hétköznap 16
ig a 386-868-as telefonon.

Gyomaendrődön. Sugár u. 90.
sz. alatt 2 szobás családi haz
eladó. Gaz. villany bent. viz az
udvarban. Érd.: 53/311-912 17
óra után.

Gyomán 2 szobás. gaz központi
fütéses családi. kertes haz eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Hámán K.
u. 19. vagy 282-193. 284-760-as
telefonon.

Szappanfőzést rövid határidővel

vállalok. Gyomaendrőd. Pósa u.
22. Tel.: 284-252

Gázfütéses családí ház mel
léképülettel. ólakkal. kövesút
mellett Gyoma. Petőfi u. 26. sz.
eladó. Tel.: 66/284-042
Eladó 1000 db csabai mázas
cserép és 140 db béléstest elfo
gadható áron. trd.: Pápai Lajos.
Tel.: 285-175

150 l-es hütőgép és gyennek
kerékpár eladó. Érd.: Gyoma.
Kulich Gy. u. 12.

Kétszintes. gáz központi fütéses.
telefonos családi ház. lakható.
sok helyiséges. nagy melléképü
lettel. Gyoma. Bajcsy-Zs. út
28/1. sz. eladó. Tel.: 285-121
vaf!Y 284-042

AKolmann lakótelepen 3 szobás
lakás június l-jétől kiadó. Érd.:
az esti órákban 386-487. vagy
06/20/9743-143-as telefonon.
Nagykerekü. három funkciós ba
bakocsi. fonott mózeskosár. ete
tőszék. fa járóka eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Pásztor J. u. 6.
Tel.: 284-245

5 m hosszú tennénytároló csiga
eladó. Érd.: este 284-311-es tele
fonon.

Németjuhász I éves szuka in
gyen . elvihető. Érd.: 284-401
este.
Előnevelt csirke. l{acsa jegyez
hető Szeleiné Fő út 4. sz. Tel.:
386-077
35 m3 kőns haszonfa eladó (2 és
3 m-es rönkökj. Érd.: 285-274.
reggel és este.

2 szobás. gazfütéses haz eladó.
Gyomaendrőd. Zalka M. 31. sz.
Eladó 3 és 5 kg-os turista gaz
palack. Érd.: a 443-296-os tele
fonon.

Telefonos. komfortos ház eladó.
Érd.: a 66/282-707 vagy a
06/54/474-623-as telefonon.
T5-ös Pannónia motorkerékpár
és egy négyrészes szekrénysor
eladó. Érd. Gyomaendrőd.Budai
u.19.

Gyoma központjában 3 szobás
összkomfortos. garázsos. telefo
nos haz. szép környezetben el
adó. Ugyanítt IFA és Weimár al
katrészek és 220 V Sterimol
(Sthillj mosó eladó. Érd.:
06/60/481-277

Gyomán 3 személyes ülőgar

nitúra eladó. (Csak ülőgar

nitúra.) TeJ.: 06/20/9764-165

Haz eladó Zrinyi M. u. 27. sz.
Érd.: a helyszínen. íJl. 282-093
as telefonon.

4 db 150x150-es bézs szinü
relLLxa eladó. Érd.: 06/66/283
042

220 V-ról üzemeltethető4.5 kW
os és 6 kW-os müköd6képes hő

tárolós villanykályhák eladók.
Érd.: 285-387. Gyomaendrőd.

Hársfa u. 21.

Teherfuvarozás 3 t-ig. Tel.: 284
207.06/20/9172-110
Kecsegési holtágnál vizparti te
lek eladó. Érd.: 06/66/311-878
Gyomaendröd. B. Molnár u. 21.
alatt 2 generácíós családi. gazos
haz dadó. Érd.: B. Molnár u. 23.
alatt vagy este 06/54/441-252.
06/54/441-044-es telefonon.
Szalagcserép eladó 2000 db.
Érd.: Szabadság u. 12. Tel.: 386
082

Jó állapotban lévő vegyes tüze
lésü kazánt vennék. Arajá.ll.latok
az esti órákban 284-311

GyomaendrődiHíradó szerkesztösége, Szabadság té. 1. sz. Tele
fon.: 386-122, fax: 386-320. Beküldési határidőminden hó 25-e!
,-----------------------------------------------------------------------------------*

L_~ . '" J~~~?::.~9_:9_~_~~9_L!! __ j
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Kosárhír

Területi elöselejtező

Szép volt, fiúkl

A Kulturális Egyesület, Gyoma
endrőd. pályázatot hirdet az anyagi
lag hátrányos helyzetű, tehetséges
középiskolában és felsőfokú intéz
ményben továbbtanuló gyomaendrő

di fiatalok részére.
A pályázat célja:
Egy-egy diák egyszeri iskolakez

dési támogatása.
Az elnyert összeg tankönyvek vá

sárlására, tandíj, kollégiumdíj befi
zetésére vagy egyéb iskolai kiadásra
fordítható!

A pályázat feltételei:
Szülőkkereseti igazolásai (munka

nélküliség esetén a megfelelő doku
mentum fénymásolata).

Igazolás a sikeres felvételi vizsgáról
(iskolalátogatási bizonyitvány).

A befejezett iskolájának ajánlása
volt osztályfőnökerészéről.

A pályázat beérkezésének ha
tárideje:

1999. július 31.
Kulturális Egyesület 5500 Gyoma

endrőd, Kossuth u. 50.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálását az egye

sületi tagok végzik.
A pályázók tájékoztatása a szep

temberben megjelenőGyomaendrődi

Híradóba..l1 lesz.
Természetesen a nyerteseket levél

ben is értesítjük.

Iskolakezdési
támogatás

PÁ VÁZATI FELHívÁs!

••••••••••••••

szerzett
labda

53
74

155
17
42

2
9

42
28

7
2
6
2

445
203
166
43
27
12
10
8
3
2
2

A Kner Imre Gimnázium 4. korcso
portos nu kosárlabdacsapata 2.
helyezést ért el az 1998/99-es tanév
területi döntőjén. Ez fantasztikus
eredménynek számít kis gimnáziu
munkban. A fiúk összesen 15 mecs
cset játszottak és ebből 13-at nyer
tek meg.
Edzőjük: Gíriczné Darázsi Anna
Összesített eredmények:

pont

jobb védekezéssel és nyugodtabb
játékkal akár Kecskemétet is meg
tudtuk volna verni" mondta
Giriczné Darázsi AIU1a.

.8zzel a teljesítménnyel a.fiúk a
területi döntőn második helyezést
értek el, az országos tabellán pedig
24-28. helyezett csapatok közé
kerültek. Ez az eredmény kiemelkedő

mind az iskolánk, mind a város
történetében. Köszönjük az eddigi
támogatóink, főként Kovács Attila
segítségét! A következő versenyünk
az Adidas Street békéscsabai ren
dezvénye iesz (1999. jún. 13-án). Ez
már a következő tanévi bajnokságra
való felkészülést segíti elő.

Ehhez kérünk további támogatást.
Schwalm Gergő

Harmadosztályú kosárlabdabíró

Ezt az évadot egy igen szép ered
ménnyel zártuk: június 13-án az
Adidas Streetballon a Tornádók ne
vü csapatunk l. helyezést ért el. A
csapat többek között Mezőberény,

Szolnok és Békéscsaba erős csapa
tait utasította maga mögé. A csapat
tagjai: Cs. Nagy Balázs, Ötvös Sza
bolcs, Czafit Attila, és Bóczér Dániel.

Szép volt, fiúkl
Köszönjük a támogatás a Kner

Nyomdának, Kovács Lajosnak, Né
meth Dezsőnek és Kovács Attilának
(Da.rnbatter Kft.)!

Cs. Nagy Balázs
Czafit Attila
Ötvös Szabolcs
Takács Bálint
Bóczér Dániel
Molnár Péter
Erdős Dániel
Gele Miklós
Szmolnik Péter
Kéri Roland
Kovács Viktor
SzőkeAttila
Schwalm Gergő

Gimnáziumunk kosárlabda csapata
a 4. korcsoportos bajnokságon re
mek szerepléssel bejutott a megyei
döntőbe, ahol a mezöberényiek csa
patát, sajnos nem sikerül legyőz

niük. Így országos előselejtezőbe

kerültek, és május 17-én. egy kecs
keméti tornán kellett megküzdeniük
Karcag és Kecskemét csapatával a
továbbjutásért.

A mérkőzések fél tízkor kezdődtek,
azonban csapatunk kissé megkésve
érkezett. Így nem volt lehetősége az
alapos előkészületekre, a bemelegí
tésre és a taktikai megbeszélésre. Ez
rányomta a bélyegét az első, Kecs
kemét elleni mérkőzésre, ahol a fiúk
kissé rendezetlenül és idegesen ját
szottak. A csapat rendszerjátékban
nem hozta a formáját, felállt védelem
ellen alig támadott és a védekezés is
pontatlanul működött. Ennek elle
nére csupán kilenc pontos hátrány
nyal fordult a szünetben, ami dícsé
retes, mivel az ellenfél volt a tavalyi
országos bajnok. A második félidő

ben nem tudott a csapat a játékán
változtatni, az 5-13. percben nem
sikerült pontot szerezni. Ekkor a
csapat edzője, Giriczné Darázsi Anna
jobbnak látta, ha a cserék is játékle
hetőséghez jutnak, és így a kezdő

ötös már a következő meccsre ké
szülhetett.

Az eredmény végül 67: 48 lett.
Ezután Karcag és Kecskemét csa

pata küzdött meg egymással. A
meccs rendkivül szorosnak bizo
nyult, de végül Kecskemét győze

delmeskedett. Így ő jutott tovább.
Ezután következett a Gyoma-Karcag
mérkőzés. A fiúk itt jobban játszot
tak, de az első félidőt így is hátrány
nyal zárták. Még mindigjellemzővolt
a taktikai fegyelmezetlenség és a
kapkodás a játékosainkra. A for
dulópontot a 9. percben Ötvös Sza
bolcs egészpályás labdavezetéssel
szerzett kosara hozta. Ezután a
csapat magára talált, és elkezdett
eredményesen játszani. A védekezés
hatékonyabban működött, és végre
sikerült fölállt védelem ellen eredmé
nyesenjátszani. A két csapat felvált
va vette át a vezetést egymástól, de
végül a mieink hét ponttal, 75: 68-ra
győztek.

Giminkből a legponterősebbnek

Czaffit Attila, és a leghatékonyabb
csapatjátékosnak Ötvös Szabolcs bi
zonyult. Az előző tornákon kiemelke
dően szereplő Cs. Nagy Balázs, saj
nos hamar kipontozódott. "Ösz
szegzésképpen elmondhatjul<:, hogy
a csapat nem hozta a formáját, egy
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GyéDl.án'tdiploDl.ások - Szarka EleDl.ér
Idén a pedagógusnapon gyémántdiplomát kapott peda
gógusok között volt Szarka Elmér is. Sorozatunkban ez
alkalommal vele beszélgettünk életútjáról, pedagógusi
tevékenységéről.

- Milyen szakon tanitott és hol végezte munkáját, vala
mint hol szerezte képesitését?

- Eleinte "rendes" tanító voltam, mert családi-társa
dalmi helyzetem miatt nem mehettem főiskolára. 1938
ban végeztem Debrecenben a Református Tanítóképző

Intézetben. 39-40-ben Ecsegfalván helyettes tanító vol
tam. l-6. osztályt tanítottam, 120 gyerekkel egyszerre.
Aztán az ún. isméUőiskolában főleg a mezőgazdasági

ismereteket próbáltuk elsajátíttatni agyerekekkel.
1940-44 novemberéig katonai szolgálatban voltam,

utána Dévaványán, mint általános iskolai tanító dolgoz
tam. 1948-ban megnősültem 1951-ben tanyára kerül
tem. Varsányháton az l-8. osztályosokat okitottam.
1953-tól 58-ig Telken folytattam, ezután 58-ban Gyo
mára jöttem. Közben mezőgazdasági ismeretek és gya
korlatok szakon Szegeden elvégeztem a főiskolát. Ekkor
már politechnikát oktattam, míg 1977-ben nyugdíjba
nem vonultam.

- Miért választotta ezt a pályát?
- Apám azt mondta, hogy legyek én tanító ... Talán

azért is, mert jó hangom volt. még kántor is lehetek 
gondolták...

- Mi szeretett volna inkább lenni?
- ...Méhész. Azért, mert Debrecenben volt egy ta!1á-

rom, aki méhész volt, s olyan érdekes előadásokattudott
tartani a méhekről, hogy meghozta a kedvem hozzá...

- Hogyan telt első tanítói munkanapja?
- Nagy drukkban voltam. Olyan iskolába kerültem

Az első sorban Dombos László. Tomasek Lajosné.
Bálint Sándorné. Szarka Elemér, Hunya Alajos

Ecsegfalván, ahol az előző tanítót valamiért megverték a
gyerekek, akik között néhány tagbaszakadt is akadt.

- És az utolsó óráira hogyan emlékszik?
- Erre már nem annyira emlékszem, de tudom, hogy

örültem annak, hogy nyugdíjba mehettem. Belenyu
godtam a megváltoztafuatatlanba...

Mivel mindig is szerettem dolgozni, már előre megter
veztem munkás, nyugdíjas éveimet. Igyekeztem lefoglal
ni magam.

- Mível telnek mostanság napjai?
- Olvasok, tévét nézek, kertészkedek. Egészségem

még jó, bár néhányszor voltam már a bicska alatt...
- További jó egészséget!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatot hirdet
Az 1999. évi tavaszi ár- és belvíz által megrongált, személyi tulajdonban álló lakóépületek helyreállításának, illetőleg pótlásának támogatására

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ..Együtt a vízkárosul
takért" országos mozgalom során "az elkülönített bankszám
lájára beérkező adományokból, a személyi jövedelemadó
l %-ának felajánlásából származó összegből és az építő

anyagokat gyártó vállalatok támogatásából pályázatot hir
det az 1999. év tavaszán ár- és belvízkárokat szenvedett
Békés. Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar.
Szabolcs-Szatmár-Bereg. LTász-Nagykun-Szolnok megyék
területén élő károsultak részére, személyi tulajdonukban
lévő, lakhatásukat biztosító. lakóépületük helyreállításának
vagy pótlásá.!1ak támogatására.

A támogatásra pályázhatnak a fenti megyék területén élő

azon károsultak, akiknek lakása az ár- vagy belvíz miatt
súlyosan károsodott vagy megsemmisült, és egyéb, saját
tulajdonú vagy más jogcímen általuk tartósan használható
lakáscélú ingatlanuk nincs.

A pályázat célja, hogy a károsultak lakhatási feltételének
tartós megteremtéséhez építőanyagban, készpénzben, ki
egészítő támogatást nyújtson.

Pályázni lehet használt és új lakáscélú ingatlan vásárlásá
hoz, lakóépületek helyreállitásához. újjáépítéséhez, lakás
építési vagy felújítási hitel felvételéhez szükséges önrész biz
tosításához nyújtandó támogatásra.

A támogatás visszatéritési kötelezettség nélküli juttatás,
amelynek megítélésérőla beérkezett pályázati igények alap
ján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által felállitott bizott
ság dönt.

A pályázatot a károsult. a település önkormányzatával
közösen nyújthatja be. A pályázat benyújtásához a Szere
tetszolgálat által kiadott pályázati ürlap teljes köm kitöltése,

az építész szakértői vélemény csatolása, az önkormányzat
jegyzőjénekés müszaki megbizottjának aláírása szükséges,
amelyek a keletkezett károkat és a szociális rászorultságot
igazolják.

A támogatás jolyósítására. illetve a természetbeni támo
gatás átadására vonatkozóan a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat és a település önkormányzata szerződéstköt. A tá
mogatás kifizetése. illetve a természetbeni támogatás át
adása a település önkormányzata és a károsult által kötött
szerződésbenrögzítettek szerint történik.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartja a jogot. hogy
a pályázatokban közöltek valódiságát és a támogatás fel
használását megbizottai és szakértői által ellenőrizze.

A pályázat postai úton a következő eimre küldendő:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központ
1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.
A borítékra rá kell írni: "Együtt a vízkárosultakért" pályá

zat.
A postára adás határideje: 1999. július 15.
A bíráló bizottság az adott település legszegényebbjeinek

helyzetét figyelembe véve dönt. A pályázat eredményéről a
bíráló bizottság a pályázókat írásban értesíti. A pályázati
eredményt a bíráló bizottság nem indokolja.

Pályázati adatlapok beszerezhetőkés a pályázatra vonat
kozó további információk kaphatók a települések önkor
mányzatainál, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Orszá
gos Központjában, a fenti címen. Telefon: 2008-371.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevében:
Kozma Imre

elnök
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[. Rendőrségihírek •]
- a júniusi eseményekról -

• Június 1-jén csónaklopó társaságot fogott el a rendőrjárőr aSoczó
zugban. A3tagú banda egy faladikot gépkocsival kívánt eltulajdonítani.
• 3-án az öregszőlő Diófa sörözőt törték fel, de megszólalt a ríasztó,
ezért nem vittek el semmit a bűnözők.

• 6-án hajnalban a Nyárfás kocsmába törtek be. Egy helyi fiatalember
atévét vitte magával, de ezt a nyomolvasó kutya segítségével a közeli
öregtemető egyik bokrában megtalálták anyomozók.
• A 2. Sz. Ált. Iskolában a büfébe törtek be. A lopási kár 80 ezer Ft.
• 9-én ajtózárfeltörés módszerével a Korona sörözőbe hatoltak be.
Cigarettát, kávét, csokoládét vittek el, valamint a játékgépet csapolták
meg aprópénzért.
• Autótolvajt fogtak 10-én. Állampolgári bejelentésre egy budapesti
személyt tartóztattak fel a vasútállomáson. Igazoltatás során kiderült,
hogy egy bűnözőt sikerült elcsíp ni, akit 6 hatóság köröztetett. Az álta
la vezetett személygépkocsi is bűncselekményből származott. Ellene
eljárás indult a Bp. XVIIi. kerületében.
• 11-ére virradóra a Pálma sörözőbe törtek be hengerzárfeltörés mód
szerével. A kár összesen 200 ezer Ft.
• 15-ére agyomai Diófa kocsmát rabolták ki 160 ezer Ft értékben.
• A Fürdő-büfét is meglátogatták e napon a betörők. Cigarettát vittek
el 40 ezer Ft értékben.
• 22-én a Gulyás csárdában történt betörés, a hátsó ajtót beszakitot
ták. 20 ezer Ft rongálásí kár mellett 5 ezer Ft értékű cigarettát vittek el.
Azért csak ennyit, mert működésük közben megszólalt a riasztó ...

-'

PAPIRDOBOZ,
-' -'

FOLlAZSAK
gyártása

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/386-736

------j.-
gyomafarm AG~DA]\

Mm> kft. SZOLGALATABAN
AKCiÓ!

Bálakötözőzsinegek 240 Ft/kg kisbálához,
270 Ft/kgnagybálához • fóliák minden méretben

Horgászok figyelem!
Esó1<:abátok, kétrészes esőruhák és gumicsizmák kaphatók

Gazdabolt Endrod
Apponvi u. 3.

~.

Gazda Aruház
APenny Market mellet

Tel.: 06/66/386-359· 06/30/9854-756
Várjuk kedves vásárlóínkatJ

Várfiné Szmola Ildikó &Várfi András

J'-1d.ó-h..írek.
Május 22-23-án Budapesten Európai Olimpiai Reménységek
Tomáján Tóth Tamara 5. helyezett lett.
Május 29-én Baján ifj. korcsoport Diákolimpiai Országos
Döntön Tóth Tamara 2.
Június 6-án Szombathelyen Diák B. kat. Diákolimpiai Országos
Döntön Mészaros Renáta l.
Június 13-án Koroncón Alpok Pannónia Kupa II. fordulón
Szabó Zita 1., Szabó Mariann 1., Balog Zoltán 1. lett. Tóth
Tamara. Dananaj Tünde. Vetró Péter és Gózon Gábor súlycso
portjában 2., Mészaros Renáta, Polányi Gábor és Nagy ZOltán 3.
helyen végzett.
Június 26-27. Györben fiú-lány Kadett Világkupa Bajnokság
lesz. Ezen Tóth Tamara képviseli a gyomaendrödi judósokat.

EGY ÉLETRE SZÓLÓ
LEHETŐSÉGI

ADefenzív Kft. Autósiskola Gyomaendrődi Kirendeltsége

: ; 1

Atanfolyam egyenlő esélyt biztosít az indulók számára. A különböző

feltételek elfogadása, valamint követelmények teljesítése esetén az
arra alkalmas fiatalokat a Magyar Honvédség jelentős, mintegy
80%-os anyagi támogatásban részesítheti.

A tanfolyamindítás:1999. július 06.17 óra
Helye: Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 91.

Várunk minden érdeklődőt a fenti időpontban és helyen, ahol rés
zletes tájékoztatást adunk! Atéma fontosságára való tekintettel kér
jük a szülő megjelenését is!

Érdeklődni: kedd, csütörtök 16-17 óra. Tel.: 386-749 vagy 323-626

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztö: Biró Karoly
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Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 06 66/386-503/ l
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A TARTALOMBÓL:

Tanúsított Minöségbiztosítási rendszer
a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben

Kajakosaink a gyomaendrődi K nrösparton a verseny után.

Kner csoportkép a Kner-ünnepségen (7. old.)

MÁGUS-COMP
SzáJnf.tástecbnjkai szald1zlct 68 szerviz

NyereményakciÓ
Ha június 21. és szeptember 30. között 50.000 Ft

felett vásárol üzletünkben, részt vesz
nyereményjátékunkban. A szerencsés nyertesek

fantasztikus kiegészítőket nyerhetnek
. számítógépükhöz!

Jöjjön be hozzánk, és mi részletesen tájékoztatiuk AKCIÓnkról!
Az üzletünkben kapható számítógépek és szoftverek garantáltan 2000.

év kompatibilisek!

GyomaendrődFő út 230. (Gimivel szemben)
TeYFax:66/282-388

Gyémántdiplomás -

Bálintné. . . . . . . . . .. 5. old.

Bogarak a parton . . . . .. 5. old.

Halfözö verseny. . . . . . .. 2. old.

Bela kiállítás. . . . . . . . .. 4. old.

Emlékmű-terv. . . . . . . .. 6. old.

Állásajánlatok . . . . . . . .. 12. old.

Fürdös tolvajok

(rendörségi) . . . . . . . .. 16. old.

Utazzon Prágába. . . . . .. 3. old.

LEMONDOTI ATÚZOLTÓ

ELNÖKSÉG. . . . . . . .. 4. old.

AZ IVÓVÍZ MÁR IHATÓ!8-9. old.

ROMA KÖZÖSSÉGI

HÁZ 10. old.

TEREMFOCI . . . . . . .. 3. old.

MEGÁLLNI TILOS!? . .. ll. old.

Papp Lajos a Gyomai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatója elsők között
tájékoztatta a Híradót, hogy kilenc hónapos felkészülést és oktatást
követően anyomda megszerezte az ISO 9002 Minőségbiztosítási rend
szer tanúsítását.

Új korszak kezdődött a nyomda életében, hiszen az eddigi belső
minőségbiztosítási rendszert felváltotta egy átfogóbb, a nyomda vala
mennyi területét lefedő külföldön is elismert, hivatalosan tanúsított
rendszer.

A felkészülést a Qualiprod Minőségi és Műszaki Tanácsadó Kft.
irányította és segítette. Ennek során a nyomda vezetői a minőségbiz

tosítási rendszerhez kapcsolódó oktatásokon vettek részt, és kidolgoz
ták azokat a dokumentumokat, amelyek szabályozzák a gyártás folya
matát és biztosítják, hogy csak megfelelő minőségű termék hagyja el a
nyomda területét. A kidolgozás során szem előtt tartották a kneri
hagyományokat és anapi piaci követelményeket is.

Tavasszal a nyomda valamennyi dolgozója oktatáson vett részt, így
mindenki megismerte a Minőségbiztosítási rendszer előírásait és
követelményeit.

Az oktatásokat követően 1999. májusától kezdett a nyomda az ISO
9002 Minőségbiztosítási rendszer szerint működni.

Ez volt avégső fázisa a felkészülésnek, melynek lezárásaként a Oet
Norske Veritas Magyarország Kft. két szakembere 1999. augusztus
25-én megvizsgálta a nyomda működő Minőségbiztosítási rendszerét
és hivatalosan is elismerték, hogya Gyomai Kner Nyomda Rt. az ISO
9002 Minőségbiztosítási rendszer minden feltételének eleget tesz.

Az erről szóló oklevelet a németországi anyavállalat állítja ki és adja
át az ősz folyamán anyomdának.

Avezérigazgató elmondása alapján anyomda előtt olyan új hazai és
külföldi piaci lehetőségek nyílnak meg atanúsítással, melyeknek egyik
alapfeltétele volt az ISO 9002 Minőségbiztosítási rendszer, valamint
megvalósultak azok afeltételek, amelyek biztosítják a piaci versenyké
pességet.
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Mi a véleménye a Roma Közös

ségi Ház kialakításáról, átadásáról?
- A létrejöttéért nagyon sokat tet

tek. zömében a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat tagjai, hogy elké
szülte után aztán tényleg maguké
nak mondhassák. Főleg a cigány
közösség tehet azért. hogy ez a ház
tovább szépüljön. bővüljön. hiszen ez
még nincsen teljesen kész.

Inkább arra szeretném felhívni a
figyelmet. hogy amikor több alkalom
mal ott jártam azt láttam, hogy vi
szonylag szűkebb réteg tevékeny
kedik a helyszínen, mások pedig sem
az ünnepségen. sem más alkalommal
nem jelennek meg, valamint a
munkákban sem vesznek részt.

Úgy gondolom, hogy aktívabban
kellene a cigányság egészének ezek
ben a dolgokban részt vennie.

Másrészt nagyon pozitívan értéke
lem. hogy vannak ott közöttük olya
nok. akik megtesznek mindent a
cigány közösségért.

- A Gondozási Kőzpont endrődi

építkezésével. bővítésével mi a hely
zet?

- Gyakorlatilag a pénzügyi fedezet
megvan hozzá. Ebben az évben min
den körülmények között elindul és
szeretnénk nagyrészt befejezni. A
jelenleg ideiglenesen működő bent
lakásos részt 30-ról 40 főre emel
nénk. Az idő sürget, mert december
31-ig van ideiglenes működési

engedély, másrészt a Terü
letfejlesztési Tanácstól elnyert 7,2 M
Ft-tal, a minisztériumtól kapott 10 M
Ft-tal, a város saját erejével 
valamint az egyéb pályázatokon
nyert 2.5 M Ft-tal és a majdani
befizetőkkel együtt az anyagi fedezet
megvan.

Az a gond inkább, hogy a beru
házás lebonyolításával kapcsolatban
igyekeztünk volna meghívásos ala
pon pályázatot kiírni. de sajnos ér
vénytelennek kellett tekinteni, mert
lényegesen magasabb volt a pályáza
ti összeg, mint amit bárki is reális
nak tartott.

Várható, hogy a tervezett novem
beri. decemberi átadással lesznek
kisebb problémák.
Valószínűleg nagyobb saját kivi

telezésben fogunk gondolkodni és
csak az új szárnyrész építését adjuk
ki. Március végéig átadásra kerülhet.

- Az önkormányzati utak. átere
szek, csatornák stb. belvízkár kom
penzálásáról mi ajelenlegi helyzet?

- Az önkormányzati tulajdonban

lévő ilyen irányú közművek kárren
dezésére 18 M Ft-ot kapunk. 24 M-t
terveztünk, 22 M-t vártunk. végül 18
M-t kapunk... Ez kevesebb, mint
amire szükség len..ne, viszont fel
használásáról rövid időn belül dön
tenünk kell. Október 15-30. után
nem lehet javitásokat végezni már.
De sajnos a részletes felhasználási
feltételek még nem állnak rendel
kezésre. csak az összegről tájékoztat
tak előzetesen...

- A tervezett ipari parkkal kapcso
latban az adórendeletetjelül kell vízs
gálni. Milyen elképzelések vannak a
valószínűleg vonzóbb jormára?

- Még csak elképzelés, mert a bi
zottságokkal, a testülettel erről eddig
nem beszéltünk. Igazán abban gon
dolkodom, hogy a vállalkozó által
vásárolt terület nagysága. illetve a
foglalkoztatottak létszáma arányá
ban határoznánk meg. Gyakorlatilag
3 és 10 év között építmény és
iparüzési adókedvezményt adnánk.
Például. ha valaki 2 hektárt vesz és
100 főt foglalkoztat. akkor 8-10 évig
teljes adómentességet élvezne.
Kevesebb területtel és alkalmazottal
csökkenne a kedvezmény.

úgy gondolom, hogy mindenkép
pen ide kell csalogatnunk a befek
tetőket. és ezzel a foglalkoztatást meg
kell oldani. Mindez természetesen
hosszú távú koncepció.
Először azonban meg kell nyerni az

ipari park létesítésével kapcsolatos
pályázatot. ezt ne feledjük el.

A városnak egyelőre csak kiadást
jelent. Értékesítéskor abefektetett
pénzt meg fogjuk kapni. majd fontos
célkiWzésünk, hogy a foglalkoztatás
emelkedjen. Sokkal jobban járunk,
ha nem segélyért, támogatásért jön
nek ide az emberek. hanem munkát
kapnak. Amennyiben megerősödik a
vállalkozó, akkor nyilván adófizetővé

válik a városban...
- A termálkút elnevezésére szű

kült-e a lehetséges névsor?
- Gyakorlatilag nem. Elég szórtak

a javaslatok. A "termál-tértől" a
legkülönlegesebb latin-görög idegen
szavakig, kifejezésekig.

úgy tűnik, hogy talán a Han
toskerti, Holleri elnevezés takaIja
leginkább a hagyományokat. de nem
dőlt még el semmi.

Várunk további javaslatokat. ész
revételeket.

A felújítás végén októberben. vagy
novemberben határozna a testület a
névről.

NEMZETKÖZI

HALFŐZŐVERSENY
A Dréher Söröző-ÉtteremTímár János
rendezésében lebonyolított augusztus
21-i II. Nemzetközi Halfőző Verseny
eredményei.
38 résztvevő 3 kategóriában állt
bográcshoz: tiszai-körösi halászlé.
dunai halászlé és egyéb halételek.
Tiszai-körösi halászlé:
l. Varga Zoltán Gyomaendrőd,2. Papp
András Körösladány. 3. Lizák István
Gyomaendrőd.

Dunai halászlé:
1. Ifj. Mojzes Imre Érsekcsanád. 2.
Kolmann Péter Baja. 3. Molnár Zoltán
Érsekcsanád.
Egyéb kategória:
L Sucimn Eugen Nagyvárad (Romá
nia) - halszelet finom fűszerekkel,

puliszkával, 2. Nagy Gyula Nyíradony
- kecsegepaprikás, 3. Mojzes Imre
Érsekcsanád - harcsapörkölt.
Közönségdij:
Dinya Máté Mihály Újkigyós - ha
lászlé.
Különdijak:
Tímár Attila - tárkonyos hallevese a
Gyomai Halász Szövetkezet különdíját
kapta.
A 8 éves Zahorán Ádám Békéscsabáról
körösi hallevesével a polgármesteri
hivatal különdíját érdemelte ki.
Továbbá Orbán József, Horváth
Gáborné a Raichle Sport Kft., Szabó
Zsolt a Corvo Bianco Cipő. H. Kovács
László az Oskó Sándor. Miklovicz
Istvánné a Békés Megyei KISOSZ.
Martinák István a Fitomark Kft..
Somogyi József a Corvo Bianco Cipő

különdíját nyerte el.
A holland, német. román. jugoszláV és
hazai versenyzők 400 liter halétellel
kínálhatták a zsűrit és a közönséget.
szurkolókat. Mindehhez felhasználtak
140 kg élő pontyot.

Új igazgató
Kiss Pálné eddigi igazgató lemon
dásával Gyulai Endre Szeged
Csanád egyházmegyei püspök a 99
es tanévtől Harmath Józsefet nevezte
ki a Szent Gellért Katolikus Áll. Iskola
vezetőjévé

KÖRNYEZETVÉilELNII". ,

ÜGY:INTÉZÉS ' .' ...'
társaságoknak, vállalkozásoknak

"

RÁCZ MÁRIA'
környezetvédelmi' szakelőadó

GyofJ7aendrőd . ,
Tamási Aron u. 31. sz.

Tel.: 66/284-505, 06/2Ó/9857-378



1999. SZEPTEMBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

VÁROSI SPORTCSARNOK

ÁNTSZ tájékoztatás

Idöpont: október 22-24.
Szállás: 2 ágyas szobákbal"1, Prága

belvárosában.

Részvételi dij: 13800 Ft.

Jelentkezés és felvilágositás:
DAVIDOVICS LÁSZLó tanárnál.

Telefon: 66/283-860

ARANY PRÁGA
TÁRSASÚT

A 33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet a
munkaköri. szakmai. illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséröl rendelkezik.
Az idézett rendelet értelmében ajárványügyi
szempontból kiemeit jelentöségü munka
területeken foglalkoztatni kivánt munkavál
laló. illetve a tevékenységeket gyakorolni
kivánó munkát végzö személy. illetve ta
nuló. hallgató esetében az elözetes mun
kaköri. szakmai. illetve személyi higiénés
vizsgálat kiegészül az l. sz. mellékletében
meghatározott kötelezö vizsgálatokkall
Az 1. sz. melléklet meghatározza továbbá
azon munkaköröket. melyek esetén Egész
ségügyi Nyilatkozatot kell beszerezni az ed
digi egészségügyi könyv helyett.
1999. július Ol-jétöl az ÁNTSZ munkatársai
hatósági ellenörzéseik során. csak az
Egészségügyi Nyilatkozatot fogadják el.

ÁNTSz Városi Intézete
Szaroas

Allergia
Európában az Európa Unió által 1997-ben
végzett felmérés szerint mind a szüréseken
felismert. mind a regisztrált allergiás
betegek száma fokozatosan növekedett.
Az allergiás megbetegedések közül a virág
por okozta allergiák háromféle formában
jelentkezhetnek:
- asztma
- szénanátha
- allergiás kötöhártya-gyulladás.
Ezen megbetegedések legföbb kiváltója a
parlagfü.
E gyomnövény jüliustól október végéig
virágzik. Irtása leghatásosabb tavaszi meg
jelenésétöl kezdve korai gyomlálással. illetve
tömegesebb elöfordulása esetén a virágzás
elött végzett rendszeres kaszálással.
A parlagfü nemcsak szántóföldön. hanem
városi gyomként is ismert. rendezetlen
épitési területeken. elhanyagolt kertekben.
árokparton. utak szélén is megtaJálható.
KéIjük az allergiás megbetegedésben szen
vedök és a ma még egészségesek védelme
érdekében Ön is irtsa ki a parlagfüvetJ

Értesítjük a lakosságot. hogy a Német Ki
sebbségi Önkormányzat által szervezett
ingyenes német társalgási délután min
den szombaton 2 órától van a Bethlen
Gábor Szakközépiskolában (Hősök útja).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Telefon: 284-824.

Német társalgás

ÁNTSZ Városi Intézete. Szaroas

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy ..Az első lakás megszerzéséhez
nyújtandó önkormányzati támo
gatásról" szóló többször módosított
12/1998. (III. 5.) KT. számú ren
delet 8. § (l) bekezdés b) pontja
alapján. amennyiben az adott költ
ségvetési évben lakásépítésre, illet
ve vásárlásra elkülönített költség
vetési összegből az elbírálást
követően pénzmaradvány keletke
zik, úgy az adott év szeptember
15. napjáig újabb kérelmet lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztályánál.
A kérelmek elbírálása az adott év
október 31. napjáig történik.
Benyújtási határidő elmulasztása
jogvesztől

Gyomaendröd. 1999.július 30.

DR. DÁVID IMRE s.k. polgármester

Az 1. Sz. Napközi otthonos ÓVoda és a
Városi Családsegitő Központ játszóházat
szervezett a Selyem úti óvodában 1999.
június 28.-július 02-ig. délelőttönként.A
játszóházba változó számmal jöttek a
gyerekek. volt amikor az ottani óvodá
sokkaI együtt 40-50-en voltak.

Minden napra igyekeztünk különböző

érdekes programokat kitalálni.
Hétfőn origamihajtogatásban vettek

részt a gyerekek. Gyönyörű állatokat.
virágokat és egyéb müveket készitettek
színes papírokból.

Kedden só-liszt gyurmából diszeket
készitettek. melyeket sütöben kiszáritot
tunk és rafiára füztünk. így nyakukba
akaszthatták és haza is vihettek.

A szerdai nap a festésé volt. hatalmas
csomagolópapirra és kisebb rajzlapokra
kerültek a müvek. melyeket kötélen
száritottunk meg. Csütörtökön kissé hü
vösebbre fordult az idő. aminek örültünk.
mivel erre a napra sportdélelőttöt szer
veztünk. Reggeli után a gyerekek zenére
melegítettek be. majd sorversenyben vet
tek részt. melyet nagyon élveztek.

Pénteken mézeskalácsot sütöttünk
Szondáné Zsuzsi segítségével, aki már
előző nap begyürta a tésztát, igy a kis sza
kácsoknak már csak nyújtani és formáz
ni kellett, amit örömmel meg is tettek. A
dajka nénik kisütötték a szép mézes
kalácsokat. amiket a gyerekek alig tudtak
kivárni. és jóizüen el is fogyasztották.

Úgy láttuk. mindenki nagyon jól érezte
magát. ezért ezt a programot szeretnénk
rendszeresen, minden évben megszervez
ni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon
dani a Sikér Gmk.-nak. akik minden nap
elláttak bennünket friss péksüteménnyel
és a Color Shopnak. akik írószerekkel,
papírral járultak hozzá a játszóház meg
rendezéséhez.

ELSŐ LAKÁS TÁMOGATÁSA

Já.tszÓ ház
a. Selyem úti

óvodá.ba.n

Név szerint:
6. Speed
7. Turmix
8. Toka Juniors
9. Favill

10. Párducok

l. Villtech
2. Alkotmány
3. Zöld Sasok
4. Möb-Thermix
5. Cuti Bt.

TEREMFOCI
A labdarúgás a legnépszerűbb játék
Gyomaendrődön is. Kergetik a labdát
nagypályán. kispályán, füvön és sala
kon, szabadban és teremben egyaránt.
Üzik e sportot versenyszeruen. - lásd
két NB-s csapat - de szórakozás, idő

töltés céljából is egyre többen veszik
kézbe. illetve lábra a labdát. Futnak a
labda után fiatalok, idősebbek, sőt

nyugdíjasok is. Hisszük, így van jól.
Miért beszélünk most erről? Mert

épp most időszerű.
A sportcsarnok felújítása megtörtént

a nyáron. Közeledik az ősz. itt vannak
az ..emberes" hónapok. Igen sokan ér
deklődnek már most, mikor indul a
teremfoci-bajnokság. A kispályás focit
is jobb már ilyenkor terembenjátszani.

Az év elején. januárban 22 csapat
adta le nevezését az akkor kiírt ..Gyo
maendrőd 10 éve város" amatőr terem
foci-bajnokságban való indulásra. Egy
egy csapat 10-15 fővel nevezett. Az első

forduló február 7-én volt, az utolsó
pedig május 16-án. A bajnokság
elhúzódása miatt 2 csapat nem tudott
végig részt venni a játékban ezért 20
csapat között alakult ki a végered
mény. A csapatok helyezésüknek meg
felelően serleget, oklevelet kaptak. Az
évforduló alkalmából minden résztvevő

névre szóló emléklapot kapott.
Az igen hosszúra nyúlt bajnokságot

szeretnénk rövidíteni. Ezért az a dön
tés született még tavasszal, hogy ősszel

kétcsoportos bajnokságot indítunk. A
kétcsoportos beosztás egyik indoka az
is, hogy feltehetően így közel azonos
színvonalú csapatok kerülnek egy cso
portba. és a mérkőzések a nézők szá
mára is érdekesebbek lesznek.

Mert elmondhatjuk, hogy egyre több
focikedvelő néző tér be rendszeresen a
sportcsarnokba a mérkőzéseket meg
tekinteni, és egy-egy csapatnak druk
kolni.

Az első csoportban indulhat a tavaszi
bajnokság első 10 csapata.

Az őszi bajnokságban az első csoport
utolsó két helyén végzett csapat helyet
cserél a második csoport első két
helyén végzett csapatával.

A nevező csapatok számától függően
- a kétcsoportos formában - ősszel

akár két bajnokság is lefuthat.
Szeptember elején indítunk egy ún.

felkészítőbajnokságot. Az első fordulót
szeptember ll-re tervezzük.

VáJjuk a csapatok nevezését!
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Lemon~otta vezetöség • Adósság bénítja a tűzoltókat
Augusztus 23-án tartotta közgytilését a Gyomaend
rőd Város Önkéntes Túzoltó Egyesülete.

Már az első napirendi pont is érdekes, mi több,
izgalmas pillanatokat hozott.

A gazdasági helyzet elemzése során kiderült ugyan
is, mikor az előző félévben a polgármesteri hivatal
segítségével elvégezték az egyesület 1995-97. évi gaz
dálkodásának átvilágítását, hogy a tb-tartozásuk
több, mint 700 ezer Ft, az APEH felé fennálló tarto
zásuk pedig több, mint 676 ezer Ft, összes tartozá
suk 1 377440 Ft.

Ez nem foglalja magában az Egészségbiztosításí
Pénztárnál keletkezett közel 260 ezer Ft késedelmí
pótlékot.

Az egyesület méltányossági kéreime folytán azon
ban az APEH elengedte ezt a pótlékot, viszont a 700
ezer Ft-os tartozás befrzetését 1999. december 31-ig
engedélyezte 56 ezer Ft késedelmi pótlék befIzetése
mellett, tehát az 1 377440 Ft 56 ezer Ft-al növeke
dett...

A képviselő-testület elrendelte az egyesület részére
meghatározott támogatás további folyósításának fel
függesztését mindaddig, amíg az egyesület az állam
mal szembeni fennálló köztartozásait nem rendezte,
megállapodást nem köt az APEH-el. Kivételt képez
nek a polgári szolgálatot teljesítök költségei.

Dinya László elnök kifejtette, hogy 1995-96-97-ben
is volt vezetőségeaz egyesületnek, ezért ajelenleg egy
éve múködő vezetőség nem vállalhatja magára a fele
lősséget a korábbiakért. Benyújtja lemondását a
többi vezetőségi taggal, ellenőrző bizottsági tagokkal
együtt.

Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a hátralékkal
kapcsolatban a 95-97-es évben azért nem tehetett az
önkormányzat lépéseket, mert a Túzoltó Egyesület
teljesen önálló jogi személy. A könyvvezetéshez a

pénzügyi fegyelem betartásához az örikormányzatnak
köze nincsen.

Az önkormányzat viszont támogatása erejéig köte
les és jogosult beszámoitatni.

Ki a felelős ezért ahiányért? - kérdezte a jegyző,

majd meg is válaszolta mindjárt: mindenképpen az
egyesület akkori vezetősége. Ők tudnak hitelt érdem
lő tájékoztatást adni e dolgokról, illetve a megbizásos
jogviszony keretében a könyvelési feladatokat elátott
személyek. Mi megkérdeztük őket, de hiteles választ
nem kaptunk.

Viszont az előző és jelenlegi vezetőségközött tételes
átadás-átvételi jegyzőkönyv nem készült, tehát a
papírok útját nehéz követni, vagy bizonyítani.

Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában
ismertette, hogy az önkormányzatnak kötelessége
vizsgální azt a szervezetet, ahová pénzt, támogatást
ad... Úgy tudtuk meg a hiányt, hogy az APEH jött ki
végrehajtani... ! A város támogatja az egyesületet úgy,
hogy minden szponzori 1 Ft-hoz továbbí 1 Ft-ot ad.

A jövőben szinte biztosan lesz egy-egy az önkor
mányzat által delegált tag úgy a vezetőségben, mint
az ellenőrző bizottságban.

Végül kérte, hogy olyan vezetőséget állítsanak fel,
amelyik tevékenységében pénzt is hoz az egyesület
nek.

A lemondott vezetőség és ellenőrző bizottság újra
választása érdekében a közgytilés jelölő bizottságot
állított fel. Tagjai lettek: Porubcsánszki Sándor elnök,
Mraucsik Lajos és Kurilla Zsolt.

Szeptember 30-ig ügyvezetőkéntDinya László volt
elnök vállalta az egyesület vezetését, valamint eljár a
gazdasági ügyekben addig is.

(lj tagfelvételek: Kéri Zoltán, Szabó Imre és Csá
szárné Gyuricza Éva.

-BK-

Nem márvány..•! .:
Több érdekJöd6o/vasónknak!
A 2. Sz. Általános Iskola renoválása során az alap külső burkolata le- I
cserélésre kerül. Oka, hogya régi vörös mészkő (nem márvány) lapok I
tovább nem hasznosíthatók ecélra, mert repedezettek és össze is tört jó- I
néhány belőlük. A megbecsült, egyéb célra hasznosftható értékükkel a
beruházás költsége bizonyos módon és mértékben kompenzálásra kerül.. ..-- - - --- --- -_...- - --------- - --- - ----- - - .

p~--------- -----

Bella János kiállítása
ENDRÓDI BELLA JÁNos
festInényeiböl nyilik kiál
lítás az Endrödi Közösségi
Házban szeptember 4-én
14.30 órakor.
Ugyanekkor bemutatásra
kerül az alkotó VERSES
NAPLó c. uerseskötete is.
A kiállítást Császárné
Gyuricza Éva nyitja meg.
A művész életútját Már
ton Gábor ismerteti.
Közreműködik Polányi
Éva és Timár Sarolta.
A kiállítás megtekinthetö
1999. szeptember 24-ig.

BRIDZS
x. Kner Kupa

Megrendezésre kerül idén is a X.
Kner Kupa e/nevezésű bridzsver
seny
Színhelye a Körös Hotel étterme
lesz szeptember 17-19-én.
Nevezní lehet a helyszínen kezdés
előtt egy órával. Nevezési díj 2800
Ft csapatonként, ífiknek 50% ked
vezmény.
Szállásfoglalás, információ:
Szendrei László - Áchim u. 18. sz.
Tel.: 9-15 óráig 66/386-618,
17-19 óráig 66/386-034.

--- ..

FIG-Y":EL:El.V.I: !
Az Amatőr Költó'K és irók Országos Szövetségének
Békés megyei csoportja várja mindazok jelentkezését.
akik verssel, regény- és novellaírással, vagy más egyéb iro
dalmi müfajjal foglalkoznak. Továbbá várjuk tehetséges fes
tök. grafikusok, szobrászok. fotósok és más kép
zöművészetben tevékenykedök jelentkezését is. Tagjaink
között a felsoroltakon kivúl vannak még gobleinkészitőkés
csipkeverők is. Munkáinkat a negyedévente megjelenő

KRISTÁLY című irodalmi lapunkban publikáljuk.
Aki szeretne ennek az idén tízéves múlttal rendelkező
szövetségnek a soraiba tartozni, jelentkezzen az alábbi
címeken, illetve telefonszámokon:
Békés megyei csoportuezetö: Bánfi Tibor 5666 Med
gyesegyháza. Lászlótelep 22. Tel.: 68/441-325.
Békés megyei csoportvezetö-helyettes: Takács Mariann
5600 Békéscsaba, Teleki u. 31. Tel.: 66/440-799

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Varjú Tibor és Kovács Edit Mária, Tóth Vince László
és Kis Ágnes, Horvát Gyula és Bradák Beáta, Nagy Zoltán és Gulyás Edit,
Püski Sándor és Szelei Gabriella, Kiss Miklós és Barják Andrea Mariann.
Akik e/hunytak: Balázs Andrásné 97, Gyuricza György 87, Kiss Jánosné
84, Kurilla Károly 70, Varga Etelka Mária 69, Fás; István 55, Oláh
Lajosné 79, Wolf Mártonné 96, Szujó Vendelné 87 éves korában.
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Gyémántdiplomások - Bálint Sándorné
Az idei pedagógusnapon a 60 éve
diplomájukat átvettek, vagyis a
gyémántdiplomások egyike volt
Bálint Sándorné. Otthonában ke
restük fel és beszélgettünk a jeles
megemlékezés alkalmából.

- Hol vette át a pedagógusi diplo
máját?

- 1938-ban végeztem tanítókép
zőt Kiskunfélegyházán. Zárdába
jártam apácákhoz, ahol nagyon jó
nevelést és oktatást kaptunk. A
mai napig is hasznát veszem és
tovább gyarapítom amit ott tanul
tam.

Kántorkodtam is az ottani
inspiráció hatására. Még
Bartóknak és Kodálynak is énekel
tem annak idején Budapesten a
Zeneakadémián. Énekkarunk ott
szerepelt és én is szólót énekeltem.
Kodály saját kezűleg adott át egy
egy narancsot mindannyiunknak...
Ez 1937-ben történt.

Amint végeztem a képzöben, férj
hez mentem és nem tanítottam
kilenc évig.

Férjem a háborúban elesett. Ez
után két gyerekkel hazajöttem és
természetesen elkezdtem tanítani a

Keselyősi iskolában - egy évig
fizetés nélkül. Zavaros idők

voltak... Végül a tanév végén 1947
ben kaptam meg akinevezésem.
Négy év után az ugart iskolába
kerültem.

Összesen nyolc évet töltöttem
tanyán és tanítottam alsó- és felső

tagozatot. Ez a korszak igen szép
volt életemben, a hangulat pedig
családiasan meghitt volt, mert hi
szen évekig ugyanazokkal a gyere
kekkel voltam együtt.

Gyomára 1955-ben kerültem be
a 2. Sz. Általános Iskolához. Szinte
valamennyi tantermét végigjártam
az évek alatt. A legérdekesebb az
volt, hogy ugyanabban voltam utol
só éves nyugdijas. mint ahol az
első elemibe kezdtem járni, mint
gyerek.

Aztán. amikor eljött az ideje.
szívesen mentem el nyugdíjba. de
egy évre még visszahívtak ta
nítani.

- Miért választotta ezt a pályát?
- Talán egy nőnek ez volna a

legalkalmasabb foglalkozás. hiva
tás. hogy gyerekeket nevelj en. Én
másfelé is tanulhattam volna, de

nem vállaltam a szülői háztól való
távollétet...

- Bizonyára sokan tudják. de
talán még több azok száma akik
nem, hogy kiró1 is nevezték el azt az
utcát, ahol Ön lakik?

- A fiatalok valószínűleg alig...
Az édesapámról nevezték el, dr.
Kató Józsefről, kb. 1930-ban. Író,
költő, műfordító és az egyik akkori
megyei lap főszerkesztője is volt.
Gyomán krónikába foglalta a napi
történeteket, aktuális és ismert
személyekről. Tréfás volt, de nem
sértő. Nem volt Gyomán olyan
család, amelyik meg ne vette volna
a Krónikás könyvet. Ezen kívül
négykötetnyi költeménye is megje
lent, valamint egy prózai.

Legtöbbet lengyelből fordított. de
németből is.

- Mivel telnek napjai?
- Jelenleg is társadalmi

munkában a Hadirokkantak, Hadi
gondozottak Országos Szövetsége
gyomaendrődi csoportjánál dolgo
zom, mint gazdaságis, úgyhogy
nem sok unatkozni való idővel ren
delkezem.

- További jó egészséget!

ellepték a 1Jogarak a Xörös-parlot
A 3. Nemzetközi Bogártalálkozót augusztus 6-8-án, ez
alkalommal a Hármas-Körös árterében a szabadstran
don rendezték meg.

Talán sikeres volt ez a választás a helyszínre vonat
kozólag, mert 86 bogárhátú Volkswagen békésen és
kényelmesen fért el a kellemes környezetben. Nemzet
közivé az tette, hogy 8 német és egy erdélyi résztvevőt

találhattunk a hazai kocsik mezőnyében.

Az ügyességi versenyekre nevezettek közül a gépko
csikerék-fújtatást a szegedi Gyuris Attila, a hengerfej
dobást a soproni Kovács G. Zsolt, a bogárautótolást a

", .;," '.

Vonulás a városban

Debrecenbőlérkezett Kókai Endre, míg a szlalomveze
tést a budapesti Kóczián László nyerte.

A legek versenyében ez idén is osztottak ki díjakat.
A legidősebb vezető a 42-es születésű Oszlánszki

Sándor, a legfiatalabb a 80-as ZisUer Roland Sopron
ból.
Legmesszebbről érkezett vezető (l180 km) Marcus

Wakunda Német
országból.

A kocsik legfia
talabbika az
1996-os bogár 
Kardos Krisztián
kocsija, a legöre
gebb Dúzs Károly
1950-es járműve

volt. A legszebb
kabriolettel Jetz
Orrecjött Német
országból, a leg
szebb bogár Mile
Péter debreceni
bogarasé. Vi
szont a legsza
kadtabbat Ko
vács Zoltán hozta
hozzánk
Salgótarjánból. Utolsó simitások a szemle előtt
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Lezáru.lt a kajakszezon.
Az 1999. év májusában indult kajakversenyek szezon
jában egyesületünk a következőkön vett részt: Vidék
Diákolimpia Szegeden, OS. 29-30. - Hanzák Örs
Emlékverseny, Szeged, 06. 12. Körös Kupa, Szarva, 06.
26-27. - Simon Fiala Emlékverseny, Békésszentandrás,
07. 17-1S. - Vidék Bajnokság, Fadd, 07. 23-2S. 
Országos Utánpótlás Bajnokság, Velence, OS. 6-S. 
Viharsarok Kupa, Gyomaendrőd, OS. 14-1S. - Békés
Kupa, Békés, OS. 21-22.

Mindegyik versenyen igen népes versenyzőgárdával

vettünk részt, s nagyon szép eredményeket értünk el.
Név szerinti feLsorolásban tükröződik a legjobban a

megnyert érmék száma:

versenyúnk Viharsarok Kupa névvel, nagyon sikeres
volt.

12 egyesület jelent meg, 400 versenyző indult a külön
böző versenyszámokban. Megtisztelte versenyünket
Rátkai János többszörös olimpiai és világbajnok,
valamint Ónódi Henrietta tornász világbajnoknő is.

Ekkor tombolát is rendeztünk, melyből a befolyt pénzt
egy amerikai páros kajak megvásárlására fordítja az
egyesület. Fülöp József apuka meleg ételt biztosított
mindenki számára, aki igényt tartott rá, s az ezen nyert
hasznot felajánlotta az egyesületnek, amelyen egy mini
kajakot tudunk vásárolni.

Varga István apuka és Szabó László apuka pénzdíjat
ajánlott fel versenyzőinknek, mely az elért eredmények
alapján került elosztásra.

Németh Dezső pedig mindenkit - a megjelent összes
versenyzőt egy vacsorán látta vendégül.

A verseny ilyen sikeres lebonyolításához nyújtott még
Kovács László vállalkozó, Sikér Gmk., Kicsi Vegyes, Gyo
mapack, Kőrös Bútoripari Kft., Opel Körös Autócentrum
Békéscsaba, valamint az OTP Gyomaendrődi Fiókja,
GyomaendrődPolgármesteri Hivatala segítséget.

A Körös Kajak Sportegyesület mindezt nagyon szépen
köszöni minden támogatónak.

Szeretnénk még kiemelten megköszönni aszülőknek.
s a szülők csoportján belül 4-S szülőnek azt az egész
éves munkát, segítséget. lelkesedést, amellyel a
legmesszebbmenőkig segítik az egyesület sikeres
múködését.

A közel kétéves múködésünk ideje alatt nagyon csalá
dias, jó hangulat alakult ki, mely nemcsak a gyerekeket
tartja össze, hanem a szülőket is.

Még egyszer szeretnénk megköszönni minden segítsé
get amit kaptunk, s reméljük elég bizonyítékkal szolgál
tunk arra, hogy ennek a sportágnak is létjogosultága
van Gyomaendrődön- nyilatkozta a Híradónak Scherk
László.

Bronz
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Arany
Braun György
Bucsi Tamás
Csík Andrea
Csík Zsolt
Dávid Máté
Dancs Tamás
Fülöp Emese
Kozma Zsolt
Kolozsvári Krisztián
Lövei Tibor
Maráz Aliz
Porubcsánszki Dóra
Porubcsánszki Petra
Kulcsár Ákos
Rácz Anikó 1
Scherk Ádám 6
Timár Balázs 1
Varga István 1
Összesen 2S 24 31

Ebben a szezonban a legeredményesebb fiú verseny
zőink Lövei Tibor és Scherk Ádám. Lányversenyzőink

közül pedig Csik Andrea és Porubcsánszki Dóra.
Az augusztus 14-1S-én megrendezésre került saját

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

Eredményhirdetés

A két csoport első három helyezett
csapata érmet kapott.
A gólkirály Egri Lajos 8. c (27 gól
lal), második Makár Tamás 8. c és
Tóth Csaba 7. c (22-22 góllal),
harmadik Tóth Zoltán 8. c (20 gól
lal).
Külön köszönet a díjak beszer
zéséhez nyújtott segítségért:
Dinya Zoltánnak (Madizol),
Gyuricza Jánosnak az AGRO
Áruháznak és Szmola Csabanak.

Molnár Albert tanár

Weigert József
Wolf Ádám
Wolf György
Wolf József
Ifj. Wolf József
Winter Ádám
Winkler Gyula
Zdusek Géza

Emlékmű

A Német Kisebbségi Önkor
manyzat közzéteszi a készi
tendö emlékmú feliratát és
kéri azokat. akiknek hozzá
tartozói a felsorolásban még
nem szerepelnek közöljék
velünk, vagy Hack Máriával a
2. Sz. Ált. Isk. könyvtárában.
A szovjet gyözelem
árnyékában a Szovjetunióba
hurcolták el a német szár
mazásúakat. (1945. I. 4.) 3-5
évet a Don-vidéki szén
banyákban dolgoztak.
Az elhurcolásban és a
háborúban elhaltak emlékére
_Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz én bennem ha
meghal is él.- Jon. ll.

DR. WEIGERT JÓZSEF

Ailer Mihály
Bartolf Sandor
Beinschróth Ádám
Beinschróth Ádám
Beinschróth Dániel
Bodrogi András

Braun Mihály
Ifj. Braun Mihály
Forgács Istvan
Haibach Ádám
Haibach József
Ailer Erzsébet
Braun Zsuzsanna
Lehóczki Katalin
Muth Ilona
Weigert Vilma
Winter Magdolna
Herter Imre
Joó Gábor
Kovács Imre
Kiss Márton
Köhler Ádám
Köszi Ottó
Kraun Márton
Lehóczki Ádám
Lehóczki Mihály
Mulicher Gyula
Muth Lajos
Nagy Dezsö
Pájer József
Pécs Mihály
Schubkégel Mihály
Schubkégel József
Schramm József
Schwalm Márton

Szantó József
Szendrei Mihály
Urbancsek Ádám
Wagner Ádám
Wagner József
Weigert Ádám
Weigert György
Ifj. Weigert György

1999. június 23-an a Rózsahegyi
Kálman Általanos Iskola tanév
záró ünnepélyén került kiérté
kelésre az iskolai labdarúgó
bajnokság. Az egész tanévben
folyó küzdelem II csapat
részvételével zajlott.
A 7-8. osztályosok tabellája
l. 8. c 5 5 - 31:3 15
2. 7. c 5 3 I 16:10 9
3. 8. b 5 2 2 12:21 7
4. 7. b 5 2 3 15:18 6
5. 8. a 5 2 3 8:12 6
6. 7. a 5 5 5:23-
Az 5--6. osztályosok tabeUája
l. 6. a 4 4 - 19:2 9
2. 5. c 4 3 - 17:8 3

3. 5. a 4
4. 6. c 4
5. 5. b 4

Csuvár Mihály
Molnár Károly
Molnár György
Eiler Ádám
Schwalm Márton
Braun Lajos
Jurcsó János
Lohrer Hermann

8:7 3
9:10 3
1:27
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Gyoma jelenti a hazát...

Kner-hársfák
A nyomdaalapító Kner Izidor legkisebb gyennekének
Kner Albertnek 100 éves születésnapja alkalmából
Kner Albert Centenáriumi Ünnepséget rendezett a
Gyomai Kner Nyomda Rt. és a Kner Nyomdaipari Mú
zeum augusztus 14-én.

Kner Albert neves grafIkus és reklámgrafikus volt.
1940-ben vándorolt ki családjával Amerikába. Ame
rikai pályaszakasza sajnos ezért is kevesek előtt is
mert.

Az Amerikában élő leszármazottai kérése volt. hogy
idén ünnepélyes keretek között emlékezzenek meg
róla. Így életútját bemutató kiállítást rendeztek Kner

A Kner emlékműkoszorúzása

Albertről a Kner múzeumban. valamint megjelent egy
monográfIa is életéről. munkásságáról dr. Erdész
Ádám tollából.

E napon Kner Albert fiána..lc Andrásnak (Andrew) és
lányának (Anna) kezdeményezésére szüleik és roko
naik emlékére 4 db fát ültettek a Szabadság téren és
mellé márványtáblát terveztek elhelyezni In memori
am Kner Albert (1899-1976). Susan Kner
(1902-1980). Kner Erzsébet (1897-1998) és Haiman
György (1914-1996) felírással. Az önkonnányzat a
Kner család tiszteletére szintén ültetett hársfát.
ekként 5 csemete keriilt a földbe.

A faültetés alkalmával dr. Dávid Imre polgármester
üdvözölte a vendégeket. Elmondta. hogy a település
életében különös jelentőségretett szert a Kner család.
1882-től sok helyi lakosnak adtak munkát és megél
hetést, Gyoma ezáltal is polgárosodhatott. A 30-as
évek elején Knerék ezer hársfát ültettek az akkori
Deák Ferenc úton. majd az utca nevét Hősök emlék
útjára változtatták (most Hősök útja) az r. Világhá
ború gyomai hősi halottai emlékére.

A hársfasort szeretné a város önkonnányzata felújí
tani.

A család nevében Andrew Peter Kner kifejtette, hogy
ötéves volt, mikor szüleivel elhagyták Magyarorszá
got. Édesapja a magyarországi karrierjét - bár nem
szívesen - felcserélte egy sikeressé vált amerikaival.
Ha néha a magyar himnuszt hallotta, vagy énekelte
Albert, rendszerint megkönnyezte azt. Számukra a
haza mindig egyenlő volt Gyomával.. .

az emlék útján
~,

Afaültetés

Előzőlegmegkoszorúzták a Fő úti !<ner-emlékművet
is. ahol dr. Erdős Ákos tartott megemlékezést.

A Kossuth úti Kner Múzeumban a kiállítást dr.
Erdész Ákos a Békés Megyei levéltár ig. helyettese nyi
totta meg.

* *' *
KNER ALBERT 1899-ben született. A család hagyo

mányaiho2 híven ö is a nyomdászatot választotta.
Bécsben, Lipcsében tanult.

Könyvkötészeti és szedői képzettségét kiegészítette
litografálással. fa-, ólom és rézmetszéssel.

1925-ben egy temesvári nyomda művészetivezetője

lett, majd a Hungária Hírlapnyomdában 1927-től

végezte ugyanezt, de tennelésirányitói feladatot is el
látott.

28 évesen a Magyar GrafIka c. sza.k1ap főmunkatár

sa és tanított is Budapesten.
A háború előtt megérezte, hogy diszkriminatív vál

tozások következnek, amelyek öt és családját sújtja
majd. ezért az Egyesült Államok biztonságát válasz
totta, és 1940-ben családjával kivándorolt. Ott hama
rosan óriási karriert futott be. Az amerikai cso
magolás és látványtervezés meghatározó szemé
lyiségei közé emelkedett...

A hársfaülrerés e/őlli beszédek
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Ivóvizünk - Meg kell szokni a jót is••. (Katona1(álmán)

Országos szinten 91% felett van a jó minőségű vízzel
ellátott települések száma - mondta a vízműtelepen az
ünnepélyes ivóvízátadási ceremónián Katona Kálmán
miniszter. Amiben gyengék vagyunk az a csatornázás
és a viztisztítás. Azonban reméljük, hogy a kormány
és az önkormányzatok összefogásával komoly ered
ményeket fogunk ezen a területen is elérni.
Kiemelném Gyomaendrőd esetében a svájci segít
séget. Nem a számszeruségét, hanem azt, hogy van
olyan gazdag ország, amelyik fontosnak tartja, hogy
nekünk segítsen.

A svájci nagykövetfriss vízzel indítja saját emlékJácskqját
növekedésnek

Koccintás az új uízzel
Dr. Dávid Imre. Hosszú Szilárd és Katona Kálmán

engedélyben hozzájárult és biztosította Gyomaendrőd
és Csárdaszállás ellátását a Közép-békési regionális
vízműrendszerről.

A két település a kívitelezés érdekében megállapo
dást kötött egymással. Közös pályázatok következtek
a megnyert címzett támogatás 50%-on felüli forrásai
hoz, egyéb elkülönített állami pénzalapokhoz. A
Vízügyi Alap további 5%-al, a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács pedig 25%-al, a Békés
Megyei Vízművek Vállalat 51 millió Ft-tal támogatta
az alapprogram megvalósítását. Az önkormányzatok
az üzemeltetői hozzájárulásokkal 20%-os forrásbiz
tosítással járultak hozzá a finanszírozáshoz.

A Svájci Államszövetség Kormánya és a Magyar
Köztársaság Kormánya között megkötött "pénzügyi
segélynyújtásról szóló megállapodás" alapján 3 millió
svájci franko t adtak a Békés megyei beruházásra.
Ebből mintegy l millió frank jutott Gyomaendrőd

ellátását kíszolgáló berendezésekre.
Mindez együtt járt a Békéscsabai Vandháti átemelő

szivattyúgépház korszerusítésével és Gyomaendrőd

II. Sz. Vízműtelepi szivattyúgépház teljes korszerusí
tésével.. Így mód nyílik Nagylapos és Kocsorhegy ellá
tására is.

........ ~

)\
.F .."':::'·~····~,::::.i"~~;r:;JII-:

. fl, _...,.....-..~.,.,..-::-,
.........1... ...:.. _ ,._ _ ~ _ ..

'_'_'__Y"'-'-';'=-=-':~'--

Az átadás elötti pillanatok - Katona Kálmán miniszter

Ami nagyon fontos a jövőre nézve hogy ennek a
beruházásnak jelentős vízbázisvédelmi szerepe van.
Erre az elkövetkező időben nagy figyelmet kell szen
telnünk.

Kivánom, hogy ez a nagy jelentőségű beruházás
minden lakos elégedettségére történjen és folyama
tosan működjön! Továbbá kívánom Önöknek, hogy
főzzenekezzela vízzel nagyon jó minőségű húslevest
és csigalevest. .. !

Ezt megelőzőenrövid ünnepséget tartottak a Katona
József Művelődési Központban, amin jelen volt a
meghívottak között Katona Kálmán közlekedési, hír
közlési és vízügyi miniszter, Mochnács Pál a Békés
Mérnök Kft. ügyvezetőj e, Rudolf Weiersmüller svájci
nagykövet, Domokos László a Békés Megyei Közgyűlés
elnöke, Hosszú Szilárd a Békés Megyei Vízművek

Vállalat vezérigazgatója és nem utolsósorban a két
érintett település Csárdaszállás és Gyomaendrőd

város vezetői Petneházi Bálintné és dr. Dávid Imre
polgármesterek vezetéséveL ..

A beruházás folyamatát Mochnács Pál ismertette.
Az ÁNTSZ minősítését követően 1995. novembere

után gyorsultak fel az új, egészséges ivóvíz eléréséért,
az előző testület által indított folyamatok.

Emlékszünk, hogy ekkor elrendelték a 3 éven aluli
gyerekek és terhes nők számára a palackozott ivóvíz
bíztosítását, sőt dr. Frankó Károly akkori polgár
mester kilátásba helyezte a polgári engedetlenségi
tiltakozást is, mert "ivóvizünk" minősége nem érte el
az egészséges szintet.

A fejlesztések érdekében a KÖVIZIG vízjogí létesítési
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Eladó barkácsgép. középnagy satu. hűtögép. haJószobabútor
keményfából, új utcai rokkantkocsi és nagy rádió olcsón. Érdek
lödni: 285-588

Közel 19 km hosszan megépült 1998 tavaszától egy
400 mm átmérőjűcement anyagú távvezeték. Csárda
szálláson egy 50 m 3 térfogatú HIKO acélszerkezetű

víztorony biztosítja a fogyasztás kiegyenlítését, míg
Gyomaendrődön 3 db új gép és elektromos beren
dezések kerültek használatba svájci beszállítással és
a meglévő 500 m 3-es vasbeton ivóvíztároló mellé egy
ugyancsak 500 m 3 -es létesült.
Gyomaendrőd és Csárdaszállás engedélyezett

vízhasználata átlagosan 2000 m 3 jnaponta, csúcsidő
ben 4140 m 3 jnaponta. Ebből Csárdaszállás 3,5%
ban, Gyomaendrőd96,5%-ban részesedik.

SZOLG Kft., és a NOVUS 90 Ipari Szövetkezet.
A munkára. a teljesítésekre kifIzettek nettó
570671000 Ft-ot.

A svájci beszállítások értéke kb. 131500 OOO Ft.
A két önkormányzat, illetve az üzemeltető vállalat

közművagyoni értékének növekménye meghaladja a
702 millió Ft értéket.

Rudolf Weiersmüller is köszöntötte a beruházást,
majd Domokos László ismertette, hogy Gyomaendrőd

és Csárdaszállás a negyvenedik. ill. a negyven ne
gyedik település. ahol megvalósult az ivóvízminőség

javító program. További nagy kihivás a minőség

megőrzése.

Dr. Dávid Imre köszönetét fejezte ki a beruházás ter
vezőinek. kivitelezőinek, támogatóinak és az engedé
lyező hatóságoknak.

A Katona József MűvelődésiKözpont
FELHíVÁSA!

1999. október 25.-november 3-ig
megrendezzük a

II. Gyomaendrődi Őszi Tárlatot
Tisztelettel várjuk a min. 16. életévet betöltött kortárs
gyomaendrődi alkotók képző- és iparművészeti műveit

műfaji megkötöttség nélkül
Bővebb felvilágosítást nyújt:

MEGYERlNÉ CSAPÓ ILDIKÓ személyesen,
illetve a 66j386-777-es telefonszámon

A miniszter úr elülteti az emIékfát

Táncolj velünk!
A nagy múltú Rumba Táncsport Klub

utánpótlásaként 4 hónapos
Társastánc-tanfolyam indul

7-12 éves lányok és fiúk részére
a Katona József MűvelődésiKözpontban

(Gyomaendrőd,Kossuth u. 9.)
Beiratkozás: 1999. szept. 7. (kedd) 17 óra
A Közösségi Házban (Blaha L. u. 21. sz.)

1999. szept. 9. (csütörtök) 17 óra

A beruhá
zás fővállal

kozója a Kö
rös Vidéki
Építőipari

Gazdasági
Társaságok
Egyesület
Kft.-je. Részt
vettek még a
Békés Me
gyei Vízmű

vek Vállalat,
a Szerkezet
és Vízépítő

Rt., a Kelet
Magyaror
szági Vízügyi
Építő

Vállalat, a
Körös Vidéki
Vízügyi
Igazgatóság,
a GYOMA-

Dr. Dávid Imre, Petneházi Bálintné
segédkezik Hosszú Szilárdnak

MEGJELENT
A Gyuriczákról szóló könyv írója, összeállítója Gyuricza
Antal nyugdijas tanár egy új. bár merőben eltérő témájú
könyvvel jelentkezett.

A Bibliai történetek és elbeszélések című összeállítás az író
szerint a vallást okkal, ok nélkül elhagyottakon szeretne
újra. bibliai magyarázatokon keresztül segíteni a vallás, a
hit újbóli gyakorlására buzditani őket. valamint a fiatalokat
megismertetni. megkedveltetni a szükséges ismeretekkel, s
ezzel a vallás közelébe hozni őket. a korábbi félrenevelést
ellensúlyozni. E szándékát a könyv alcíme is jelzi: Mi lesz
veled emberiség?

A Bibliában előforduló nevek. személyek. helyek és
történések, valamint kinyilatkozások leírását, magya
rázatát. viszonylag rövid megfogalmazásokban olvashatjuk.

A könyv sajnos korlátozott példányszámban jelent meg.
Kiadója a Text-Print Nyomdaipari Kft. 9023 Győr. Mester

u. 9. Tel.: 96/316-372.

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Gyomaendrődi cso
portjának vezetősége tisztelettel meghívja tagjait és hozzátartozóit 1999.
szeplember 25-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő évadzáró vacso
rájukra aMűvelődési Házba.

Vacsora ára egységesen 650,- Ft/fő

Jelentkezni lehet minden kedden este a Mírhóháti úton lévő Napközi
Otthonban Csőke János csoportvezetőnél, vagy Kovács Balázsné pénztáros
nál szeptember 21-ig.

Tisztelettel: a vezetőség
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Megnyílt a Roma Közössé
A Cigány Kisebbségi Önkonnányzat Közösségi Házának
avatójára érkezöket stílusosan Puj Ferenc zenekarának
muzsikája fogadta.

A lakóházból kialakított közösségi ház ezentúl nemcsak
a környéken, de tennészetesen a városban élö valamennyi
érdeklödönek rendelkezésére áll.

Az augusztus 6-i megnyitó ünnepségen részt vettek
között találtuk Zsigmond Károlyt az Országos Cigány
Önkonnányzattól, Árgyélán Györgyöt a Békés Megyei köz
gyűlés etnikai bizottságának tagját, Hevesi Józsefet a
Békés Megyei közgyűlésböl, Lukács Györgyöt az
Autonómia Alapítvány képviseletében, valamint
településünk vezetöit, dr. Dávid Imre polgármestert,
Gellai Imre alpolgármestert és másokat...

A zenei aláfestésrőlPuj Ferencék gondoskodtak

Farkas Flórián Lungo Drom országos vezetö meg
bízásából Zsigmond Károlyamegnyitójában elmondta,
hogy Békés megyében egyre több Cigány Kisebbségi Ön
kormányzat felel meg a sorakozó kihívásoknak. Ebben
pedig a helyi önkonnányzattal való együttműködés és
közös tevékenység adhat eredményt.

Az országban nem sokan büszkélkedhetnek ilyen közös
ségi házzal. Örömteli az, hogy a cigányság méltó helyen
működhet és tevékenykedhet a jövöben itt is, hiszen egy
éven belül a harmadik ilyen jellegű közösségi ház átadá
sán vagyok jelen - mondta.

Az is örömteli, hogy a konnány és a cigány kisebbség
között is elindult a közös munkálkodás, középtávú cse
lekvési program céljait fektették le.

Nem szabad megengedru, hogy elkallódjanak a közép
és felsöfokú képzés számára egyes tehetséges roma fiat
alok, ehhez azonban anyagi segítséget ís kapjanak. Egyre
több tárca vonja be döntéseibe az országos cigány
önkormányzatokat.

Legyenek a gyomaendrödi cigány önkonnányzat tagjai
és a roma lakosok büszkék, hogy sikerült közös munká
val létrehozni a "székházat".

Gazdag programokkal töltsék meg ezt, és találjanak
értelmes tevékenységet hozzá! - fejezte be Zsigmond
Károly.

Árgyelán György üdvözletében hangoztatta, hogy az
érvényes '93-as törvény szellemében a kisebbségek csak
elönyhöz és eredményhez juthatnak a helyi önkonnány
zatra támaszkodva. A megyei szervezet ezután is segíteni
fog, bár nem pénzzel, hanem egyéb jó tanácsokkal.

Az ügy fö mozgatórugója ifj. Dógi János hozzászó
lásában ismertette, hogy az elözö évben pályázati felhívás

Há

Ijj. Dági János köszönetet mond

indította el a közösségi ház megalakításának folyamatát a
polgármester úr, valamint a testület segitségével és állan
dó támogatásával,

A Kisebbségi Önkonnányzat oktatási programjának
elkészítésében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolától, a
vállalkozásfejlesztési képzés beindításában pedig a Beth
len iskolától kaptak nagy segítséget. Ennek eredménye
képpen 19 fö képzése be is indult.

Három alapítvány segítségével és a polgármesteri hiva
tal és a testület támogatásával jöhetett létre a közösségi
ház, amiért köszönetet mondott ifj. Dógi János.

A Fö út SO. sz. alatti létesítmény 2,4 M Ft-ból épült fel.
Ebböl l milliót a testület adott, 1,4 milliót pedig megelö
legezett.

Az épület környezetének végleges kialakítása még to
vábbi pályázatok függvénye.

Hét közösségi központ jött létre eddig az ország külön
bözö részein - említette Lukács György. Ígérte, hogy a
Gyomaendrödi Cigány Kisebbségi Ház bebútorozására az
idöközben megszűnt Magyarországi US-AlD-tól kaptak
ígéretet.

Dr. Dávid Imre rövid üdvözlö beszédében kitért arra is,
hogy a lakosok, a kisebbség tagjai használják, gyarapít
sák, fejlesszék és örizzék meg amit létrehoztak. Az önkor
mányzat továbbra is partner lesz mindenben. Végül ered
ményes működést kért és kívánt a közösségi ház
létrehozóitól, birtokba vevöitöl.

Táncra perdült a közönség. még a polgármester sem
maradt ki. ..
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Forgalom és korlátozások városunkban
- levélváltás közügyben -

MEGKERESÉS A levél VÁLASZ
Békés Megyei Állami Közútkezelö
Közhasznú Társaság Forgalomsza
bályozási és Hálózatkezelöi Osztály
Gyomaendröd Város Polgármesteri
Hivatala
Dr. Dávid Imre úr részére írt levele:
Társaságunk címére V. B. vállalkozó
aláírással észrevételezés érkezett a
gyomaendrödi Fö utca forgalmi
rendjére vonatkozóan, mely levélmá
solatot mellékeljük.

Általában nem szoktunk válaszol
ni a névtelen bejelentésekre, azon
ban jelen esetben sokakat érintö
megállási, várakozási témáról lévén
szó kivételt tettünk.

Véleményünk szerint a városban
közlekedők parkolási gondjain eny
hít a közelmúltban bevezetett forgal
mi rend módosítás.

Kérjük Polgármester urat
ameynnyiben arra érdemesnek tart
ja kis válaszlevelünket - szívesked
jék azt közzé tenni a "Gyomaendrödi
Híradóban".
Békéscsaba, 1999. július 23.

Szabó László osztályvezetőh.

Tisztelt Cím!
A gyomaendrőd í Fő úton lévő vál
lalkozók nevében kérem, hogy a
Fő úton elhelyezett megállni tilos
táblákat távolítsák el.

Vagy helyezzék vissza a Fő út Pe
tőfi u. és a Fő út Jókai utcák talál
kozásánál volt táblákat.

Ha a táblák eltávolítása szabály
szerű volt. akkor az nem szakmai,
hanem politikai döntésre utal.

Továbbá diszkriminatív a többi
Fő úti vállalkozóra tekintve.

Vagy a korrupció gyanúja áll
fenn, vagy a táblákat lopták vagy
lopatták el.

Kérjük a Gyomaendrődi Híradó
ban megindokolt tájékoztatót
közölni. Ennek hiányában oknyo
mozó riportot kérünk a Dél-Kelet
Újságtól.

Továbbá az RTL teleVÍZiótól.

Gyomaendrőd, 1999. július l.

Tisztelettel:
V. B. vállalkozó

Tisztelt V. B. váHalkozól
Sajnos nevét és eimét nem árulta el igy
közvetlenül nem tudjuk tájékoztatni a gyo
maendrödi Fö utca forgalomszabályozásaról.

Nem tudjuk megkérdezni. hogy az Ön által
felvetett két változat közül melyik szolgálná
jobban az ott élök közlekedési. parkolási
igényeit.

Jelen helyzetben ezért csak általában szó
lunk a Fö utca Bajcsy-Zsilinszki út és Szabad
ság tér közötti szakaszról.

Az utca - ahogy neve is mutatja - a város
egyik legforgalmasabb útvonala: a közin
tézmények és üzletek zöme is itt található a
településen.

A közút szélessége lehetöséget biztosított.
hogy a helyi szckásokhoz alkalmazkodva az
utca északi oldalán szinte teljes hosszában
megengedjük a burkolatszéllel párhuzamos
leállást. várakozást.

A közelmúltban a környezet változása. azaz
a határoló ingatlanok hasznositásának módo
sulása miatt. az önkormányzat kérésére a Fö
utca északi oldalán a még fennálló megállási
tilalmat is feloldottuk. valamint ezzel egy
idöben az ellentétes oldalon a Jókai és Petöfi
utcák közötti szakaszcn az ott nyilt üzletek
kiszolgálhatósága érdekében szintén lehetövé
tettük a megállást.

A meglévö forgalmú rend módosításával a
város közlekedési gondjain kívántunk eny
hiteni. illetve ezzel Gyomaendröd lakossaga
nak szeretnénk akorabbinal kedvezöbb
közlekedés! körulményeket biztositani.

Békéscsaba. 1999. július 21.
.BMÁR. KHT"

Tárlat Német Kisebbségi Önkormányzat közleménye!

Dr. Pataj Pál és Cs. Tóth János a képeket elemzi

A VI. Gyomaendrödi Nem
zetközi Művésztáborban

alkotott művekból nyitot
tak kiállítást augusztus 7
én a Városi Képtárban.
A Bethlen Alapítvány kura
tóriuma nevében Gubucz
József igazgató, valamint
Cs. Tóth János művészeti

író nyitotta meg az egy-egy
képet kiállitó művészek

tárlatát. Így közel 30
alkotást láthat a közönség
szeptember 24-ig.
A művésztábor vezetöje dr.
Pataj Pál festöművészvolt.

• • •
Szeptember 30-án nyílik a
kibövitett állandó kiállítás
a Városi KéptárbanPásztor
János szobraival kiegé
szítve.

Érettségizettek figyelem!
A magyar-német ipari és kereskedelmi kamara magyarországi német vállala
tokkai való összeíogásban kétéves német nyelvü szakmai képzést ajánl a
következö szakmákban:
- ipari értékesítö
- nagy- és külkereskedelmi értékesítö
- banki értékesítö
Feltétel: jó német nyelvtudás
Ez a képzés Németországban és Magyarországon is elismert. A képzési költ
séget a képzést biztosító vállalatok vállalják magukra.

Újságírói díj - Kelet-Európa 2000

A németországi evangélikus egyház a dortmundi egyetem tanszékével és a
"Busch-ház" intézménnyel való együttmúkódésben kelet-európai újságírói
versenyt hirdet.
A pályázat ez évi témája: Együtt a jövöért!
11 éwel a politikai és társadalmi változások után a cikknek utalnia kell közép
és kelet-európai életviszonyokra. és hogy lehetne az együttes európai életet
kialakítani.
Politikai. gazdasági, kulturális, egyházi, söt helyi jelentöségú témákat is be
lehet adni.
Feltétel: a cikket német nyelven kell megírni és már publikált legyen. A magyar
nyelven megjelent cikket le kell fordítani és az eredetihez csatolni. A cikk nem
lehet hosszabb 50ldalnál (DIN-A/4. írógéppel, vagy PC-n írva).
Aversenyen való részvétel feltételei: jó német nyelvtudás.
Díjak: 2 hónapos ösztöndíj a"Frankfurter Rundschau" német napilapnál. Azon
kívül pénzbeli jutalmak 2000 és 1OOO DM értékben.

Beadási határidő: 1999. november 12.

A fenti közleményekhez a további információt meg lehet szerezni:
BOECKER MARGIT Gyomaendröd, Álmos u. 12. Tel.: 284-824
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A P R Ó H I'R D E T. É S E K
AKolmann lakótelepen .3 szobas
lakas kiadó okt. 10-töl. Erd.: 386
487. 06/20/9743-143
Magtarlaposon sorhaz eladó beepitett
konyhaval. kandallóval. Erd.: 284
516 este.
Oriás; akciói Szeptember 13-tol
nagybérlet 3500 Ft. kisbérlet 1900
Ft. percdij 20 Ft/perc. Akciós bér
leteink november 10-ig érvényesek.
Soli Stúdió. Hösök útja.

Vasartéri ltp.-n lakast vennék. Tele
fon: 284-509 este 7 utan. Zrínyi u.
30.
Epitesi telek uj mellekepülettel + gaz
dasagi épület eladó Gyoma [Révlapos)
Fay u. Erd.: 06/66/283-151. vagy
06/60/455-003
Kisiskolasok korrepetalasat es nemet
nyelvoktatasat vallaiom. Gózan
Helga. Tel.: 285-556

Többlunkcios gyerekkocsi. Perego
olasz - vilagos~zürke. kis szépség·
hibaval eladó. Erd.: a Híradó szer
kesztoségeben. vagy 386-122/1 04-es
mellék.
Ukran potkoCSL 4 tonnas. jo al·
la10tban eladó. Erd.: 283-168

Banomkert 17-ben tanya. Keselyosön
4 hektar föld eladó. Erd.: 282-841.
pelliit Janos.

Tanya lebontasra elado kis csereppeI.
Erd.: Altne. Tel.: 284-538 Gyomaend
röd.
Elado uj bekescsabai jamina holland
tipusú mazas tetöcserép 300 db.
Erd.: 285-905
Eladó 2 szemelyes túrakajaJ<. üveg·
szalas. 3 eves. l db 100 W-os hang·
fal. l db porcelan fejmosó. Gyoma
endröd. Apponyi u. 27. Tel.:
06/20/289-2827
sürgosen e1ado 15 Ha szantolöld.
Erd.: 66/282-611
Eladó Gyoma Torzsasi holtagnal 900
m' vizparti bekerített kert nyaralóval.
Villany. fúrott kút. sajat stég. fialal
gyúmölcsfakkal. 4 LE Box motoros
rotaciós kapa utanfutóva!. Brlx
motoros. vizszivattyú túzoltótömlövel
együtt. Erd.: 283-523-as telefonon.
Kis szelöpres. ketkerekü kezlkocsl.
10 cm-es 220 V gyalugép. különbözö
típusú konyhaszekrények eladók.
Tel.: 285-485
ETZ-250 motorkerekpar kituno alla
potban. friss múszakival eladó.

Ugyanitt TZ-4k·14B kistraktorral
szántast vallaiok. Erd.: Vincze Zoltan
Gyomaendrod . Jókai u. 5.

Zastawa GTL sürgosen elado: Ar
megegyezés szerint. Erd.:
06/60/487-536
Hivjonl Szemelyszalhtas bárkinek 9
füig egész évben. Vállalkozói van.
Te!.: 285-307 este.
l<övesut mellett 2 szobas komlortos
ház nagy telekkel. kerttel eladó End
röd. Sugar u. 83. sz. Ugyanott rotá
ciós kapahoz utánfutó eladó. Tel.:
386-286
Gyoma központjaban 3 szobas.
összkomfortos garáZsos. telefonos
ház szep környezetben eladó.
Ugyanitt IFA és Weimar alkatrészek
és 220 V Sterimol (STHILL) mosó
eladó. Erd.: 06/60/481-277
Gyomaendrödön 142 m'-es. 4 szobas
összkomfortos. garázsos társasház
eladó. Kisebb cserét ls beszámitunk.
Erd.: 285-963-as telefonon. az est!
órakban.
Sürgosen eladó 2 db wId a Harcsas·
ban (vizhez közel). ugyanitt Robix
rotakapa szivattyúval együtt eladó.
Tel.: 06/66/285-729
aónom-zugban. 500 O telek 15 m'-es
házzal eladó. Erd.: ugyanott. vagy a
284-947-es telefonon lehet.
Endrődön a Selyem ut 59/1. sz. alat·
t! ketszintes családi ház ela~ó. vagy
lakótelepire cserelheto. Erd.: a
helyszinen. vagy 386-541-es tele·
fonon.
Kossuth u. 26. sz. alatt! haz elado.
valamint a Pocosban 300 O-es kert
eladó. Erd.: 386·745-ös telefonon.
osszkoffiJortos. 4 szobas nagy haz.
nagy udvarra!. kerttel. sok mellék·
épülettel olcsó.n eladó. Azonnali
beköltözhetés. Erd.: Endrod. Sugar
u. 10. Tel.: 66/284-415
Lehel utcaban két generacio reszere
alkalmas. komfortos csaladi ház Ipar!
arammal. kerttel eladó. Erd.:
66/285-489
2 db PB-gazpalack es l db lürdokad
eladó. Tel.: 283·929
Endrodön. Martos Flora u. 10. sz.
alatti telefonos. fürdöszobas családi
ház eladó. Tel.: 285-967
Endrodön gazkonvektoros. iürdoszo
!?as ház nagy melléképülettel eladó.
Erd.: Gyomaendröd. Sugar u. 132.
Tel.: 283-758
Sátortetos. ketszobas. összkomlor
tos. gázfútéses haz jó alsó épületek
kel. garázzsal.. ipari árammal. tele
fonnal eladó. Erd.: Gardonyi u. 53.
Tel.: 284-190
Gyoman ketszintes. gazluteses nagy
csaladi ház gazdalkodásra alkalmas
épületekkel.. két csaladnak is alkal
mas eladó. Erd.: Gyoma. Gárdonyi u.
16.
Csabai hoJogos matt cserepet veszek.
Adamik Gyula Gyomaendrod. Fo út
123.
A pocosb.an 570 O-öl gyümölcsöskert
eladó. Erd.: 66/386-405. Hajdú
Ferenc.
Szmes tevek helyszmi javltasát.
valamint videojavitast vállalok. Eladó
l db VT színes tévé. Tel.: 283-270

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Gyomaendrőd:

l. Sissi Tricot Kft. Dévaványa. Papp tanya. Te.: (66)483
165 - varrónő 5 fő. varrógépmüszerész l fő.

2. Szegedi Ruhagyár Rt. Szeged, Kossuth L. sgt. 72. Tel.:
(62)488-288 Juhász Lajosné - szalagképes varró
szak- és betanított munkás SO fő.

3. Gold Menü Kft. Gyomaendröd. Szabadság tér 4. Tel.:
(30)9551-295 Poharalecz László - vendéglátóipari
eladó 2 fő.

4. Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna Gyomaendröd,
Erzsébet liget 4. Tel.: 30/9439-576 - felszolgáló l fő.

5. Szabó Lajos Dévaványa. Klapka út 5. Tel.: (66)483-065
- bolti eladó l fő.

6. Dezsőné Rau Katalin Gyomaendröd. Fö út 181/1.
Tel.: (66)386-920 - vendéglátó eladó 3 fő.

7. TÜTÜ-KER Kft. Gyomaendröd. Bajcsy-Zs. út 66. Tel.:
(30)9551-295 Poharalecz László - vendéglátó eladó 2
fő.

8. Sellő Gmk. Dévaványa. Móricz Zs. út 31. Tel.: (66)483
018 Szilágyi Boldizsárné - varrónő 5 fő.

9. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major. Tel.:
(66)483-054 Ungvölgyi János - cipó1tészítő 20 fő.

10. Worktrans Kft. Szarvas. Ipartelep út. Tel.: (66)311
722 Szebegyinszki János - húsipari betanított
munkás 3 fő.

ll. Petőfi Sándor Gimnázium Mezöberény. Petöfi út
13-15. Tel.: (66)352-904 Szilágyi Tibor igazgató - l fő

német-biológia szakos középiskolai tanár.
12. Stafirung Kft. Gyomaendröd, Hösök útja 52-54. Tel.:

(66)386-603 lIIés Jánosné - 10 fő varrónő.

13. Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. Mezöberény. Gyomai
út 204. Tel.: (66)352-422 Molnár Mihály - 5 fő

hegesztő és 3 fő esztergályos.
14. Lading János vállalkozó Gyomaendröd. Hídfö út 7.

Tel.: (66)386-609 Bela Imréné - 10 fő cipőfelsőrész

készítő.

15. Turul Cipő Kft. Gyomaendröd. Szabadság tér 2. Tel.:
(66)386-891 Kissné Ronesek Gabriella - 10 fő cipőfel

sőrész-készítő.

16. Bethlen G. Mezőgazdasági Szakképző Iskola Gyo
maendröd. Hösök útja 40. Tel.: (66)386-028 Rudner
Balázsné - 2 fő takaritó-kisegítő. 2 fő konyhai
kisegítő.

17. Eddy Bt. Kondoros. Hösök útja 25. Tel.: (66)388-174
Varga János - hunyai munkahelyre keres l fő pul
tos-felszolgáló.

18. Városi Sportcsarnok Gyomaendröd, Szabadság tér 2.
Tel.: (66)386-938 Babos Lászlóné - l fő takaritónő.

19. Unilors Bt. Gyomaendröd, Magtárlaposi út 43. Tel.:
(30)9453-750 Ujlaki Szabolcs - a Makk 7-es poharazó
munkahelyére keres 2 fő vendéglátóipari eladót.

BővebbJelvilágositásértJorduljon a Kirendeltség dolgozó ihoz.

Cipó1pari kellékek, ragasztó- és
kikészítöanyagok, közbélés- és kierösítö
anyagok forgalmazása, cipöipari gépek és

alkatrészek kereskedelme!

EUROTECHNIK KFT.
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320,--------------..._---_...-----------.._----------_..--.---._--------------_.._--_._*
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

Feladó neve: .

Címe: .

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

.......................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.................................................................................
L ..__.... . . .._.._. __._.. !?!~~~!9_~_~~~__

Gyomaendrőd, Hídfő út 12.
Tel.: 66/386-827 • Info-telefon: 56/470-254

Nyitva: 8.00-18.00 óráig

• ••••••••••••••••••••••••••••••
: Építési telek eladó! :
: Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 43/1. alatt. :
• Érdeklődni: Gyomaendrőd, Kató József u. 2. •
• •• Telefon: 283-489 •
• • • • • ~ • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • • • • •



HELY} .JARATAUTÓBUSZ MENETREND
ÉRVÉNYES: 1999. szeptember J..

MUNKANAPOKON ÉS TANITÁ81 NAPOKON

ISKOLA .L4RAT
ÉRVÉNYES: 1999. Szeptember l-tól

Örr!!s:LÓIÚ DáYl1é MÁV á\lumás Szahadság tér MÁV lillomás SlOl hadság lér Dcryuc Örrgsl.óló

Öregszőlő Démé MÁv állomás Szabadság tér MÁv állomás S1.abadság lér Oérmé Öregszóló

MUNKASZÜNETI ÉS TANITÁSI SZÜNETI NAPOKON

A hét első tanitási napján: Kíírösi ÁG-túl 6.15 EndrődiDiák
ÜtthOnhOl.

6.55

14A5 Dél)nétől

Nagylaposról:

Nagvlaposra :

6.25 MÁV állomás - Szabadság tér - Egyházi Iskola - Déryné

7.05 Dél)l1é - Ol<túhcr 6 Ilr. - M.agtál'lapos - MÁV állomits 
Kossuth új - Rl'Jomlátus Ccmplom - Szahadság tér

7.25 Szahad.~{lg tér - Fií út . Bajcsy út - Lévai út - MÁ V állomás 
Kossuth út - Uajcs~ út - Fő út - Egyh.v.i Iskola - Hidfii - Dél)né

13.25 Dél)l1é - Fő út - Eg)'lcizi Is1<ola - Fő út - !\lÁV állomás - Szalu('"f

14.00 Dél)l1é - Eg.,M.7i Iskola - MA\' áUomás - Lévai út - Bajcs)' út··
Kossuth út - Református templom - Szabadság fér

14.30 Szabadság IéI' - Fö út - Eg)'hází Cskola - Fő út - Hidrő - Dél)né·
Nagylapos

14.35 Dél)11é - Fő út - Egyházi Iskola - Fil út - MÁv állomás -Kossutlaitt
Református tcmrlorn - Szabadság tér - Fő út - Bajcsy út - Léva'int
MÁV állomás

16.00 Hidfő - Selyem út - Eg)'házi Iskola - Fő út - Déryné

16.15 Déryné - Fő úl- i\lÁV állomás - Lévai út- Bajcsy út - Kossuth úl!"·
Református templom - Szabadság tér

16.35 Szabadság IéI' - Fő út - Magtárlapos - Október 6 ltp. - Fő úl 
Déryné

14.25

16.35

U.OO
14.25

6.1Ű

7.10

6.10

16.35

6.0S
6.40
7.05
7.-:15
S.OO
9.05
10.15
11.15
12.55
14.20
14.45
15.35
IG.30
16.50

18.15
20.00
22.20

6.05
7.05
8.00
9.05
10.15
lU5
12.SS
14.20
15.35
16.30
18.15
20.00

5.55
6.30

5.55

18.05
19.50

16.35

7.50
!i. SS
mos
11.05
12.45
14.10
14.30
15.25

18.05
19.50
22.10

7.50
8.55
10.05
11.05
12.45
14.10
15.25

15.20
16.15

5.50
6.25
6.50
7.30
7.45
8.50
10.00
11.00
12.40
14.05

5.50
6.50
7.45
8.50
10.00
11.00
12.40
14.05
15.20
16.15
18.00
19.45

18.00
19.45
22.05

6.45
7.25
7.35
8.30
9.35
10.30
11.45
14.00
14.20
14.50
16.10
16.35
17.05
17.25
19.00
21.35

5.35

6.25
7.20
7.30
8.25
9.30
10.25
11.40
13.35
14.10
14.45
15.45
16.25
17.00
17.20
18.55
21.30

:i.:W 5.25
6.1 O 6.15

7.05
8.15
9.20
10.15
11.30
13.30

I-UO 14.35
15.35

16..tS 16.50
18.45

S.20 5.25

6.10 6.1.5
7.05

7.15 7.20
tl.15
9.20
10.15
11.30

13.20 13.25
14.00

I·UO 14.35
15.35
16.1S

16.35 16.50
17.10
18.4S
21.20

TE~[ETÖ .1AR'-\T: vasárnaponként 1\1.<\ V ÁLLO~l<\S

SL'-\BADSÁG TÉR
TEMETÓnÓL VISSZA

7.1 S
7.20
tUS

A hét utolsó tarútá.~i napián: Endrildi Diá1<ot1hontóI15.10 Kő
rösi AG-ha
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KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225
MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megteNezése
és kivitelezése

Dönteni mindig kell és ez általában nehéz.
Ön könnyű és jó döntést hoz,

ha pénzügyei bonyolitásával az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetet bízza meg.

Szolgáltatásaink

- FoIint és devizaszámla vezetés lakosság és
vállalkozások részére

- Belföldi és nemzetközi bankkártya
szolgáltatás magánszemélyek és vállalkozások

részére
- Széleskörű lehetőség megtakaritásainak

elhelyezésére
- Lakossági és vállalkozói hitelek

- Valutaforgalmazás
- Fundamenta lakás-előtakarékossági

szerződéskötés

- Széleskörű tagi kedvezmények

Mind ezt kínálja Önnek egy több mint
40 éves múlttal rendelkezőpénzintézet,

ahol Önt szolgálják.

Keresse fel kirendeltségeinket Gyomaendrődön,
Kossuth u. 30., valamint Fő út 1/1.

AI{CIÓ! • AI{CIO!
A LÁTSZERÉszüzlETbEN
GYOMAENdRŐd, SZAbAdSÁG TÉR 5. sz.

TEl.: 284,255

SZEpTEMbER

ltóNApbAN
200/0....os NApSZEMüvEq....

És 200/0....05 qyERMEkkERET.... pVÁSÁRT TARTUNkl

SZEM ÜVEqVÉNYEk bEvÁhÁsA,
l ÓRÁN bElül SZEMüvEqÉT ElkÉszíTjükI

Szarfi.a Citla lÁTSZERÉSZMESTER

•

•

I
.J

~)
.~ ..;,;
j.-~~...
h-h,,,"

-,

Fogyjon le,
pénzt is kereshet vele.
SEG:iTE~!

Tel.: 66/283-168

ONLINE
Gyomaendrőd,Fő út 181/1. • Tel./Fax: 284-559

sZÁMíTÁSTECHNIKAI ÜZLET
Őszi számítógép-akció!
Használt számítógépek már 15000,- Ft-tól

Részletfizetési lehetőség • Internet-előfizetés!

----------

-----------

Jotó -Jotó
~9A~olviilJ!lkép-kés~ítés1 pel't~ AlAtt!

.s~ílJes és fekete-fehér filmkidoI9o~iis.

CSAliidi képek,
9!1ermeksoro~Atok stb.

Gyomaendrőd,Deák Ferenc u. 15. Telefon: 285-294

SPORTORVOSI RENDELÉS
Gyomaendröd,

Kossuth u. 58. sz. alatt
Tel.: 66/283-950

Gyomaendrőd, Dévaványa, Csárdaszállás,
Hunya, Ecsegfalva

sportolóínak előzetes és idős~~os""",~

alkalmassági vizsgálatát végzi ?:'~ :~,~:~
DR. KATONA PIROSKA ,;:t

Csecsemő-,gyermekgyógyász, \
iskola-egészségtan és

ifjúságvédelem szakorvos, sportor
vos telefonos előjegyzés alapján

(Tel.: 66/283-950)
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda,

csütörtök, péntek:
15.30 órától 16.30 óráig

•

•
...
I
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót, falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal,
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKAl ZSOLT. GYOMAENDRŐD. BOCSKAI u. 59.

Copy-Force
Számítástechnikai

és Irodatechnikai Bt.
CT.: HAINFART MIHÁLY

•
A KOSSUTH u. 18. Sl.. AlATT (Al. UdVARbAN)

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!

Vállalkozásom keretén belű!:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-.
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. tf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1l!C!

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

Gácsi~Optika
/'

cfj;ácsi (?iva látszerész

Szeptemberi akció
a Gácsi Optikában!
• 20% árengedménnyel gyermekkeret vásár!

• SZTK-vények bevá\tása
• Szemüvegkészítés, javítás l órán belül,

illetve rövid határidővel!

• Különleges minőségű, vékonyított,
könnyített szemüveglencsék

AMATŐRFILMELŐHívÁS 1 NAP ALATI!

5500 GYOMAENDRŐD
Pásztor János u. 25.

Telefon: 06/66/282-609 • 0620/9744-048

PATyoLAT GYOMÁN

VEqyrisníTÁs, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TisníTÁsA

kEdvEZő ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőN És CSÜTÖRTÖkÖN 9-1 "5 óRÁiG

Új nyitva tartás:

hétfőtől péntekig: 8-17.30-ig,

szombaton: 8-12-ig
Gyomaendrőd

Fő út 230.

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri fagyálló burkolat már 1400 Ftlm 2-től

• beltéri már 1400 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetó1<!
Telefon:06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

\ UTI Átmeneti kabátok

@ vására!

~ GÉPRONGY
folyamatosan kapható

'U~\

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ!

SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír. faxpapír, leporelló. boóték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag. toner
HP4P. 5P. 6P. HP4L. 5L. 6L. Cartridge újratöltés

RICOH, CANON, SHARP máso!ógépek kazettatö!tése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, jaVÍtása

TEC. PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!
5500 Gyomaendrőd, Zányi u. 26.
Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

r--~--~--~----~-----~-,
I &l1l1&~1r &cJ]&~l1
I Asztalosipari cég keres 25 év feletti szakmai gya
I korlattal rendelkező. önállóan dolgozni tudó
I bútorasztalosokat.
I Jelentkezni: a 285-227-es telefonszámon történő I
I időpontegyeztetés után személyesen. IL ~

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
: MAGTÁRFERT6TLENíTÉS :• •
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-120, 386-203 :
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz. Telefon: 66/282-822

egyes gyógypapucsok, -szandálok
15% árengedmény

- csecsemőmérleg bérbeadása előjegyzéssel

- szobakerékpár
- masszírozók, vérnyomásmérők nagy választéka

- fókusz látásjavító szemüveg megrendelése
- filmek előhívása, nagyítása ajándékfilm akcióval

- video, audio kazetták, filmek árusítása
- akciós Avon-termékek kaphatók

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása

~SaJ'tJk/'á:z~

Csemege
Ct.: Títnár Vince

nyereményjátékkal
az ÁFÉ8Z Hősök úti ABC

áruházában!
Gyermekkerékpárt

és Zanussi mosógépet nyerhet!
Figyelje a szórólapokat

és plakátokat

Nagy választékkal,
olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat!

Ai-Cfsz l ICa>pl
"Legyen

a vásárlónk!"
COOP akció

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 6-18 óráig, szombaton:
6-14 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

LIONNE

SHOP.
LIONNE

SHOP.

Folvamatosan bővülő árukínálat a
lionne Shopban!

Megkezdtük 22 K-os arannl,Jal Futtatott bizsu ékszerek
órusítósÓt. Igznl,Jesen kidolgozott. kövekkel és tekla

gl,Jöngl,Jökkel gazdagon díszített Fülbevalók. brosstűk.

valamint nl,Jaklóncok és karlóncok vórjók a vósórlókat.
A megszokott magas színvonaion tovóbbra is talól

nólunk:
• aranl,J- és ezüst ékszereket
• ébresztő-o Fali- és karórókat

• Fénl,Jképezőgépeket·

• Filmeket. elemeket
• audio- és videokazettókat

• hőmérőket

• képkereteket.
fotóalbumokat

• pólókat. dzsekiket.
pulóvereket (Ego. Arena)

Ezután is vóllaljuk: amatőrfilmek kidolgozását
• aranl,J- és ezüst ékszerek javítását

• tört aranl,Jból ékszerkészítést
Iskolakezdéshez: - számológépek· utazótóskák

lionne Shop Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

~ .. Körösi Weekend Horgász-,~~.
~ hobby·, kempineszaküzlet ~~

(jY. : Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat <:::>
Festékek - nagy választék, kedvező ár

Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES
UÁLASZTÉKUNKBÓLl

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolmal. ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

AGRO ÁRU ÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlataink:
öntvény lábasok - bográcsok
fűnyírók • befőző BALL-üvegek

szúnyogirtók, -riasztók, szúnyogháló
kerámia savanyító edények, műanyag cefréshordók,

borászati kellékek· szegek, kerítésdrótok
többfunkciós a/u/étra • üstházak, üstök

fóliák • csávázószerek
IKR bábolnai búzavetőmagok

VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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PAPÍRDOBOZ,

FÓLIAZSÁK
gyártása

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/386-736

- az augusztusi eseményekról -
- Augusztus 5-én aKossuth úti 6-os biszlróba törtek be. Az udvari ablak befeszítése után
cigarettát, csokoládét, alkoholt és váltópénzt veltek magukhoz, valamint ajátékgép perse
Iyét is kiürítelték.
- 5-én aDan-zugban egy hétvégi házba törtek be, ahonnan horgászfelszerelést, tévét vit
tek el mintegy 20 ezer Ft értékben.
- Enapon aKöztársaság útján parkoló egyik nyitott gépkocsibóliS ezer Ft készpénzt és
iratokat zsákmányoltak.
- iD-én is gépkocsifeltörók jártak Gyomaendródön. Az endródi Két úr sörözó elólt álló
nyitott gépkocsiból iraltárcál, bankkárlyál slb., egy fertály óra elteltével pedig aPájer
szabadstrand parkolójában várakozó gépjármúból, annak ajtajának felfeszitése után, egy
válltáskát emeltek ki. Az okmányokon kívül nem találtak sem készpénzt, sem műszaki

értékel. Bosszúságot és anyagi kárt okoztak atulajdonosoknak.
- iS-én a Liget-fürdóból távozó fiatalasszony csomagjait átvizsgálták a rendórök, mert
gyanúsnak találták atáskás nól. Akutatás eredményeként ruhaneműk kerültek el ó, amikról
nem tudott elfogadható magyarázattai szolgálni. Az elóállitás során kiderült, hogy jónéhány
strandlopást követett el, valamint jelenleg is eljárás folyik ellene besurranásos lopások
miatt...
- A fürdóben e nyáron sajnos sok lopás történI. A vendégek órizet nélkül hagyott
értékeiket tüntették el szemlüles "ragadozók".
- Ahónap folyamán avasútállomásról és környékéról számos kerékpárt loptak el, még
lezártakat is.
- Júliusban indnottak bOntet6eljárást egy helyi, bOntetett el6életa lakos ellen kerékpár- és
baromfilopások miatt. Augusztus 17-re az általa elkövetett banlajstrom 17-re duzzadt, ami
miatt 6rizetbe is vették, sjavaslatot tettek el6zetes letartóztatására. Ezt azonban az illetékes
bfróság elutasftotta, mivel nem látta reálisnak a banismétlést, ezért 18-án szabadlábra
helyezték. Ezen akönnyltésen felbuzdulva T. J. B. ahét végén további 5Mncselekményt
- tyúkot lopott, garázst tört fel- hajtott végre. Ezek miatt 23-án ismételten 6rizetbe vették,
majd abiróság 25-én végOI előzetes letartóztatásba helyezte...
- 25-én került elózetes letartóztatásba az ahelyi büntetett elóéletű személy, aki alaposan
gyanúsítható azzal, hogy aug. 23-ra virradóra feltörték aKorona sörözót aszarvasi úton,
ahonnan mikrohullámú sütót, cigarettát és italokat - kb. 80 ezer Ft értékben - tulajdoni
Iottak el. Kiderült, hogy tagja egy elkövetó csoportnak, akik ellen július hónapban bün
tetóeljárás indult sorozatos italboltfeltörések miatt. Jelenleg óa3. személy, aki elózetesbe
került anemcsak gyomaendródi, de akörnyezó településeken elkövetett "balhék" miatt is.

J'-1dó-nírek.

I. helyezett
III. helyezett
I. helyezett

I. helyezett2.
III. helyezett
I. helyezett
III. helyezett

,

AGAZDAK, ,

SZOLGALATABAN
-----.-,-gyomafarm

*m>kft.

l!Th Békés Megyei Defenzív Kft.
~ Gyomaendrődi Kirendeltsége

TANFOLYAMOT INDíT
SZEMÉLYGÉPKOCSI

SEGÉD-MOTORKERÉKPÁR, MOTORKERÉKPÁR
kategóriában.

1999.09. 15-én 17.00 órakor a Déryné Művelődési Házban
1999. 09. 09-én 17.00 órakor a Bajcsy- Zs. út 91.

KEDVEZMÉNYEK:
1. ingyenes tesztlapbiztosítás

2. kamatmentes részletfizetési lehetőség
3. oktató, illetve gk. választási lehetőség

Jelentkezni lehet Bajcsy-Zs. út 91.
Kedd-Csütörtök 16.00-17.00 óráig

Telefon: 66/386-749

Őszi kalászos vetömagvak,
műtrágyákés fóliák nagybani

értékesítése.
CSÁVÁZÓSZEREK a szakembertöl!

Gazda Áruház
APenny Market mellett

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

Gazdabolt
Endrőd Apponyi u. 3.

Telefon: 06/30/9254-495

Gózon Gábor
Polányi Gábor
Balog Zoltán

1999. augusztus 15-én a Gyomaendrődi Judo Club versenyzői

Szentesen vettek részt a Nemzetközi Rangsorversenyen.
melynek elnevezése .Szent István Kupa" volt.
A gyomaendrői judósok jó eredményeket hoztak haza.
Nevezetesen: LANYOK:
Mészáros Renáta diák .B· 42 kg-ban
Szabó Mariann serdülő 52 kg-ban
Szabó Zita diák .C· 30 kg-ban
Dananaj Tünde diák ..C"' 33 kg-ban

FIÚK:
serdülő 40 kg-ban
serdülő 44 kg-ban
serdülő + 70 kg-ban

e]Rendőrségi hírek[e

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődKépviselő-testülete.5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/104· Fax: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 06 66/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/I08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
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Gyomaendrid Város Önkormányzat Képviseli-testülete pályázatot hirdet
AVÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT (5500 Gyomaendrid, Mlrhóhátl u. 3-5.)

INTÉZMÉNYVEZETOl ÁLLÁSÁRA

Közérdekűek 2. oldal

Új tűzoltóvezetés 2. oldal

Az angol királynőnél 7. oldal

Gazdajegyzőértékel 7. oldal

Testületi ülésről 3. oldal

Pályázatok 1.,4. oldal

A
TARTALOMBÓL:

TelepengedélyIsmét
teremfoci
1999. október 16
án indul a TeremJo
ci öszi bajnoksága.
A bajnokság A és B
csoporttal startol.
További tudnivaló
a 12. oldalon.

Pályázati feltételek:
• A2/1994. (1.30.) NM rendelet 2. számú mellékiete szerinti képesilés.
• Aszociális ellátás, irányítás területén szerzett legalább 5éves vezetői gyakorlat. Előny: személyes gondoskodást

nyújtó ellátások terülelén szerzeit megfelelő szakmai és vezetői ismeret.
A pályázathoz csatolandó:
• Vezetői elképzelések felvázolása (vezetői program)
• Aszemélyes adatokat is magába foglaló részletes szakmai önéletrajz.
• Al. iskolavégzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Nyilatkozat arról, hogya pályázati anyagat az eljárásban részt vevők megismerhelik.
Juttatások, egyéb információk:
• Bérezés: Kjt. szerint.
• Pályázati határidő: aKözlönyben való megjelenést követő 15 nap.
• A vezetői kinevezés határozatlan időre szól. A munkakört 1999. december Hétől, vagy a pályázati eljárás

elhúzódása esetén apályázati eljárás lefolylatását követően lehet betölteni.
Pályázat benyújtása: GyomaendrődVáros Polgármester címre

5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyei
mét. hogy lomtalanítás kivételével,
illetve ez után a szilárd burkolatú
utcákon csak kukaedények ürítését
végezzük, zsákos szemetet nem szál
lítunk eLEgyben kérjük, hogy aki
nem rendelkezik megfelelö szemét
tároló edénnyel a kért idöpontig
(október 11-12.), azt beszerezni
szíveskedjen. Gazdaboltokban, ill. a
Gyomaszolg Kft. telephelyén 7-15.30
óra között. Gyomaendröd Ipartelep
u. 2. sz. Tel.: 386-233, 386-269.

KUKA

Gyomaendrőd Város Jegyzője felhívja mindazok figyeimét. akik
telepengedélyhez kötött ipari és szolgáltató tevékenységet folytatnak,
hogyatelepengedély beszerzése céljából keressék fel a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztályát.
Telepengedélyhez kötött tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha az
eljárást lefolytatta, saz engedélyt megkapta.
Azok, akik a már működ ő telepen végzik tevékenységüket, kötelesek
október 1-jét~ kezdődően 180 napon belül telepengedélyt kérni.

POLGÁRMESTERI HIvATAL

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

Változás tapasztalható a Hár
mas-Körös ún. ladányijvá
nyai közúti hídj "életében". A
4232 jelű közút 18+688 szel
vényben lévö híd felújításra
kerül.

Mivel e célra végre pénzt
kaptak, igy a KÖVlZIG és a
Közútkezelö Kht. összesen
143 M Ft-ra tervezi a mun
kákat.

Egy sávban, forgalomfenn
tartás és jelzölámpás irányítás
mellett készül el 2000. június
l-jére a szerkezetében 40 ton
na teherbírásúra növelt, fele
rösitett, ám magassságkorlá~

tozását elvesztö, azonban
szélességét megtartó szerke
zet.

A munkák ideje alatt lehet
séges lesz néha éjszakai teljes
lezárás is. A közlekedök meg
értését kérik.

Lomtalanítás
A Gyomaszolg Kft. lomtalanítást
végez Gyomaendröd területén. Az
endrődi városrészben október
ll-én, agyomaiban 12-én kezdö
döen.

Kérik a lakosságot, hogy a szállí
tásra alkalmas hulladékot esös
idö esetén a szilárd burkolatú
utak mentén szíveskedjenek elhe
lyezni.

Veszélyes hulladékot, hígtrágyát
stb. nem szállítanak el.

A hatáIidö után kihelyezett hul
ladékot sem tudják eltávolítani.

il

A HID
FELÚJÍTÁSA

Gyomaendrőd, 1999. szeptember 24. Dr. Dávid Imre polgármester
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KOZERDEKU TEMAK

Közmunka, útépítés-javítás, termálkút, piactér Endrődön, ivóvíz

5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.
Tel./Fax: 66/386-614,

386-226Építöipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
o Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

THERItIl

fúrást szeretnénk elvégezni, hogy árvizes időben se
álljon a munka. A Kilián tértől Kocsorhegy érintésével
halad a vezeték Nagylaposra. A Birka csárdánál csat
lal-wzik majd 8. jelenlegi vizvezeték-rendszerhez. Ezzel
Kocsorhegy vízellátása is megoldódik.

A városháza külső homlokzatfelújító munkálatai
megfelelő minőségbenelkészültek. Jövő évre tervezett az
udvari rész rendbetétele.

A tájékoztatást Rau József a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának vezetője nyújtotta.

MEGVAN AZ új VEZETŐSÉG
Gyomaendrőd Város Önkéntes Tüzoltó Egyesülete meg
választotta a szeptember 24-re összehívott közgyülésén
az egyesület vezetőségi-, és ellenőrző bizottsági tagjait,
valamint a parancsnok és az elnök személyét. Ezt
megelőzően azonban a 40 tagú egyesület újabb tagokat
vett soraiba: az önkormányzatot, Szabó Bálintot, dr.
Valach Bélát, Kertész Józsefet, Ramos Károlyt és Simon
Zsoltot.

Dinya László ügyvezető beszámolt arról, hogy az aug.
23-i közgyülés óta milyen lépéseket tettek a fennálló tar
tozások kiegyenlítésére.

Az APEH felé szja 458666 Ft, munkavállalói adó
51146 Ft, munkaadói adó 166347 Ft tartozásokat az
önrevízió benyújtását követően október folyamán ren
dezni kell. A 166347 Ft-al kapcsolatban méltányossági
kérelemmel kell élni és részletfizetés útján kifIzetni.

További méltányossági kérelemmel élhetnek a még
létező 701302 Ft tb-tartozás esetében is. Ez önrevíziós
pótlékot is von maga után, ami 107 OOO Ft. Ennek
elengedésére kérelmet kell benyújtani.

230 OOO + 50 OOO Ft-nyi szponzori támogatásra is
szert tettek. Ez a polgármesteri hivatal által felajánlott l
Ft + l Ft elve alapján 560 OOO Ft-ot jelent. 1999-ben a
szponzori támogatások 250 OOO Ft, tagdíjak , egyéb
támogatás 15 OOO Ft, BM dotáció 500 OOO Ft és a pol
gármesteri hivataltól az igazolt, de még számlán be nem
nyújtott belvízi védekezési munkadíj 443700 Ft, össze
sen 1208700 Ft-ot tesz ki. Az egyesület számláján
815441 Ft van, ebből 500 OOO kötött felhasználású BM
pénz és 230 OOO Ft a szponzori összeg.

A szavazás eredményei:
Vezetőség: elnök: Dinya László, tagok: önkormányzat,

Farkasinszki Sándor, Gyuricza Lajos, Szabó Bálint.
Parancsnok: Timár Vince.
Ellenőrző-bízottság: önkormányzat, Mraucsik Lajos

Hanyecz László.

Közmunkaprogram keretében ez évben 5 hónapon
keresztül 40 ember végezte a csapadékcsatornák kar
bantartását. Ezek zömében elkészültek, de sajnos
maradtak még olyan területek, ahol a továbbiakban az
önkormányzatnak kell anyagi áldozatot vállalni. Ezért
10 fő továbbfoglalkoztatásra került október 31-ig.
Járdajavitási munkákat is, de tetőcserép-átrakást,

kerékpártárolót is készítettek a polgármesteri hiva
talnál. Kocsorhegyen a járdabálózatot javitották. Ok
tóber 31-ig Endrődön és Gyomán az' ún. frekventált
területek rosszabb járdáit pótolják, javitják. Október 1
jétöl 15 fő ismételt, mintegy 8 hónapos foglalkoztatása
történik meg ismételten közmunka keretében,
jövedelempótló támogatásban részesülőknek. Ők a
város területén a körgátak, a másodrendü töltések kar
bantartását, ill. a csapadékcsatorna-hálózaton még
meglevő feladatokat végzik majd, valamint az endrődi és
gyomai ligetek teljes őszi nagytakaritását szeretnénk
velük elvégeztetni egyebek között.

A Békés Megyei Munkaügyi Központ támogatja
foglalkoztatásukat, így ez minimális kiadással jár az
önkormányzat szá!uára.

.Ebben az évben az útépítési program a végéhez köze
ledik. A lakossági támogatássallétesülőutak esetében a
napokban készül el a Wesselényi utca alapozási része.
Nagylaposon a Mester és a Tóth Árpád utcát, továbbá a
Bánomkertnek a 46-os úttól való megközelítő részét
mintegy 300 m-es szakaszon építjük meg. Ezzel elérjük,
hogy akár a mentő-, akár a Wzoltóautó a Losonczy, a
Toldi u. sarkáig meg tudja közelíteni.

A belvíz okozta károk esetében az önkormányzat mint
egy 18 M Ft-os állami támogatásban részesült. Ennek
fejében bizonyos feladatokat - kátyúzásokat, padkaren
dezést, vízelvezetést már elkészítettünk. Várható még
további utak aszfaltozása is: többek között a Guttenberg
u. egy-egy szakasza, ahol a buszjárat is közlekedik, a
Selyem út, ill. a Sebes György utca egy-egy része.

A Polányi és a Táncsics utcát teljes egészében sze
retnénk leaszfaltozni. Erre a költségvetés és az ár
ajánlatok már rendelkezésre állnak. Október l-jétől

ezek is készülnek, úgyszintén az öregszőlői kerékpárút
is, amely november végére lesz átadható.

Az útépítési munkákat, az alapépítési részeket a Fehér
és Fehér Kft., az aszfaltozásit pedig a Strabag Hungária
Rt. nyerte el.

A termálkút felújítása október l-jétől kb. 15-ig vár
ható. Ezen idő alatt a melegviz-szolgáltatás szüneteIni
fog a Holler melletti kifolyónál, ugyanis a kút teljes
rekonstrukciójára kerül sor, mint azt már a Híradóból
megtudhatták. Egy nagy fúróberendezés kerül felálIítás
ra, ami a tisztítófúrást elvégzi. Ezután kerül sor a továb
bi gépészeti átalakitásokra. Még ebben az évben elkészül
az új közkifolyó a jelenlegivel szemben, esztétikus. szép
és rendezett környezetben. Díszítését pedig a nyári
képzőmüvészeti táborban készült egyik szobor Ercsei
Ferenc müve adja. Elkészülte után folyamatos lesz a
szolgáltatás, de addig is türelmet kérünk. A termálvíz
természetesen továbbra is ingyenes marad.

Elkészült az endrődipiactér tervdokumentációja. Még
ebben az évben elkészülnek az alapépítési munkák. A
kivitelező kiválasztása most van folyamatban.

Nagylapos vízellátásának a tervezése és a kivitelezése
is jól halad. Ebben az évben a meder alatti ún. irányított
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A szeptel11ber 23·i testületi ülésről
Napirend elötti

Az állampolgárok ügyintézésének megkönnyítésére, a
tárgyalások eredményeként november l-jétől minden
szerdán a Vállalkozók Házában a Hősök útján fogad
majd a közjegyző mindenkit, akinek hagyatéki, hite
lesítési intéznivalója lesz. Okirat készítését azonban nem
végeznek.

Katona Kálmán miniszter levélben mondott köszönetet
az ivóvízátadási ünnepségre történt meghívásáért, vala
mint szívélyes fogadtatásáért, továbbá közölte, hogy a
443-as, azaz a Blaha út rekonstrukciója 2001-ben tör
ténhet meg.

Sóczó Elek újabb elismerésben részesülhet. A Békés
Megyei Közgyűlés Békés Megyéért kitüntetésre javasolta
őt.

Az okmányiroda kihelyezése a városhoz a jövő év már
ciusában várható.

A polgármesteri hivatal adóosztályának élére Haveida
Jánosné kerÜJt.

A napirendi pontokból
t/' Öregszőlő jobb megközelítésére kerékpárút épül. Az

erre benyújtott pályázat értékelése során a Tárcaközi
Bizottság a központi támogatás mértékét 15798 OOO Ft
ban határozta meg. Ez 1216000 Ft-al kevesebb az
igényeltnél. Ezért ezt a képviselő-testület (KT) biztosítja.
A beruházás teljes bek. összege 24305 OOO Ft.

t/' Módositásra került az állattartási rendelet. A város
belterületén az r. és Il. lakóövezetben az állattartás tilos,
további övezetekben nagyobb SZál11Ú állat tartása tilos ...

t/' A Városi Gondozási Központ kérte, hogy javaslata
szerint változtassák meg az emelet szintü ellátást biz
tosító részlegeiben az egyszeri beköltözési hozzájárulás
összegét (1. Öszikék, 2. Blaha úti).

Egyágyas szoba önálló vízesblokkal l. 600 OOO Ft, 2.
700000 Ft.

Egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vízesblokkal l.
550 OOO Ft, 2. 600 OOO Ft.

Kétágyas szoba vízesblokkal l. 500 OOO Ft, 2. 500 OOO
Ft.

Kérik továbbá, hogy 2000. január l-jétől egységes hoz
zájárulási összeget határozzanak meg a két otthonban.

t/' Módosították, ill. kiegészítették a helyi adóren
deletet a létesülő Ipari Parkhoz kapcsolódóan. Ez akkor
fog ekként müködni, ha az IP beindult. Érinti az épít
ményadót és az iparuzési adót. A rendelet 2000. január
l-jén lép hatályba.

t/' Az önkormányzat 1999. évi költségvetési tervét az l.
félévre vonatkozóan a bevételi oldalon 57,76%-ban, a
kiadásiban 51,51%-ban teljesítette. Ez 1063373 OOO Ft
ot, lll. 948365 OOO Ft-ot jelent. (A módosított éves elő

irányzat 1841039 OOO Ft.)
t/' A Bethlen Gábor Szakképző Iskolánál az

1999/2000. oktatási évre engedélyezett tanulócsoport és
kollégiumi csoportnövekedés miatt a normatív támoga
tási igény növekedését a KTeI:smeri és engedélyezi 15 fő

alkalmazotti létszám fejlesztését.
Az iskola ..Sertés mintafarmot" létesít több mint br. 32

M Ft értékben. Forrása pályázati és saját pénzeszköz.
Takarékossági szempontok miatt azonban 26364 OOO
Ft-ra csökkent. Kérik a KT-et, hogy a beruházásra 5400
E Ft-ot előlegezzenekmeg '99. dec. 31-ig. A beruházás a
gyakorlati oktatás színvonalát is javítani fogja.

A Bethlen iskola a későbbiekben szeretne a Föld
müvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartoz
ni, ami bizonyos előnyöket biztosítana számukra és a
képzési profJJja ezt indokolttá is teszi. Az önk.-nak ez
költségvetési megtakaritást jelentene. Azonban vagyoni,
jogi és egyéb kérdések tisztázása szükséges az ügyben. A
végleges döntés előtt megvizSgálják még az átadás
előnyeit és hátrányait is.

t/' A Városi Gondozási Központ l fő dietetikussal és l
fő gyógytornásszal megemeli intézményi létszámát.
Mindez a végleges müködési engedélyhez szükséges.

t/' A Városi Zene- és Müvészeti Iskola október 30-ig
leadja a Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ingatlant a fenntartó
nak. Ugyanakkor átköltözik aKisréti u. 27. sz. alá. Az
épületben a fúvós hangszeres képzés elhelyezhető, a
néptáncoktatás feltételei· is itt biztosíthatók a többi szak
mellett. A képzőmüvészeti oktatás pedig a Rózsahegyi K.
Ált. Iskolában és a 2. Sz. Ált. Iskolában történik.

t/' Nagy és kissé hosszabb vitát kavart a város lab
darúgó klubjainak támogatási kéreime. A két NB-s csa
pat dotációs igénye: az NB II-be került Barátság SE
4498 OOO Ft, az NB III-ba feljutott GYFC 1600 OOO Ft. A
hozzászólásokból kiderült, hogy a legtöbben soknak
tartják a városban a két NB-s csapatot és támogatásu
kat. Legszívesebben azonban fenntartásra és nem mükö
désre adnának. A kért összegeket sokallták, viszont el
hangzott, hogy arányos mértékben kapjanak pénzt,
egyenlő %-ban a kért összegekhez képest. Ezt a rész
szavazáson elvetették. Ugyancsak elvetésre került az az
ötlet is, hogy a Barátság SE l M Ft-ot, a GYFC pedig csak
500 OOO Ft-ot kapjon.

A hozzászólásokból kitünt az is, hogy az endrődi pá
lyán hiányolják az általános iskolások atlétikai foglal
kozásához a megfelelő pályákat, mint a salak-, dobó- és
ugrópályák... Ezeket szükséges lenne biztosítani. A vég
ső szavazás a Barátságnak 2 M Ftcot, a GYFC-nek l M
Ft-ot határozott meg. A sportkoncepció módosítását
november 30-ig, a költségvetési rendeletet pedig dec.30
ig kell elvégezni.

t/' A 2. Sz. Ált. Iskola Fő úti épületét felújították. Erre
6,5 M Ft-ot szántak, a körültekintő takarékoskodás
ellenére mégis 450 OOO Ft-tal túllépték a keretet. A hom
lokzat fejújítása 2864614 Ft (a Thermix Épjp. Szö
vetkezet végezte), a nyílászárók cseréje 4 M Ft (Németh
Kft.), müszaki ellenőrzés82 OOO Ft volt.
Apótelőirányzatot, 1450 OOO Ft-ot a KT engedélyezte.

A 2. Sz. Általános Iskola az udvarból nézue
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PÁLYÁZATI KiíRÁS'

Bérmálás - elsőáldozó
Mint ismeretes, az eddigi évek szokása szerint 4 évente volt a bérmálás.
Mivel utoljára 1996-ban volt, most a 2000. évben esedékes.

A bérmálás szentségét az Úr Jézus rendelte, tehát az Úr Jézus akara
ta az, hogy az arra való gyermekeink bérmálkozzanak.

Csak az bérmálkozhat, aki már volt elsőáldozóés a 2000. évben betölti
a 13. évét.

Aki tehát eddig nem volt elsőáldozó és bérmálkozni szeretne, azok
részére pótelsőáldozásioktatás lesz okt. 15-töl a gyomai rk. plébánián
dec. 15-ig. Az elsőáldozás karácsony körül lenne.

A vallásosságra szükségünk van, a vallásosság javunkra válik.
Tehát buzduljunk fel a vallásosságra es bérmálkozzunk, hogy a jó

Isten segítségével minél vallásosabbak legyünk. .
MAG LAJOS plébános

GyomaendrődVáros Képviselő-testületea tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
- 1590/2. hrsz.-ú 268 m 2 üzletsor (régi piactéren lévő ,,Árkádsor"),

5723. hrsz.-ú Gyomaendrőd, Polányi M. u. 71. szám alatt talál
ható 1066 m 2 telek,

- 02356/30 hrsz.-ú 1319 m 2 területű Gyomaendrőd (Kocsorhegy)
Tanya V. ker. 76. szám alatt található iskolaépületet a hozzátar
tozó udvarral,

- Hősök útja 66/A szám alatti összkomfortos, 100 m 2 alapterületű

3 szoba + garázs, és a Kacsóh Pongrácz u. 4. szám alatti
összkomfortos, 93 m 2 alapterületű 3 szoba + O'arázs szolO'álati
bérlakások, b b

- Rákóczi u. 19. szám alatti általános iskola (Zeneiskola)
pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti!
A pályázatok leadásának határideje 1999. október 29. 12.00
óra, kivétel a 1590/2. hrsz.-ú 268 m2 üzletsor; melynél 1999.
november 15.12.00 óra.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése
mellett a polgármesteri hivatalban átvehetők.

GyomaendrődVáros Önkormányzata

verseny
és felső

kiállitás

Programok
A Katona József Művelödési Központ
ajánlataiból.

- Termésbáb-készítö
óvodásoknak. valamint alsó
tagozatos diákoknak. A
október 5-1l-ig látható.

- Színház óvodásoknak október 7
én 10 órától. A miskolci Kalamajka
Bábszinház vendégjátéka.

- Színház iskolásoknak október 8
án 10 órától. A szegedi Miniszínház
vendégjátéka.

- A II. Gyomaendrödi Őszi Tárlat
nyílik helyi művészek műveiböl

október 25-én 16 órakor.
- A békéscsabai Jókai Szinház

vendégjátéka október 28-án 19 órától.
Szigligeti Endre Liliomfiját adják elő.

- Tánctanulás felnötteknek 7 pén
teken.

Október 29-töl december 1O-ig este
8-tól fél tízig.

Emléktábla
Emléktáblát avattak Vaszkó Mihály
(1897-1975) volt országgyűlésikép
viselő tiszteletére emléke megőrzé

sére a Vaszkó Mihály u. 8. sz. alatt.
Az emléktáblát felavatta dr. Turi

Kovács Béla az FKgP országgyűlési

képviselője.
Ezt kezdeményezte a Keresztény

demokrata Szövetség Gyomaendrő

di Szervezete. az Endrődiek Baráti
Köre és a Honismereti Egyesület.

Az ünnepség október 2-án dél
előtt II órakor volt.

j·················AI'i'ási··aján'i'!·················:
~ A Gyomaszolg Kft. keres 3
: ~őmüvest és 3 segédmunkást.
~ Erd.: Gyomaendrőd, Ipartelep u.
: 2. sz. Tel.: 386-233, 386-269

Diószegi Bíró (i)Lona festőművész Körösök
völgye című kiállítása nyílt október Hén
Budapesten a Hotel Mercure Korona
Galériában. Megtekinthető október 30-ig.

Folytatás a 3. oldalróL
V A képviselő-testület támogátja

a Német Kisebbségi Önkor
mányzat kezdeményezését, hogy
az evangélikus egyház kertjében
emléktáblát helyezzenek el a II.
világháború áldozatainak emlé
kére. A bekerulési költség 50% -át,
de legfeljebb 100 OOO Ft-ot biztosí
tanak erre.

V Az Ipari Park cím elnyerésére
vonatkozó pályázat benyújtásával,
valamint a cím elnyerését kö
vetően a megvalósítással és annak
üzemeltetésével aGyomaszolg
Kft.-t, mint az önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló gaz
dasági társaságot bízzák meg. A
kapcsolatos alapító okirat
módosításával dr. Varga Imrét bíz
zák meg, a Gyomaszolg Kft. felü
gyelő bizottságának tagjaivá dr.
Dávid Imre polgármestert, Babos
Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnö
két és Fekécs Ritát választották
meg. Az ülésen részt vett és fel
szólalt Székely Péter a péJyázatot
készítő cég képviselője is.

V Az önkormányzat ún. vitatott
és saját tulajdonú földek (kb. 606
ha) haszonbérletének mérséklését,
vagy elengedését kérték az érintet
tek az idei belvíz, esőzések, jég
verések stb. miatt.

II igennel, 7 nemmel, l tartóz
kodással a testület határozata
szerint a biztosító által elfogadott
százalékban meghatározott ho
zamkiesésen felül megmaradt
hozamra jutó haszonbér összegét
50% -ra mérséklik. A haszonbérleti
díjjal tartozóknak csak ennek
pénzügyi rendezését követően

mérséklik 50% -ra a fizetendő ha
szonbért.

* * *

AVidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény,

a Városi Képtár újrarendezett állandó kiál
lítása nyílt szeptember 30-án.
Ezen megtekinthetők Vidovszky Béla és
Corini Margit festményei és emlékei, IIlésy
Péter grafikái, Pásztor János szobrai.
Rendezte és megnyitotta Banner Zoltán
művészettörténész.
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'Gyémántdiplomások - Dombos László

Felújított épületben

A pedagógusnap alkalmából ve
hette át gyémántdiplomáját Dom
bos Laci bácsi is. Ö Kiskunfélegy
házán végzett az Állami Tanító
képző Intézetben 1938-ban. A csa
lád régóta ugyanabban a Fő úti
házban lakott, közel az evangé
likus iskolához, templomhoz.
Ebből az iskolából a képző

elvégzését követően éppen kac
satépés közben keresték meg és
kérték fel tanítói mup..kára. EI is
vállalta és L, 2., és 3. osztályt
kezdett el tanítani, 73 gyerekkel
egyszerre.

De csak fél évet maradt itt, főleg

azért, mert nem volt kántort képe
sítése. Közben Békéscsabán is
dolgozott. Itt meg azért nem ta
nithatott huzamosabb ideig 
pedig meg voltak vele elégedve -,
mert nem beszélt tótul. ..

Ezután Halmagyra került egy fél
évet, majd a sashalmi munka
iskolában, mígnem katonának
hívták be 1940-ben.

A hosszan tartó szolgálatból,
míalatt meg is sebesült, s a végén
pedig dániai hadífogságból 1946
ben tért haza.

Elkészült és átadásra került a
Kner Imre Gimnázium főépülete,

amelyet hosszabb idő után most
újítottak fel, szinte eredeti állapo
tát kapta vissza.

Valamikor a II. világháború alatt
készült polgári iskolának.

(Éppen tavaly találkoztak az
utolsó ott végzett növendékek 50
éves jubileumi összejövetelen.)

Azután óvónőképző is volt, majd
a 44 éve indult gimnáziumi okta
tásnak adott otthont.

A felújítás szükséges volt. Ennek
során például új nyílászárókat,
ereszcsatornát kapott. Mindez túl
lépte a tervezett 22 M Ft-os költ
séget, de a többletkiadásokat több
szponzor is átvállalta. (Csak egy
példa, hogy az új müanyag
ablakok 12 M Ft-ba kerültek. 00)

Kós Károly egyik tanítványa az
iskolaépületet erdélyi építészetí
stílusban tervezte és ekként ís
épült, valamint most ennek jegyé
ben újúlt meg.

Városképi szempontból is meg
határozó szerepe van.

Ekkor egy Karcag környéki úgy
nevezett vándoriskolához került.
Azonban úgy alakult, hogy Gyo
mán pályázhatott egy tanítói
állást. Ezt elnyervén 1946. de
cemberében áthelyezték a gyomai
1. Sz. Iskolába, ami a mostani
gimnázium egyik elődjeként mü
ködött. Közben elvégezte a főis

kolán 52-ben a testnevelés sza
kot.

Az évek során aztán egyre ísmer
tebb és elísmertebb lett nemcsak
helyben, de más vidékeken ís,
híszen Laci bácsi keze alatt bon
takozott ki például Varga Lajos a
későbbi olimpikon tornász tehet
sége ís ... Nagy Némedi Lászlót,
Szücs Lajost, Rosza Mártont,
Pelesz Bélát is ő terelte a torna
alapjainak elsajátítása és meg
szerettetése - igaz, hogy kemény
munka után további sikerek felé.

Ö maga a sport területén sok
mindent elért tanítványaival. Pél
dául 1952-ben Országos Bajnok
ságot nyeltek az úttörő tornászai.
Sokoldalúságát jellemzi az is, hogy
atlétikában is jelentős eredmé
nyeket értek el "fiai", akik színtén

A falakon belül pedíg az oktató
munka hagyományosan nagy
jelentőséggel bír. Ennek két jel
lemzőjét emelte ki dr. Kovács Béla
ünnepi beszédében. Az első, hogy
a diákok 75%-a gyomaendrődi. A
másik, hogy az első évtizedekben
mindig az országos és megyei átlag
fölött vettek fel továbbtanuló gye
rekeket a felsőbb képzésbe innen,
sőt elenyésző százalékuk volt az,
aki kirostálódott a főiskolákról,

egyet~mekről.

"Dicsekvés nélkül mondhatom,
hogy a gimnáziumunk esetében
a külcsin és a belbecs egymással
találkozik és összhangba ke
rült."

Végül köszönetet mondott az
igazgató úr mindazoknak, akik a
felújítást lehetővé tették. A mun
kálatokat a Gyomaszolg Kft. vé
gezte. A gimnázium diákjaiból álló
együttes pedig müsorával járult
hozzá a köszönethez. Előadásuk

ünnepélyességét rendezett megje
lenésükkel - a klasszikus matróz
blúzzal - is emelték. .. !

országos bajnokok lettek.
- Hogyan telnek nyugdfjas nap

jai?
- 22 éve nyugdíjas vagyok már,

de azért a két térdoperációm után
sem maradok tétlen. Nagy ker
tünk van a ház körül, ebben dol
gozgatunk a feleségemmel. Most
például a paprikát füzöm fel.
Aztán, ha megszáradt, november
ben megőröljük.

- Hogyan értékeli pedagógusi
életÚtját?

.;.. Nagyon megszerettem a test
nevelést, bár a biológiát is imád
tam. Jól is ment a biológia, sőt

annyira jól, hogy tanítványaim a
megalakult, beindult gimnázi
umba kerülve igen jól megállták
a helyüket. Ezen kivül tíz test
nevelő tanár került ki kezem
közül. Köztük van Varga. Lajos,
Nagy Némedi László, Pelesz Béla,
Halász István, Drahó Éva, Sipos
Dezső...

Ha még egyszer kellene válasz
tanom életpályát, akkor is szíve
sen végigjárnám újra ezt az utat. ..

- Jó egészséget és hasznos
tevékenységet a következőkben is!

Élet a Cigány Közösségi Házban
1999. augusztus 6-án (Fő út 80.) át
adott Közösségi Házat a fiatalok és az
idősek egyaránt birtokukba vették.
Ruhaosztás volt 16-17-én, ahol közel
50 fő (köztük a gyerekek, akik nagy
élvezettel keresgéltek az otthon ma
radt kistestvérnek) talált magának
nyál--:i és téli ruhákat. A ruhákat a
Városi CsaládsegítőKözpont jóvoltából
válogathatták. A ruhaosztásban részt
vettek a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat tagjai is. Augusztus 27-én a
Tini-Clubban a nagyobb gyerekek
szórakoztak, búcsúztak a nyári
szünidőtől. 30-án viszont a nyugdíja
sok gyültek össze. klub megalakitása
céljából. A 6-10 éves kicsiknek 09.04
én játszónapot kezdeményeztünk,
ahol rajzolhattak, Bzínezhettek és
bábot készíthettek a gyerekek.
Egyelőre 10-12 bátortalan kisgyer

ffiek jött be a házba, de a végére
egészen jól feloldódtak és a legközeleb
bi szervezésrő1érdeklödtek. Egy páran
a .műveiket" is itt hagyták, hogy kitúz
zük a falra. A kellékeket a CKÖ biz
tosította.

A felügyeletben a Családsegítők ís
részt vettek. Köszönjük a segítségüket.

Remélem ha megszokják, hogy mű

ködik ez a Ház. nem volt hiábavaló a
létrehozása. Igyekszünk minél jobb
programokat kitalálni, hogy a gyere
kek és a felnőttek jól érezzék magukat.

UHRIN PÁLNÉ közösségfeJlesztö
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A "Tornádók" Gyomaendrodról...
1999. szeptember 4-én Budapesten avárosligeti Műjégpályán befejeződött az "Adi
das Streetball '99" versenysorozat. Az utcai kosárlabda májusban kezdődő küz
delmeit iskolánk, a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola kosárlaodát kedvelő

és művelő diákjai figyelemmel kísérték és rendkívül eredményesen szerepeltek ezen.
A streetball játékmenete és szabályai eltérnek a kosárlabdáétól, hiszen ez 3:3

elleni félpályás játék. Acsapatkapitány feladata acsapatalakítás, a rendezőkkel és a
pályafigyelőkkel való tárgyalás. Ajáték tisztaságát pusztán apályafigyelő ellenőrzi, s
ő biztosítja aFair Play szerinti korrekt versenyzést. Játékvezető nincs, így mindegyik
személyi hibát (fault) atámadó játékos jelenti, kivételt képez alabdakezelés szabály
talansága. Amérkőzés 1Epontig, vagy 20 percig tart futó órával. A mezőnykosár 1
pontot ér, atávoli dobás 2 pontos. Döntetlennél a"hirtelen halál" dönt.

A júniusi békéscsabai Adidas Streetball napon iskolánk 7 csapata vett részt. (A
nevezési díj és az utazási köttség behatáfólta és behatárolja lehetőségeinket. A6000
Ft-os csapatonkénti nevezési díj fejében 3+1 fő szerepeltethető.) A16 induló csapat
közül kiemelkedő teljesítménnyel győztes lett a Tornádók csapatunk. Tagjai: Ötvös
Szabolcs, Cs. Nagy Balázs, Czafit Attila, Bóczér Dániel, és a további fordulókban
szerepet kapott Szmolnik Péter. A fiúk a döntőt Szolnok város egyik csapatával ját
szották

Az aranyéremhez Ötvös Szabolcs tudatos, eredményes védekezése, labdaszerzése
és értékes pontjai, Cs. Nagy Balázs 1:1 támadójátéka, az okos betörések és a jól
befejezett ziccerhelyzetei és Czafit Attila 2pontos kosarai révén jutott acsapat, maga
mögé utasílva az erős kosárlabdabázisok csapatait: Mezőberényt, Békéscsabál,
Szolnokot. .

Az országban anyolc versenyhelyszín győztes csapatai az 1982-83-as születésű

Hi. kategóriában a következők:

időpont: 1999. május 30., helyszín: Pécs, csapatnév Amatőr Sasok.
június 05. Kőbánya Influenza
június 13. Békéscsaba Tornád6k
június 19. Szekszárd Kispadosok
július 31. Debrecen Kiss My...
augusztus 14. Körmend Air Bandy

1% felhasználása

augusztus 21. Kaposvár Sördögök
szeptember 04. Budapest Lóarcú Bikák

Az Adidas versenybizottság azonban időközben változtatott aversenykiíráson, sa
szeptember 4-i versenynapra a vidéki helyszínek győztes csapatainak újra kellett
nevezniük. Budapesten 32 csapat indult az ország egész területéről az 1982-83-as
születésűek korcsoport jában. Az első 16 csapat közé jutásért 16:11 arányban nyertek
afiúk aShooting Generals és 16:8-ra a Dragon elnevezésű csapat ellen. A legjobb
8 csapat közé jutásért már bizony a budapesti Honvéd utánp6t1áscsapatának egy
részével találkoztunk, és örömömre a rendkívül kiegyenlitett mérkőzést 16:10-re
hozták a fiúk. Sajnos a legjoob 8 csapat között túl korán találkoztunk a későbbi

győztes csapattal, mivel asorsolás szerint egy ágra kerültünk. Amérkőzés aLóarcú
Bikák javára 16:7 arányban zárult, ők szintén a Honvéd ificsapatának tagjai.
Eredményesebb emberfogással, ziccerhelyzetek értékesítésével, a2 pontos dobások
kiemelésével sokkal szorosabb lehetett volna ez a mérkőzés. Lélekben és önbiza
lomban meg kell erősödniük, hiszen 32 csapatból a 4-8. hely között zártuk a
budapesti versenynapot.

Ismerve az egyes kosárlabda-iskolák teljesítményét, s jatékosaik előképzettségét

ez nagyon szép eredmény a csapatunklól, hiszen a fiúk itt 4-6 előkészületi év
anyagában zárkóztak fel az élvonal mellé, amíg ők amini kosárlabdázással kezdték
el aspecializálódást, mi jóval később, a6 osztályos gimnáziumban kezdtük meg a
folyamatot.

Pr6báltuk az egyes helyszínek győzteseinek a mérkőzéseit figyelemmel kísérni
Budapesten pl.: a debreceni ("kosaras fellegvár") győztes csak a 16 legjobb közé
került be, már a8 közé nem.

Gratulálok afiúknak I További jó tanulásra és kemény munkára ösztönözze őket ez
aszép eredmény. Röviden: - Hajts! - mind az életben, mind apályán.

Köszönet a Gyomai Kner Nyomdának, Kovács Lajosnak, Németh Dezsőnek és
Kovács Attilának (Dambatter), akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a
feltörekv6 kis csapat ezt aszép eredményt elérje.

Gyomaendrőd, 1999. szeptember 5.
GIRICZNÉ DARÁZSI ANNA lestnevelő tanár kosárlabda edző

A Dr. Farkas János Tanulmányi
Ösztöndíj Alapítvány az 1996. évi
CXXVl. tv. alapján a magánszemé
lyek 1% személyi jövedelemadójának
a felajánlásából 1998. évben
142156,- Ft összegű támogatást
kapott. Az APEH ezt az összeget
1998. október 22-én átutalta szám
lánkra. Az összeg az alapító okirat
ban foglaltaknak megfelelően az
alapítvány tőkéjét növeli. A töke
kamatát endrődi születésű hátrá
nyos helyzetű gyermekek továbbtan
ulásának támogatására használtuk
fel. A CXXVI. tv. értelmében fennálló
kötelezettségünknek a közzététellel
teszünk eleget.
Ezúton ls köszönjük támogatóink
segitségét.

1% felhasználása
A Rózsahelyi Kálmán Ált. Iskola és Köz
könyvtár az 1996. évi CXXVI. tv. alapján a
magánszemélyek 1% jövedelernadójának a
felajánlásából 1998. évben 4081,- Ft támo
gatást kapott.
A támogatás összege 1998. október 21-én
lett jóváírva számlánkon. Akapott összeget a
könyvállomány gyarapítására fordítjuk
Köszönjük támogatóink segítségét.

A Kner Imre Gimnázium és Szak
középiskola Természetbarátainak
Köre 1998-ban az 1996. évi CX\.VI.
tv. alapján bejelentette igényét a
magánszemélyek jövedelemadója
10/0-ból való részesedésre. Egyben
kérte az egyesülettel és annak céljai
val szimpatizáló személyeket, hogy
tegyék meg felajánlásaikat.

Egyesületünk igazolta, hogy a tör
vényben meghatározott követelmé
nyeknek megfelel. a támogatásra
jogosult.

Az APEH 1998. október 27-én
számlánkra az ös.szeget átutalta, ez
47977.- Ft volt.

Az összeg felhasználásáról a Köz
gyűlés határozott. Ennek megfele
lően a teljes összeget a bükkszent
kereszti pihenőház fütésének kor
szerusítésére kell fordítani.

A gázfütésre való áttéréssel kap
csolatos munkákat 1998. őszén vé
gezték el, melynek kapcsán felme
rülő kiadások: anyagvásárlásra
228499 Ft. gázszerelési munkára:
146700 Ft.

Ezzel a korszerusítéssel a pihenő

ház gyakorlatilag egész évben üze
meltethető.

Fenti költségekhez Gyomaendrőd

Város Önkormányzata pályázat út-

ján 200 OOO Ft-ot biztosított, az
összeg többi részét egyesületünk
1998. évi költségvetéséből fedeztük.

A CXXVI. tv. 6. § (3) bekezdése
értelmében fennálló kötelezettsé
günknek e közzététellel teszünk ele
get.

Egyben köszönjük támogatóink és
GyomaendrődVáros Önkcirmányza
tának támogatását, melyet a jövő

ben is tisztelettel kérünk.
Gyomaendrőd, 1999. szeptember

15.
Az elnökség nevében

Fekete László
üv. elnök

Köszönet
a támogatásért

A Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesületének Gyoma
endrődi Csoportjának vezetősége

megköszöni mindazoknak az
embereknek, akik önzetlen segít
ségükkel támogatták tombolatár
gyaikkal az 1999. 09. 25-én
megrendezett vacsoránkat.

Tisztelettel
Csőke János csoporl:vezető
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Határ Győzőné:A Windsori díszvacsora (I.)
Az izgalom márciusban kezdődött, amikor a posta nagy, kemény,
kalligrafikusan címzett borítékot hozott "Buckingham Palota" bélyegzővel.

A királynő meghívása volt benne, díszes arany keretben, sok más ma
gyarázattal, kívánalmakkal, utasításokkal együtt, a magyar államfőnek

adandó díszvacsorára és utána fogadásra.
Kötelező nagyestélyi, kitüntetésekkel, esetleg nemzeti viselet. (Sajnos

egyetlen díszmagyar sem volt. .. ) Feleletet kér az Udvarmester: jövünk-e?
Se köpni, se nyelni ...

Sikerült nekem gyönyörű halványezüstzöld földet söprőt találni,
hasonló színű habkönnyű, jobbról-balról földig érő selyemsállal a vál
Iamra. Győzőnek itthonról állitottuk össze, hosszú fekete kabát, szürke
csíkos nadrág, magasnyakú fehér ing, mindhárom kitüntetésének a leg
nagyobb változata nyakában és mellén. Sajnos, ott nem volt lehetőség

fényképezésre, de itthon levettük gyönyörű magunkat/egymást.
Szép napos késő délután ültünk be bérel autónkba - aWindsori kas

tély irányába. Kicsit korán érkeztünk és fel kellett sorakozni sok mással a
kastély hátsó gyepén, gyönyörködni az ősi palota napsütötte homlokza
tábiln. Itt jegyzem meg, hogy nekem az egyik legmeglepőbb dolog volt a
fantasztikus, a legapróbb részletekre kiterjedő, olajozott, simán működ ő

rendezés. Megérkezésünk pillanattól, amikor felhajtottunk akapuboltozat
alá és alibériás inas kisegített akocsiból, elmenetelünkig, amikor mikro
fonnal hívták az autónkat (előttünk miniszterelnökünk a nejével meg az
ellenzék vezére vár! a sofőrjére) és a libériások besegítettek, végig
mosolygósan, kézről kézre adtak bennünket. Persze, sofőrünk is kapott
enni az autóparkban, az ő jegye is benne volt az eredeti meghívó
borítékjában.

Tehát, mosolygó udvarhölgyek vezettek fel a széles, puha szőnyeges

lépcsőkön az emeletre, ahol az első gyönyörű terem, a Waterloo Hall
bejáratánál a Királynő Főruhatárnoka (Mistress of the Robes) és
Háztartásának feje, (Lord Steward) fogadott.

Már sok vendég kavargott és (nem merem pincéreknek nevezni) dísz
egyenruhás, néhányan sok kitüntetéssel mellükön, urak arany tálcákon
kínálták az italokat.

Nyilván az is meg volt rendezve - bennünket kiszúr! a Királynő egyik
fiatal titkára, diskuráini és közben magyarázni, hogy ki kicsoda, melyik

ajtón megyünk a vacsorához (mesélte, hogy az óriási széles és hosszú
asztalt posztóra térdelve, térddel polírouák) - és melyik ajtón, hamarosan
bemutatkozni akirályi családnak aNagy Fogadó Teremben (Grand Recep
tion Room).

Megnyílt anagy szárnyas ajtó és szép lassan bekövetkeztünk, nevünket
egy másik Udvarmester jelentette be és már le is jattoltunk, eléggé meg
illetődve 6felségével, Felséges, bájos-pici Mamájával, volt idő néhány
megilletődött szóra, barátságos feleletre is. Már tereltek is aSzent György
terem felé (amely mennyezete nemrég leégett, de csodásan helyreállítot
ták). Ilyen terített asztalt álmodni se lehet. Kb. 160-ra volt terítve. Középen
csodás (kifogyok a jelzőkből) ezüst és arany virág- és gyümölcstartók,
művészi virág- és gyümölcsalkotásokkal. Ateríték mellett "csak" ezüst, de
antik evőeszközök. Előtte jobbra hét kristálypohár. Előtte aranyszélű

névkártya, odébb francia ét- és italrend, még odébb kis kártyán ma
gyarázat: az ezüst tányérokon kívül két antik porcelánon élvezhettük a
finomságokat, a Tournai cirka 177o-1789-ből és a Minton, Viktória
Királynőé, 1876-ból. A metszett poharak a királyi és a Térdszalag-Rend
monogramjával, 19. századi. Hét darab minden terítéknéi és valamelyik
mindig tele ... Nem tudtam egy korty vizet inni, hogy hátulról már ne
töltötték volna tele akecses talpast. Persze minden fogáshoz más bor. Áll
tunk székeink mögött, amíg a Királynő és Göncz elnök, kíséretével har
sonaszóra bevonult.

A Királynő köszöntő beszéde angolul, (előttünk magyar fordítása),
magyar himnusz és pezsgő szipi a magyarokra. Utána Göncz Elnök
beszéde magyarul (pedig jól beszél angolul, előttünk hever angol
fordítása), angol himnusz, pohárürítés II. Erzsébetre. Végre alám tolták a
széket. Ölemben ahatalmas damaszt szalvéta. (Folyton lecsúszott fényes
selyem ruhámról ... ) Az arannyal nyomott "vacsora menetrend" tartalmaz
za az ültetési rendet, menüt, a (sajnos elég hangos) zenei programot a
skót gárdisták előadásában, utána a kétméteres skót királyi dragonyos
gárdista dudások A számát, ők az asztal körül masíroztak (sajnos elég
sokáig, látványnak megragadó, de éktelen és fülsiketítő). Úgyszintén tar
talmaua minden egyes meghívott nevét, amienket is, végül ahosszú asz
tal ültetési rendjét: mindent elhoztunk emlékül.

(folytatás anovemberi számban)

r--------------------------------------------------~

~-------------------------------------------------_.
Kertes Imre gazdajegyző az idei
terméseredményekről, gondokról
nyilatkozott lapunknak.

A tavaszi belvizhelyzet nagyon
rányomta bélyegét a mezőgazda

ságra.
Közepes, vagy még ennél is rosz

szabb termésátlagok alakultak ki.
A kalászosfélékből, az apróbb

magvakból, mint a fényrnag, vagy a
napraforgóból is nagyon vegyes
mennyiség várható. Elég nagy
területen volt elemi kár. A keselyüsi
rész kivételével majdnem minden
hol. Nagyon jelentős volt abelvizkár
a csejti, vaIjasi, előhalmi, fazekas
zugi, nyilasi, polyákhalmi részen.
Háromszáz gazdálkodó jelzett, mint
egy 5,5-6 ezer hektáron keletkezett
kárt.

Viszont jó a termésátlag a kuko
ricából - ott, ahol nincs gyomoso
dás -, 6,5-7 tonna várható. Ebből

kb. 3,5 ezer ha-t vetettek.

A napraforgóból 1,8-1,9 tonnára
számítunk.

Gond az, hogy a megtermelt bú
zát, amiből kicsi volt a termésátlag
(alig érte el a 3 tonnát) áron alul
lehet eladni. ami az önköltséget sem
hozza be a termelőnek. Ezért várnak
az eladással a jobb ár reményében.

Emellett tőkehíányos is a mező

gazdasági termelők zöme. E hely
zeten, hogy valamit segitsenek, most
pl. kedvezményes vetőmagakció

indult be. Országosan félmillió
tonna vetőmagot jelent. Ezt a jövő

évi termésből kell majd kiegyen
líteni.

Nagy probléma még a talajerő

utánpótlás, illetve a jó minőségü

talajmunka hiánya.
A nagysúlyú sertések felvásárlása

sem az ígért mennyiségben történt
meg. 1200-1300 db helyett csak
400-at vittek el.

A gazdák egyébként. például a

helyi takarékszövetkezetbőlkaphat
nak kisebb-nagyobb hiteleket. ha
megfelelő fedezettel rendelkeznek.
Általában a földet, mint j elzálogjogot
elfogadják.

- Aktuális téma a Torgyán minisz
ter úr által tárcájának igényelt 413
milliárd Ft-os költségLJetési pénz.
Erről mi a LJéleménye?

- Szerintem még ez az összeg sem
lenne elegendő. Azért, mert az
elavult technológiákat le kell cserél
ni az EU-csatlakozást is figyelembe
véve. A mi térségünkben nincs jelen
tős ipar, mint húzóerő. Ezért a
ínezőgazdaságot kell támogatni,
hiszen településünk nagy értéke a
termőterület. az a 30 ezer ha, ami
kihasználható lenne.

Kérném a gazdálkodókat. hogy a
jövő évben ne felejtsék el a regisztrá
ciót megtenni. Ez a dotációk miatt
lényeges. Kísérjék figyelemmel az er
re vonatkozó rendeleteket, híreket.
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APRÓHIRDETÉSEK

Feladó neve: ..

Címe: .

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

Békés Megyei Defenzív Kft.

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi akkal:

•

- magas- és mélyépítoipari kivitelezés és szolgállalás,
- szemétszállílás,
- szállítás, gépbérlet,
- belonértékesítés, helyszínre történö kiszállítás,
-teljes köríT :emetkezési szolgáltatás.

Házasságkötések: Sebők Krisztián és Kovács Ildikó

Henrietta, Farkas Gábor és Körmöndi Rita, Botos

József és Kovács Lívia. Majdik Péter és Gubuznai

Ildikó, Csőke István és Bankó Tímea. Ladányi Zoltán

és Rudner Anett.

Akik elhunytak: Cserenyecz Jánosné 89, Farkas Elek

Gyula 73, Timár VirIce 91, Fülöp Istvánné Pelyva

Ilona 80, Megyeri István Mátyás 39, Megyeri Endréné

86 éves korában.

Anyakönyvi változások

• út-o víz- és szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése
- építőmesteri, műtárgyépítési munkák elvégzése

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása

• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,
árokásás és rakodás

• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek
aszfaltozása

5500 GYOMAENDRŐD,TOMPA U. 22.
TEL./FAX: 06/66/386-186

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS
társaságok'hak, vállalkozásoknak

. RÁCZ' MÁRIA
. környezetvédelmi szakelőadó

. Tel.: 66/284-011, 06/20/9857-378

~
~ Gyomaendrődi Kirendeltsége

TANFOLYAMOT INDí
SZEMÉLYGÉPKOCSI

SEGÉD-MOTORKERÉKPÁR, MOTORKERÉKPÁR kategóriában.
Gyoma, Bajcsy-Zs. út 91. október 28-án 17.00 órakor

Déryné Művelődési Ház, Blaha L. út november 4-én 17.00 órakor
KEDVEZMÉNYEK:

1. ingyenes tesztlapbiztosítás
2. kamatmentes részletfizetési lehetőség
3. oktató, illetve gk. választási lehetőség

Jelentkezni lehet Bajcsy-Zs. út 91.
Kedd-Csütörtök 16.00-17.00 óráig -Telefon: 66/386-749

Roan tipusü. Érd.: Gyomaendrőd.
Fő út 130. Tel.: 284-904

Köszönetnyilvánitás mindazok
nak. akik részt vettek id. Gózan
Sándor temetésén

a gyászoló család

Endrődön gázkonvektoros. fürdős

zobás ház nagy melléképülettel
eladó. Erd.: Gyomaendrőd. Sugár
u. 132. Tel.: 283-758

PÍaninót vasarolnék újszeru
állapotban. első kézből. 20 éves
korigl Tel.: 661271-502

Kisiskolások korrepetalá
sát. versenyre felkészítését vál
lalom a megszokott otthoni
környezetben is. Tanulási
problémákkal küzdő gyerme
keknek folyamatosan segitek.
Speciális fejlesztés. Sok-sok
türelem.Tel.: 285-719

Lehel utcában két generáció részé
re alkalmas. komfortos családi ház
ipari árammal. kerttel eladó. Érd.:
66/285-489

Vízparti. Sóczó-zugi telek 1O db
gyümölcsfával megmüvelésre ki
adó. Erd.: Endrőd. Décsi u. 10.
Tel.: 285-319

2 szobás összkomtortos családi ház
eladó Gyomaendrőd. Fő út 95. sz.
alatt. Érd.: 66/282-064. 66/285
345. 06/20/9252-197

Epitési telek eladó Gyoma. Kulich
u. Erd.: Gyoma. Kulich u. 13. Tel.:
283-527. este 19 óra után.

Qahatsu Charade CS szgk. elado.
Erd.: 06/20/9252-197

Kenderáztató u. 7. szám alatt
kombi gyermekágy eladó. Érd.:
Endrőd. Kenderáztató u. 7. sz.
alatt. vagy tel.: 282-449

Gyomaendrőd.Hámán K. u. 23. sz.
alatti 2 szobás. központi fütéses
parasztház eladó. Tel.: 282-240
Keselyosön a hasítás mellett 134
ak szántó eladó. Érd.: 66/285-364
Gyomán. Kossuth u. 26. sz. ház.
valamint konyhabútor. hálószoba
bútor és a Pocosban kert eladó.
Érd.: 386-745 telefonon.

Simson-Roller eladó. Iranyar:
50 OOO Ft. Horgaszladikot beszá
mitok 30 OOO-ig. Tel.: 66/282-145
Siratónál telkek eladók. Erd. 482
424-es telefonon.

Gyomához 2 km-re Körös-gát mel
lett. 2 ha föld eladó. vagy haszon
bérbe kiadó. Érd.: Árpád u. 14.
Tel.: 283-929

Gyomán. Zrínyi M. u. 43. sz. alatti
összkomfortos. csatornázott. tele
fonos ház eladó. 2 + 2 félszoba. sok
egyéb helyiség. Piac. Penny. állo
más közel. VállaJkozásra alkalmas.
Tel.: 283-146 este.

Lucernamag. fémzárolt eladó. Erd.:
66/280-055. 17 óra után.

Eladó 30 méhcsalád. betelelve NB
fészek. 1/2 NB fiók rakodó kaptár
ban. Tel.: 66/284-026

Tetőtérbeépitéses. 117m2-es nagy
családi ház eladó. vagy érték
egyeztetéssei lakótelepire cserél
hető Gyoma. Katonaj. u. 2/1. Ára:
3.5 M Ft. Érd.: dr. Kulcsár
Lászlónál. vagy a helyszínen. Min
den ajánlat érdekel.

171 aranykor~nas Keselyősi földte
rület eladó. Erd.: Gyoma. Katona
J. u. 2. sz. alatt.

Keresek kiadó lakótelepi lakást.
Tel.: 284-988. Ugyanitt 20 m'
burkolólap eladó.

Tokai u. 3. sz. alatti ház eladó.
Érd.: 66/284-742 telefonon az esti
órákban.

Gyomán kétszintes. gazlütéses
családi ház gazdálkodásra alkal
mas épületekkel. két családnak is
alkalmas eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Gárdonyi u. 16.

Hagyatékból eladó porszívó. Hajdú
mosógép. pb. gázpalack. 120 l-es
fagyasztószekrény. fürdőkád. kem
ping kerékpár. Tel.: 283-929. Érd.:
Arpád u. 14.

Gyomán eladó 1 db szőlőprés és 1
db sző]ődaráló. Tel.: 284-252 esti
órákban.

Alsósok teljes körü korrepetaIását.
illetve 5-8. osztályosok felzárkóz
tatását vállalom biológiából. ké
miából és történelemből.Tel.: 285
141

ETZ 250 motorkerékpár kitünő

állapotban és ETZ 150 motorke
rékpár eladó. Ugyanitt TZ-4K-14B
kistraktorral szántást vállalok.
Vincze Zoltán Gyomaendrőd. Jókai
u. 5. Tel.: 284-741

Kétkerekü és negykerekü kéziko
csi. 30-as szőlőprés. zsákolókocsi
kerekek. 1 aknás ipari mosogató.
150-es satu paddal eladó. Tel.:
285-485

Nyugdíjas fütőket keresünk idény
munkára. Fütői oklevél szükséges.
Erd.: 386-234

Bosch V915 tipusú autómata mo
sógép üzemképes állilPotban. vagy
alkatrésznek eladó. Erd.: 283-126.
18 óra után.

Eladó új békéscsabai Jamina hol
land tipusú mázas tetőcserép 300
db. I db gázpalack.és 52-es méretü
téli munkásruha. Erd.: 285-905
Gyomaendrődón csaladi ház 365
D-öl gyümölcsös és szőlő eladó.
Tel.: 66/284-026

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320
c-----------------------------------------------------------------------------------*

(oluasható Ú"ássaU) i________________________________________________________________________________________ .J

126-05 Polski Fiat. 1990-es. 61 OOO
km. megkimélt állapotban eladó.
Tel.: 386-828 este.
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RENDKíVÜLI BÚTC)RVÁSÁR
AZ ALBERT BÚTORDISZKONTBAN!

MEZÖTÚR, SUGÁR ÚT :n. (volt nac helyén) Tel.: 20/~144·964, Nyitva: H·P: '.18·ig, Szo.: 8·12 óráig
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Rendkívüli árukészlettel és óriási árkedvezményekkel várjuk önöket!
?te~~/1tén-- de~!~ 4-1~ a~~I

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BDLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz. Telefon: 66/282-822

Bébikellékek nagy választékban
- csecsemőmérleg bérbeadása előjegyzéssel

- szobakerékpár
- masszírozók, vérnyomásmérők nagy választéka

- fókusz látásjavító szemüveg megrendelése
- filmek előhívása, nagyítása ajándékfilm akcióval

- video, audio kazetták, filmek árusítása
- akciós Avon-termékek kaphatók

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása

Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gLJmiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ,f
Továbbá vállalom:
Személy-, tehe r-, mg.-i gépjármű lEQl

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását.

Erdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

~ Endrődés Vidéke
. .'" Takarékszövetkezet

* alapítva 1957. május 18. "

Tisztelt Ügyfelünk!
Az évezred utolsó

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAPJA
alkalmából köszöntjük Önt

Ez alkalomból
1999. október 29-én 8-tól 17 óráig.
1999. október 30-án 8-tól IS óráig

a takarékszövetkezet
ünnepi nyitva tartást tart.

Megtakaritott pénzét számos kedvező

kamatozású betéti formában helyezheti rövid és
hosszú futamidőreegyaránt.

Vegye igénybe számlavezetési tevékenységünket
lakossági és vállalkozói körben egyaránt, amit

forintban és deviZában kínálunk, kedvező
feltételek mellett.

A számlákhoz bankkártyát biztosítunk.
FUNDAMENTA szerződéskötésilehetőség.

Egész évben, de ezeken a napokon különösen
érdemes felkeresni takarékszövetkezetünk

kirendeltségeit.
Gyomaendrőd,Fő út l/l., valamint Kossuth u. 30.

VÁRJUK ÖNT!
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Gyomaendröd
Fö út 230.

Átmeneti kabátok
vására!

GÉPRONGY
folyamatosan kapható

Új nyitva tartás:
Hétfő: 8-17-ig

Kedd-péntek: 8.30-17-ig
Szombat: 8-12-ig

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06/66/285-227 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal. kaszli. sublót, falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék. tükör és tükörasztal.
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKAl ZsOLT, GYOMAENDRÖD, BOCSKAI u. 59.

AI{CIÓ! • AI{CIÓ!
A LÁTSZERÉszüzlETbEN
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. sz.

TEL: 284,255

OkTÓbER
lIóNApbAN

IVliNdEN NŐi És FÉRFI kERET

200/0--os ÁRENqEdMÉNNYEl kAp~ATÓI

SZTK--vÉNYEk bEVÁlTÁSA,
GYORS ÉS pONTOS kiszolGÁlÁs!

Szarfi.a GaIa lÁTSZERÉSZMESTER

Cipőipari kellékek, ragasztó- és
kikészítőanyagok, közbélés- és kierősítö

anyagok forgalmazása, cipőipari gépek és
alkatrészek kereskedelme!

EUROTECHNIK KFT.
Gyomaendrőd, Hídfő út 12.

Tel.: 66/386-827 • Info-telefon: 56/470-254
Nyitva: 8.00-18.00 óráig

Jotó -Jotó
J9A~olvÁIJ!Jkép-kés~ités1 pere AlAtt!

...s~ilJes és fekete-fehér filmkidoI90~Ás.

CSAlÁdi képek,
9!Jermeksoro~Atok stb.

Gyomaendrőd,Deák Ferenc u. 15. Telefon: 285-294

r- ._._._._._.,
ONLINE• •

I
Gyomaendrőd, Fő út 181/1. • Tel./Fax: 284-559

IsZÁMíTÁSTECHNIKAI ÜZLET

Őszi számítógép-akció!
• Használt számítógépek már 15000,- Ft-tól •
L Részletfizetési lehetőség • Internet-előfizetés! .J.-._._._._.

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ!·SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték. öntapadós címke
Nyomtatókazetta, festékszalag. toner

HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartridge újratöltés
RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javitása

TEC. PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

~SaJC"k/'á~_

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

~
Körösi Weekend Horgász-.~~ .

,~" . hobbY-. kempingszaküzlet %~
~'- ~;.-"
if .co.. Horgászfelszerelések _ teljes márkakinálat (::)

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u
1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-~_79

(Ko1man ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig
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Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltéte!ei szerint
Helyszín: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. [FOLMELL)

Mindent egy helyen:

Lionne Shop Hősök útja 46..• Tel.: 386-424

C~P

KERTMEGI MIHÁLY
-általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225
MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

~I

"Legyen
a vásárlónk!"
COOP akció

nyereményjátékkal
az ÁFÉ8Z Hősök úti ABC

áruházában!
Gyermekkerékpárt

és Zanussi mosógépet nyerhet!
Figyelje a szórólapokat

és plakátokat

Nagy választékkal,
olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat!

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
TeL/fax/ü. rögz.: 66/386-736,

teL: 661282-686

LIONNE
SHOP

Folvamatosan bővülő árukínálat a
Lionne Shopban!

A megszokott magas színvonalú. kibővült áruválasztékkal várjuk
régi és új vásárlóinkat a lionne Shopban!

• pólók. pulóverek. dzsekik • arany- és ezüst ékszerek
• ajándéktárgyak· fényképezőgépek

• filmek. elemek
(2 db Agfa. Fuji vagy Kodak film mellé ajándék karóra jár!)

• fotóalbumok. képkeretek • fali-. kar- és ébresztőórák

• audio- és videokazetták· számológépek
• megkezdtük 22 K-os arannyal futtatott bizsu ékszerek órusitását

(függök. kitűzök. nyakláncok. karláncok. nyakkendőtűk.

mandzsetta gombok)
• arany- és ezüst ékszerek javítása. 11

tört aranyból ékszerkészítés!
Ezután is működik a rövid határidös

amatörfilm kidolgozós. melynek. LIONNE
keretén belül HŰSÉG AKCIÓ-t

hirdetünk. Amatőr fotóikat tovóbbra is SHOP
nálunk kidolgoztató kedves vásárlóink

minden 5. film után 100 db fotoalbumot találhatnak a tasakban.

-
INTEQ
NYELV8TÚOIÓ

Felvilágosítás és jelentkezés:
Róza Vendel Gyomaendrőd.Hársfa u. 8/ l.
Telefon/fax/üzenetrögzítö: 66/386-736 Telefon: 66/282-686
Mobil:06/20/9142-122
E-mail: vendel@bekes.hungary.net
Fordítás, tolmácsolás

Folyamatosan indulnak 6-10 fös
NYELVTANFOLYAMOK
Kezdötő1 a nyelvvizsga szintig.
valamint korrepetáló és felzárkóztató csoportok
30 órás 8500 Ft • 50 órás 13500 Ft

Gácsi 'BEJO pti ka
I'

cflácsi~va látszerész

Októberi akció
a Gácsi Optikában!

I~"'-' -~-:-~~~~-:-'-:-;;;;..-..,...-:":-- -----
Ez o hirdetési sz-e!vény, ho behozz-a iiz!etünkbe 5000,- Ft alatti

szemüvegkeret vásárlása esetélI: 500,- Ft
5000,- Ftfeletú sz.emiivegkeret vásár/ása esetén: 1000,- Ft-ot ér!

- SZTK-vények bevá!táso
- szemüvegkészítés,javítás l órán belül, illetve rövId határIdőve!!

- filmelőhívás 1nap o/at! ajándékakcióva!!
FIGYEUE NOVEMBERI AKCIÓNKAT!

5500 GYOMAENDRŐD
Pásztor János U. 25.

Telefon: 06/66/282-609 • 06/20/9744-048

I Sebészeti és Onkológiai magánrendelés I
Helye: Dévaványa, JéVUY~3'1-33.

l\II:argaréta IdÖJIek Otthona
Rendelés a h6nap L és III. szoznbatJán

00"-'10""- 6 ...álg

I Rendel: D .... H.:J:Ú Jenő I• deb...ecenl X. sz. Se zed lcllD.tkázól

Dg.: Általános sebészeti bete2sé2ek
Sérvek, visszerek, epe-, gyomor- és bél-

panaszok, emlőbetegségek kivizsgálása,
kezelése. Visszerek kezelése injekcióval is!
Szemölcsök, bőrelváltozások, benőtt

körmök, '~etoválások, végbél panaszok,
lábszárfekélyek, nebezen gyógyuló sebek,
sztóma problémák sebészi és gyógyszeres
kezelése.

Dg. : Onkoló2 iai betegek
Kivizsgálása, kezelése, utókezelése,

gondozása. Daga~ellenes gyógyszerek
felírása. ®"':.=t'" Dr. Hajdú

~-

Tel.:06 20/ 988-5954 (16 óra után)
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Gazdabolt
Endrőd Apponyi u. 3.

Telefon: 06/30/9254-495
Várjuk kedves vásárlóínkatf

,

AGAZDAK, ,

SZOLGALATABAN

Gazda Áruház
APenny Market mellett

• savanyítóedények• műtrágyák· csávázószerek
• őszi búza vetőmagok· fóliák • dekoratív cserépedények

• esőruhák, gumicsizmák, csizmabélések
• szivattyúk, házi vízellátók • olcsó autórádiók

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

PAPÍRDOBOZ,
FÓLIAZSÁK

gyártása

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD, Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/386-736

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri fagyálló burkolat már 1400 Ftlm 2-től

• beltéri már 1400 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetó1<!
Telefon:06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

----e
gyomafarm

MI»kft.
1999. szeptember ll-én rendezte meg a Gyomaendrödi
Judó Club városunkban a színvonalas Országos Ifjúsági
Rangsorversenyt, amelyen a következö eredmények szület
tek:
Szabó Mariann 52 kg-ban V. helyezést ért el.
Fiük:
Gózon Gábor 40 kg-ban . I. helyezést ért el.
Polányi Gábor 45 kg-ban III. helyezést ért el.
Dananaj István 66 kg-ban V. helyezést ért el.
4 küzdöfelületen mérték össze tudásukat a versenyzök.
1999. szeptember 18-án a leányversenyzök Debrecenben a
Vegasz Kupán vettek részt, ahol
Szabó Marianna 48 kg-ban II. helyezést hozott.
Szabó Zita 30 kg-ban III. helyezést ért el.
1999. szeptember 25-én ismét országos rangsorver-seny
volt a budapesti Honvédban, itt a Gyomaendrödi Judó Club
szineiben
Polányi Gábor 44 kg-ban III. helyezést hozott.

5 é'V'esek.
Agyomaendrődi Színfolt Mazso- A vidám hangulatú, színvonalas

rett Csoport 1999. szeptember 18- műsort aközönség vastapssal jutal-
án ünnepelte 5. születésnapját. Be- mazta. A bemutató után a Fészek
mutató programmal kezdődött az est presszóban tovább táncoltak és
a2 Sz. Általános Iskola Hősök útjai ünnepeltek a mazsorettesek
tornatermében. A tizenkét műsor- szüleikkel és tanáraikkal ...
szám magyar és amerikai indulóból, Hunya Jolán az együttes vezetője

egyéni és páros táncból, char- mindenkinek köszönetet mond
lestonból, dzsesszből, diszkóból és megtisztel6 ti gyeIméért és ajól sik-
latintáncból állI. erült estérI.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport köszöne
tét fejezi ki az anyagi segítségért a következőknek:

Hegedús József Stop Shop Divatáru - Csapó Győző Illalszer - Kurilla Dival- Furák Imréné vállalkozó
- Piktor boll- Lizák virágboll- Zöld cukrászda - Gyomai Kner Nyomda RI. - Nagy Ferencné vállalkozó
- Gschwint Mihály vállalkozó - Margó virágboll-Izsó Sándor vállalkozó - Pintér Eszter- Csapó Lajos
- Fülöp István vállalkozó - Fülöp Józsel vállalkozó - Boilik Judit -Iványi Ervin - Szivárvány ABC -
Lionne Shop - Búloripari Szövetkezel - Klein Istvánné - Sikér Gmk. - mazsorelles lányok szülei.
nagyszülei - Dúzs Károly - Zsilinszky Mihály - Poharelecz László vállalkozó.

JUDá EREDMÉNYEK

r~---------------~--~-,I .Á.LL.Á.S'r .A.JÁNL I
I Asztalosipari cég keres 25 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkezO', önáll6an I

dolgozni tudó bútorasztalosokat.L'"'.;.l~~ezn!:.. .:. .2:6/3~/":5~~5':'4':::" ::l:::o.::.s:.~o.::. J
Ismét teremfoci! (folytatás az 1. oldalról)

Az "A" csoportba nevezhet a tavaszi bajnokság elsö tiz csapata.
Név szerint: ViIltech. Alkotmány. Zöld Sasok. Möb Thermix. Cuti Bt.. Speed.
TurIIÚX. Toka Juniors. Favill. Párducok.
A "B" csoportba nevezhetnek a tavasz! bajnokságban !s szerepelt. valamint a
most alakuló új csapatok.
Ha az elsö tiz csapat valamelyike részérö1 nem érkezik idöben nevezés. akkor
a tavaszi helyezések szerint a következö csapat lép a helyére.
A bajnokságban elért helyezéseknek megfelelöen díjazásban részesülnek a
csapatok.
Nevezési határidö: 1999. október 10. 18 óra.
A nevezés rel tétele!:
- a kitöltött nevezésl lap határidöre történö leadása.
- a nevezés! díj bef1Zetése a fenti !döpontig.
Nevezés! díj az .A" csoportban 12000.- Ft. mely összeg tartalmazza a JT"dijat is.
A "B" csoport nevezésl díja a nevezö csapatok számától függ.
A mérközéseket hét végén - szombaton és vasárnap - játsszák a csapatok.
Az.A" csoport két utolsó helyezettje kiesik csoportjából. Ajanuár végén induló
bajnokság "S" csoportjaba nevezhet. A "S- csoport elsö két helyezettje jogot
szerez a január végén induló bajnokság .A" csoportjában való nevezésre.
A részletes versenykiíras és a nevezés! lap aSportcsarnokban atvehetö.
Vá.ljuk a csapatok nevezését. Városi Sportcsarnok

Gyomaendrödi Híradó. Gyomaendröd Város Önkonnányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386,,122/104. Fax: 66/386-320
Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgánnester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában, Gyomaendrödön, Telefon: 06 66/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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-,--_....._... .. . .... 'il' ..

A TARTALOMBOL:
Közérdekű témák....................................... 3. old.

Mit ad a helyi kábeltéve.. .. 9. old.

Szilárdhulladék-gyüjtö .. 3. old.

Buszjegy árváltozása .. o o o o......... 3. old.

50 éves találkozó........................................ 7. old.

ModellkiálIítás... 9. old.

Kner-örökség a Dtma Tévében.................... 9. old.

Álláshelyek o o............ 10. old.

Rendőrségi hírek 16. old.

NemUFO,
hanem
tűzoltó

látogatott
a

szeretet
otthonba.

A tűzoltóság

g!;'akor
latozott...

6. oldal

ÓVodások, iskolások készítette termésbábok
kiállítása és dijazása a Kultúrban

8. oldal

TüdOSZíírés
Kötelező tüdőszűrő vizsgálat lesz a gyomai városrészben

1999. november 1S-tól
december S-ig.

Naponta: hétfő-csütörtök 8-13-ig
pénteken és az utolsó napon (december 8-án) 8-12-ig a

Mirhóháti u. 11. sz. (volt MHSI székház) alatt.

45 éven felüliek hónapja
...Nem egynapos állásbörze, hanem egyhónapos

figyelemfelkeltő...
A várostmkban 300 főt érintett. ..

83 embemek ideiglenesen. vagy véglegesen ren
deződött a sorsa...

10. oldal

p---------------- --.
: Sorállás a bekerülésért :
I I
:Az Idősek Napját a két bentlakásos intézmény lakói:
I l közösen ünnepelték... I
I "Az egyéves évfordulónk a Szociális Munkások napjára esik..." I
I A beköltözés után nincs kivételezés... I
I 7. oldal I._--- -- -------- .

Az egészségesebb gyermekekért
A Selyem úti óvoda foglalkozást szervez. Ennek

oka a fiatalok körében megötszöröződött

mozgásszervi illegbetegedések. ..
A Városi CsaládsegítőKözponttal együttműködve

különálló tomaszobát alakítottak ki...
8. oldal
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
Közmeghallgatás. utcanévtáblák. szeméttelep. tűzoltóság. földper

- Mikor és milyen témában várhat6 közmeghallgatás? gyakorlatot kívánom kritizálni, de furcsa, hogy semminemű ítélet
- November végén, vagy december elején tartunk atestületi ülés után ebben gyakorlatilag az elmúlt négy évben nem született ...
mindkét településrészben. Témái még nem konkrétak. Legnagyobb A földterületek minősége, használhatósága, értéke és jövedelem-
érdeklődésre tart számot változatlanul a szennyvíz problémája, és szerző haszna lényegesen megromlott, ezért gondolkodunk azon,
egyéb aktuális kérdések, mint pl. a környezetvédelem - szennyvíz, hogy újrakezdjük tárgyalni olyan formában, hogy esetleg megosz-
kommunális hulladékkezelés; infrastruktúra - utak stb.; munkahely- tanánk 50-50%-ban és peren kívül egyeznénk meg. Másrészt ez, úgy
teremtés - ipari park... érzem, nagyon veszélyes dolog, mert a földnek a jelenlegi vagyoni

Időpont ja az én sérvműtétem miatt is késett, de anovemberi időpont értéke kb. 200 MFt, sez évről évre nő. Erről avagyonról nem mond-
egyébként is jónak tűnik. hatunk le. Tehát bírósági döntésnek kéne már végre születni ebben. Ha

A pontos idejéről és a helyéről szokásos módon tájékoztatjuk a nem amienk, akkor nincs értelme megegyezni, ha amiénk, akkor sem-
lakosságot. miről sem szabad lemondani.

- Gyomaendrődön régóta ismert probléma az utcanév és A legfelsőbb bíróság írásos ítéletét megvárva a testülettel
házszámtáblák hiánya. Miért nincs ezzel szemben hathat6s megbeszéljük a peren kívüli megegyezésre vonatkozó tárgyalások
intézkedés? beindítását, természetesen fenntartva az eredeti elképzeléseinket, vagy

- Nagyon időszerű a felvetés, de egyben kell majd kezelnünk. megvárjuk avégleges ítéletet, amiben bízom, hogy gyors lesz.
Több helységben ezt nagyon szépen megoldották már. - Milyen eredményt vár apolgármester aMit gondol Ön a város

Ezzel azért sem foglalkozott eddig a testület, mert sok egyéb olyan önkormányzatár61? címú közvéleménykutatástól?
jellegű kérdés merült fel, ami aváros külső megjelenésében érzésem - Őszinte és valós eredményre számítok. Bízom benne, hogy min-
szerint az utóbbi időszakban elmaradt. Mint pl. apihenőpadok, apar- denki őszintén megírja avéleményét. Nyilván lesz mind akét irányban
kak, afőterek rendezése, szemétgyűjtő edények kihelyezése, amelyek szélsőséges válasz. Várom, hogy legalább ~-ed részben visszaküldik,
végső soron atelepülés arculatát, imázsát adnák. Másrészt az utóbbi és ezután reális képet kapunk arról, hogy polgáraink hogyan értékelik
évtizedben voltak utcanévváltozások is. Azonban ezzel mindenképpen avárosvezetés munkáját.
foglalkoznunk kell. Tudom azt, hogy sokkal több pénz kellene ahhoz, hogy avárosban

- Aszeméttelep-beruházás aterveknek megfelelően alakul, indul? az aszint kialakuljon, ami jogos elvárás. Ehhez legalább 4-5 Mrd Ft
- Nem az elképzeléseknek megfelelően, mert ebben az évben kellene. Lehetőség híján sok mindent nem tudunk megvalósítani.

központi támogatást nem nyertünk el, így nem tudtuk elkezdeni. Idén Ennek ellenére őszinte és kritikus véleményeket várok. A képviselő-

aföldterületek megszerzését és akörbekerítését akartuk megcsinálni. testület, ahivatal avárosért van, minden jelzést figyelembe kell venni
Gyakorlatilag csak a földek megszerzése indult el. Sajnos, ha a munkánk során.
központi 50-60%-os állami támogatás erre nem lesz meg, akkor ezt Kérem, hogy minél többen küldjék vissza lehetőleg november
mi egyedül nem bírjuk megvalósítani. közepéig. Adecemberi lapunkban már valószínűleg tájékoztatni tudjuk

Bízom benne, hogy az ez évi összes árvízi-belvízi, segyéb gondok az eredményről alakosságot.
mellett jövőre lesz erre központi pénz, és nyerünk is rá. Akkor csak egy - Ut6bbi kiemelkedő találkoz6i?
év késéssel, de elindulhat aberuházás. - Az elmúlt hetekben az orvosok számára rutin, bár számomra nem

- Hogyan véleményezi a tűzolt6ság körüli helyzetet, a közelmúlt rutin műtét miatt lábadozó állapotban voltam sokáig, ezért néhány ese-
vezetőségválasztását? ményen nem tudtam jelen lenni.

- Szerintem az elnökség megválasztása demokratikusan történt. A Legfontosabbnak tartom, hogya területfejlesztési tanácsban két
Wzoltó egyesület tagjainak joga van bárkit ezekre aposztokra megvá- gyomaendrődi vállalkozónak sikerült támogatást szerezni.
lasztani. Aválasztás eredményét tiszteletben tartom. Az önkormányzat Domokos László országgyűlési képviselőnk, amegyegyűlés elnöke
úgy gondolom, ezután is támogatja az egyesületet, de kőkemény többször nálunk járt, ezért tudtunk néhány szót váltani a23-j ünnepség
elszámoltatás és ellenőrzés mellett. A működési alapfeltételeket alatt, valamint avárosházi fogadónapján, és az ezt követő fórumon.
címkézés nélkül biztosítjuk, hiszen a továbbiakban is szüksége van Babák Mihály szarvasi polgármesterrel megegyeztünk, hogy az
mindenkinek rájuk. A szponzori támogatáshoz mi 50%-ban hoz- okmányiroda, mint aliroda működhessen Gyomaendrődön.

zájárulunk egy bizonyos határösszegig. Azt szeretném, ha normálisan Pozitívnak és fontosnak tartom, hogy Sóczó Elek úr megkapta a
működnének és úgy gondolom, hogy Dinya László elnök személye Békés Megyéért kitüntetést.
erre bizonyos garanciát jelent. Őt mindenki elfogadja úgy vállalkozói Néha ugyan vitatott volt Sóczó úr tevékenysége, de amegyei testület
körökben, mint az önkormányzatnál. döntése önmagáért beszél. Segítünk egy olyan kezdeményező embert,

- Kérem adjon rövid tájékoztatást a földperrel kapcsolatos eljárás aki vagyonát aváros hírnevéért is áldozta ...
jelenlegi helyzetéről? A másik fontos eseménynek tartom, hogyapolgárvédelmi bázis

- A '96-ban elindult per tovább húzódik. Úgy gondolom, vitatott Gyomaendrőd város tulajdonába került vissza.
volt, hogyakárpótlási hivatal egyáltalán, mint jogi személy A'90-es évek előtt atelepülés intézményei, vállalatai, szövetkezetei
fellebbezhetett-e ...? így belépett a rniniszterelnöki hivatal, mint kevés állami pénzből építették, aváros atelket ingyen adta hozzá... Az
alperes. Aztán újra amegyei bírósághoz került az ügy. Nem abírósági elmúlt 3-4 évben az üzemeltetése is az önkormányzatot terrlelte.
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termálkút • kerékpárút • útépítések • közvilágítás • közmunkások • hóesés

Tájékoztatás kaptunk Rau Józseftől a Városüzemel
tetési Osztály vezetőjétől a következő közérdekű té
mákban.

A szeptemberi képviselő-testületiülésen az a döntés
született, hogy az önkormányzat l M Ft összegig lehe
tőséget biztosít a Rózsahegyi K. Általános Iskola szá
mára az endrődikézilabdapálya rendbetételére, illetve
a sportpályán a távolugró gödör és a súlydobó kör
kialakítására. Jelenleg a kézilabdapálya szabvány
méretűre való kialakítása folyik és az aszfaltozása is
ez idén megtörténik. A távolugró és dobópálya kiala
kitását az iskola vezetőségévela jövő év tavaszára ter
vezik.

A termálkút felújítása gyakorlatilag befejeződött.A
szerelvényezési munkák vannak hátra, illetve a közki
folyó (kút) környezetének rendezése folyik. Várhatólag
november közepére a kialakítás Végleges formát ölt.

Az Öregszőlőbe veztő kerékpárút építése is meg
kezdődött.Várhatóan november 20-ig, ha az időjárás

közbe nem szól, akkor a végleges aszfaltburkolat is
elkészül.

Az útépítések a 12 utcába.'1, amelyek idén tavasszal
indultak, az aszfatozással e héten (43. hét) befejeződ

nek.
A belvízkárt szenvedett utak renoválásai is novem

ber elején elkészülnek. Kész van a Bánomkert megkö
zelítését szolgáló útalap. Ennek aszfaltozása jövő év
tavaszára várható, hasonlóan a nagylaposi Mester
utcában is.

Ebben az évben a Kossuth utca járdájának felújí
tása, aszfaltozása a hiányzó szakaszokon is elkészül,
a Hősök útjától az állomásig.

A Kner Imre Gimnázium előtt a csapadékviz elveze
tése is megoldottá vált közmunkások közreműködé

sével.
A közvilágítási lámpák cseréje folyamatosan törté

nik, várhatóan október 31-i határidővel.
Október IS-től 40 fős közmunkásbrigád állt alka

lmazásba a város területén. A Kazinczy utca kör
nyékén a kiserdőt teszik rendbe, valamint egyéb köz
területi fenntartó munkákat végeznek 8 hónapon
keresztül. (A régi Kisréti-temetőés környékének rend
betétele is ebbe tartozik.)

November elejére készül egy átfogó intézkedési terv,
amelyben a közmunkások által végzendő feladatokat
szeretnénk rendezni, tervezni a folyamatos ffiunka
végzések érdekében - akár So-100 fő részére is.

A közeLgő téli és hótisztítási probLémákróL:
Az önkormányzati utak és közterületek esetében a

tisztitást a Gyomaszolg Kft. végzi. Ezek a feladatok
tavaly sem jelentettek nagyobb fennakadást, bíznak
benne, hogy az idei tél sem jelent különösebb gondot.
A közmunkásokból is megfelelő létszámot tudnak biz
tositani e célra.

Természetesen a lakók, ingatlantulajdonosok fela
data és kötelezettsége továbbra is a járdák tisztán
tartása. Az erre vonatkozó ellenőrzéseket végre is
fogják hajtani és eljárnak a mulasztók ellen. -b-

•••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••

Tisztelt földtulajdonosok, földhasználókI
1998. szeptember Ol. napjával városunkban a 21/1998.
(VIII. 7.) Kt-rendelet alapján megalakult a mezei őrszol

gálat, melynek működése a város közigazgatási
területéhez tartozó kü:terüieti termőföldek őrzésére ter
jed ki. Az őrszolgálat működési költségeit nagyrészt
mezőőri járulékból i{ell fedezni, amit a földhaszná1ó,
amennyiben ismeretlen, akkor a földtulajdonos köteles
meg2zetni. A mezőőri járulékok Konkrét egyedi eiőirása

a Polgánnesteri Hivatal Adóosztályának feladata, ehhez
azonban - a hivaLkozott rendelet 2. § (l) bekezdése
értelmében - az érintett személyeknek a szükséges ada
tokról 2000. január 30. napjáig bevallást kell tenniük.
Fentiek alapjá..l , a hatósági munka folyalnatossága
érdekében kérem a fö~dtulajdonosokat és földhasz
nálókat, hogy bevallási kötelezettségü.knek szivesked
jenek mmél előbb eleget terilli. Az e célra rendszeresített
nyomtatványok beszerezhetők a. Polgármesteri Hivatal
Adóosztályá.!1, illetve Kirendeltségén.
Együttműködésüketköszönöm!

DR. CSORBA CSABA JEGYW

Kit··ntetés
Békés megyéért kitüntetését október 22-én ve
hette át a Megyegylilésen Sóczó Elek a Gyoma
endrődi Motormúzeum, a Bognár- Kovácsmúze
um megalapítója. GratuláLunk!

Építési ügyekben

TÁJÉKOZTA Á
Szeretnénk minden lakos figyeimét felhívni a következő rendeletekre, melyeknek
betartása fontos.
A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 46/1997. (XII. 29.) KTM
foglalkozik az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokkal.
ftJ. épltésOgyi hatósági engedélynez kötött épltési tevéi;enységek:
Az. építmény építése, bővítése, elmozdítása engedélyhez kötött, továbbá építési
engedélyhez kötött az építmény olyan felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy
korszerűsítése, amely ateherhordó szerkezetét érinti, ahomlokzat jellegét megvál
toztatja, illetőleg rendeltetésének megváltoztatásával jár.
Engedélyköteles építményen az 1,0 m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető,

1,0 m'-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és
reklám-, cég- vagy címtábla.
Közterületen bármilyen kerítés létesítése, atelek természetes terepszintjének tartós,
végleges jellegű megváltoztatása szintén engedélyköteles.
Építmény homlokzatán a mesterséges szellőztetés és az égéstermék-kivezetés
berendezéseinek, szelvényeinek elhelyezése, védetté nyilvánított, vagy a műem

lékvédelmi törvényben meghatározott területvédelemmel érintett területen álló épít
mény felületképzésének átalakítása, felújítása, színezése, a homlokzatára szerelt
vezetékek létesítése engejélyhez kötött.
Nem kell építési engedély a10,0 m3-nél kisebb víz- és fürdőmedence létesítéséhez,
az állatkifutó, komposztáló, 3,0 m' nettó alapterületnél nem nagyobb állattartási
épület és árnyékszék építéséhez, valamint atelek oldal és hátsó telekhatárain épülő

kerítéshez.
Csak bontási engedély alapján végezhető lakóépület, egyéb területen a200 1m3-nél
nagyobb térfogatú, vagy aterepcsatlakozástól1 Om-nél magasabb építmény.
Engedély nél kül végzett engedélyköteles építési-bontási munkák esetén bfrságot kell
kiszabni. Abírság mértékét az építési-kivitelezési költségeknél magasabban határoz
za meg a43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet.
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Napirend elott Hulladékgyűjtési koncepció
- A polgármester úr bejelentette,
hogy a Földművelésügyi és Vidék
fejlesztési minisztert, dr. Torgyán
Józsefet meghívták a decemberi
Bethlen Szakképző Iskola sertés
mintafarm, a termálkút új kifolyó
jának, valamint az öregszőlői ke
rékpárút átadójának ünnepsé
geire...

- A Békés Megyei Földmű

velésügyi Hivatal a Bethlen Iskolát
jelölte ki az 500 ezer Ft árbevétel
alatt termelő őstermelők szak
tanácsadó intézményének, amely
ezen gazdálkodóknak díjmentes
tanácsadást nyújt majd. E célból
az iskolának elkülönített számlát
kell vezetnie. Hamarosan mintegy
12 M Ft-ot utalnak át részükre a
felmerülő költségek fedezésére.

- Domokos László országgyűlési

képviselőnk fórumán Pásztor Béla
kifogásolta az 1956-os események
emlékünnepén, 22-én este a gyo
mai városrészben, Domokos
László beszédének néhány részle
tét...

- A településünk ipari park pá
lyázata a procedúra során a
továbbjutott 48 között van...

- Az egészségügy privatizációja
nagyon nehezen, de a jövő negyed
évben mégis megindulhat.

- Császárné Gyuricza Éva kép
viselő asszony felvetette, hogy
nagy problémát jelent a Ridegvá
roson hosszú hónapok óta garáz
dálkodó pittbull-keverék kutya. A
napokban is súlyosabb sebesülést
okozott, amikor megtámadott egy
járókelőt. Nagyon gyors megoldást
kért, amit a jegyző meg is ígért.

Mohnács Pál és dr. Cserei Pál mér
nökök is jelen voltak ezen napi
rendi pont tárgyalásán. A Békés
Megyei Környezet- és Természet
védelmi Kft., Békéscsaba, elkészí
tette a koncepciót és beszerezte a
szükséges szakhatósági engedé
lyeket.

A megvalósítás érdekében céltá
mogatási pályázatot nyújtott be
Gyomaendrőd Ö!1kormányzata.
Azonban forráshiái"1yra való hivat
kozással 1999-ben nem kapott
támogatást, viszont 2000-ben meg
lehet ismételni a folyamatot,
valószinűlegsikerrel.

Egyik legfontosabb kritérium a
koncepcióban a szelektív hul
ladékgyűjtés bevezetése. Ehhez a
lakosság pozitív hozzáállása fel
tétlen szükséges.

A szelektiv gyűjtés a lerakók,
szeméttelepek aktiv élettartamát
megnövelik. A több évtizedes kül
földi és a már néhol beindult hazai
tapasztalatok megalapozzák a sze
lektiv hulladékgyűjtésbevezetését
nálunk is. Ezt azonban meg kell,
hogy előzze a regionális hul1adék
kezelő mű felépítése, ahol kialakí
tásra kerülnek a szelektiven (elkü
lönített módon) gyűjtött hul
ladékok átmeneti tároló és kezelő

épületei.
A szelektív gyűjtésthárom ütem

ben tervezik megvalósítani:
- előkészités, közönségszolgá

lati feladatok elindítása
- kisérleti szakasz, ún. hulla-dék

szigetek, hulladékudvarok ki
alakítása, lakossági veszélyes
hulladékok gyűjtésére akciók

- kiteijesztési szakasz, a szelek
tíven begyűjtött hulladékok
kezelésével stb.

Hulladéksziget: a város több
pontján kijelölt hely, ahová a la
kosság a szelektíven gyűjtött hul
ladékot elhelyezi. Speciális edé
nyekbe, konténerekbe. Szigetek
lennének pl.: Hősök útja
Szabadság tér sarok, Fő út - Jókai
utca, Selyem út - Október 6. ltp.,
Penny Markett - piactér között,
Endrődi utca - Apponyi u. sarkán.
Később további 10 helyen léte
sülne ilyen lerakó sziget. A hul1a
dékszigeten kartonpapírt, üvegpa
lackokat (színes-fehér), fém italos
dobozokat, műanyag flakonokat
és vegyes papírokat gyűjtenének.

Hulladékudvar: Minden hul
ladéld"rakció fogadására kialakí
tott hely. Kettő lenne Gyomaend
rődön. Az Ipartelep u. 2. sz., a
Gyomaszolg Kft. telephelye lenne a
kísérleti szakaszban, később

további terület kerülne bevonásra.
A kezelőtelep: Itt abegyűjtött

szelektív hulladékok átmeneti
tárolása és kezelése történne,
majd a továbbhasznosító, feldolgo
zó üzemekbe való elszállítása tör
ténne.

A hulladékszigetek edényze
tének és a hulladékudvar kiala
kításának költségeit pályázati for
rásból lehet fmanszírozni.

A programot és ütemezést a
szakemberek lakossági fórumokon
ismertetik majd 2000. június 30
ig. Egyébként szóró lapokon és
más módon tájékoztatják a lakos
ságot.

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

Buszjegy
A helyi járatú buszjárat
üzemeltetője a VilIám
turs Kht. novembertől

emeli jegyárait költ
ségnövekedés miatt. Egy
útra szóló jegy 64 Ft, dol
gozói bérlet 1600 Ft, ta
nuló-, és nyugdíjas bér
let 460 Ft.

Folyékony hulladék
Gyomaendrődön a Hanyecz és
Társa végzi a folyékony hulladék
begyűjtését. Új szolgáltatási díj
tételeket vezetnek be. A bizottsá
gok úgy javasolták elfogadni a
díjtételeket. ha a vállalkozó fel
szerel szippantó tartályaira
kalibrált mérőcsöveket, ami az
arányos számIázást biztosítja.
Közcsatornával ellátott területen
többe kerül a szíppantás, mint a
nem ellátotton.

Béremelési kérelem
Gubucz József a Bethlen Szak
képző Iskola igazgatójának kéreI
mét eInapolják mindaddig, amíg
tisztázódik, hogy az intézményt a
FVM átveszi-e?

Hantoskerti
Hantoskerti termálkút elnevezést javasoltak a
Holleri, ezentúl avolt SZTK-rendelő mellelti
meleg vizes termálkútnak, amelyet márvány
tábla, s egy szobor társaságában új kör
nyezetben találunk majd. (A szobor Ercsei
Ferenc műve.)
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Eladó kertészet
Hasznosításra meghirdetik (lásd
pályázat) az Erzsébet ligeti ker
tészet területét. Idegenforgalmi
profil egyféle kikötés a leendő

tulajdonos vállalkozása részére.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Képvi
selő-testülete a tulajdonát
képező alábbi ingatlant:
1295/2. hrsz.-ú virágkerté
szet és udvar Erzsébet ligeti
ingatlant

pályázati kiírás útján
értékesítés e meghirdeti!

A pályázat leadásának határ
ideje 2000. január lD. 12.00
óra.
A pályázat elkészítéséhez
szükséges információk la OOO
Ft befizetése mellett a polgár
mesteri hivatalban átvehetők.

Gyomaendröd Város Önkormányzata

ega a It
Név: GYOMAENDRŐDI ZENEB~~

TOK KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ
EGYESÜLETE.
Székhely: Gyomaendrőd.
Alakult: 1999. szeptember l7-én,
elődje volt a Hunya Alajosné Erzsike
néni által 1996. augusztusban létre
hozott és vezetett énekkar.
P.7. egyesület célja, amiért létrejött és
nevesítettük a kar tagjait:
- A zene - mint az egyetemes kultúra
hordozója - szeretetének erősítése a
fiatalság és minden korosztály
körében.
- A komolyzene és a népzene iránt
érdeklődő kezdeményezések felka
rolása, a zeneművészet széles köm
terjesztése a társadalomban.
- A magyar és nemzetközi zenei élet
tradicionális ápolása, zenei hagyo
mányok továbbvitele, támogatása.
- A fiatal (kezdő) zenei, művészeti

tehetségek tanulásának támogatása,
a kamarazenészek, hangszeres
szólisták, együttesek, kórusok, zene
karok tevékenységének szakmai,
művészeti és anyagi támogatása.
Az egyesület elnöke: Holubné Hunya
Anikó, titkára: Erdeiné Mucsi Márta,
gazd. vez.: Horváth Gáborné.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A rádióban
Tóth Enikő a 2. Sz. Általános Iskola
8/C osztályos tanulója december 2
án a Kossuth rádióban 14 óra 35
perctől felolvassa saját. üknagyap
járól írott publikáciÓját, amelyet a
tavalyi évben az újság olvasói már
megismerhettek. A szép sikerhez az
iskola tantestülete is gratulál.
(Alább egy újabb írását közöljük két
részletben.)

A pusztai asszony (I.)
Hamarosan itt az évezred vége. Az emberek ter
vezgetnek, számvetéseket készítenek.
Elgondolják milyen lesz ajövő, és milyen volt a
múlt.

Engem most egy múltbéli esemény foglalkoz
tat, egy megsárgult újságban olvasott hír, pon
tosabban a múlt században történt, kissé titok
zatos szerelmi történet és annak előzményei. A
szereplők: Petőfi István, a híres Petőfi Sándor
költő szeretett öccse. Annak felesége egy sokáig
titokzatos asszony, akit csak "szívtelen
teremtés"-ként emlegettek.

Engem is megragadott ez, az akkoriban furcsa
szerelmi történet. Szeretném itt most elmesélni
ezt a történetet az előzményeivel együtt, hátha
valaki majd akezébe veszi egyszer ezt az írást, és
ő meg azon gondolkodik el, hogy milyen lehetett
1999-ben élni, és diáknak lenni.

Petőfi István ügyes, talpraesett, bátyjánál
sokkal jobb külsejű, kiváló gyakorlati érzékű

ember volt, de mint költő agyenge Petőfi-után

zóknál többre sosem vitte. 55 éves korában halt
meg szívrohamban. Petőfi István 1851-ben
leszerel akatonaságtól, majd 1853-ig folytatja az
apjától tanult mesterséget: a mészárosságot.

író.olvasó találkozó.
November 22-én 18 órak~r a
Városi Könyvtárban - Kossuth u.
- Kávéházi csevegés lesz Molnár
Lajossal a Békés Megyei Nap
újságírójával Tögyfaút c. verses
kötetérői.

Illatos teával és friss kávéval vár
juk a kedves érdeklődőket.

Belépődíj: 100 Ft.

átogatás
Nagyenyedi általános iskolások
látogatta.1< el a 2. Sz. Általános
Iskolába néhány napra. Egyéves
a kapcsolatuk, amit tovább
szeretnének erősíteni, s tavasz
szal viszonozzá-1< a most ideér
kezett - II gyermek és 4 pedagé
gus - külciöttség látogatását.

5

1853-ban, éppen sógornője, Szendrey Júlia
lakásán tartózkodott, ahol összeesküvés gya
nújával letartóztatják. A börtönben szüntelenül
tanul, képzi magát.

1857-ben egyik fogolytársa (Bhöm János)
segítségével elkerül Dánospusztára nevelőnek

Gaylhoffer János, ottani földbirtokos két fiához.
Itt a múlt század megszokott romantikája bon
takozik ki. Beleszeret a földbirtokos egyetlen
leányába, Antóniába.

Mivel a társadalmi különbség nagy, így a
házasságra nem sok a remény. Petőfi, hogy
vagyont szerezzen magának, Csákópusztán vállal
intézői állást Geisst Gáspár uradaimában 1858
őszén.

Egy romantikus intézői lakásban élt a kastély
mögött, egészen haláláig. Közben Antónia nem
hajlandó máshoz hozzámenni, ezért apja öt évi
várakozás után beleegyezik aházasságba.

1863 decemberében esküdnek meg
Nyíregyházán, Petőfi Sándor egykori diákcim
borája, Sárkány Sámuel, a későbbi evangélikus
püspök előtt. Ezután hamar véget ér a sok
küzdelem és kitartás után létrejött frigy. Ugyanis
míg Petőfi Csákópuszlán élt, magányában egy
asszony kerítette hatalmába, és nem engedte
szabadulni a házasságkötés után sem. Petőfi

gyenge volt az asszonnyal való szakításra, így a
fiatal felesége rájött a dologra. Nyolc hét után
örökre otthagyta urát, és távozott CsákópuszIáról
apja halálos ágyához. Voltaképpen Antóniával
soha nem "valósult" meg az aszerelmi házasság,
ahogy annak idején elindult. Házasságra csak
azért lépett vele, mert az öreg és beteg Gaylhof
fer János szólította fel, és Petőfi lovagiasan állta
a szavát. Petőfi ezután még évekig írogatta
bocsánatkérő leveleit, de hiába. Végül feleségére
hagyta a még kifizetés re váró 400 holdas
dévaványai birtokát.

(folytatása adecemberi számban)

A Német Kisebbségi
Önkormányzat

november 6-án la órakor tervezi
leleplezni a II. világháboru
áldozatainak emléktábláját, az
evangélikus kertben. Mindenkit
sok szeretettel várnak.

Köszönetnyil ánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda
zon rokonoknak, ismerősöknek, barátok
nak, jó szomszédoknak, akik Farkas Sándor
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk
éreztek.
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Határ Győzőné:A Windsori díszvacsora (II.)
(fo~ytatás az októberi számból)
Az első fogás hideg Vichyssoise (mennyei krumpli)
leves. Forró zsemle. vaj. A másodilc turbot (tengeri
hal) olaszos szószban. Ehhez forré ezüst tányért tet
tek elénk és nagy tálakon hozták a halat. mi meg vet
tünk belőle. Aztán különleges töltött csirke gombás
tejszínes mártással. ropogós svájci krumplival. fejtett
babbal és külön salátával. Végűl fagyasztott mál
naszuffié tejszínnel, gyümölcs. Ezeket mind körül
hordták és annyit vehettél, amennyit akartál. renge
teg féle volt. szezonon belül és kivül.

Utána fogadás három egybenyitott teremben (mi
csodá. csillárok. mennyi vakító arany. fölül, alul.
jobbra. balra). Itt aztán diskuráltunk. hosszabban
Fülöp herceggel, rövidebben a Királynővel. Anyaki
rálynővel. hosszabban Göncz elnökkel. feleségével
Zsuzsával. és még sok más, többé-kevésbé híres
neves-krumplicsillagos férfival-nővel. Győzőt

különösen sok udvarhölgyféle vitte bemutatni ide
oda. Itt kaptunk további ..Tengernagyoktól"
meglepően jó kávét kecses. hattyúnyal~ú arany kan
nákból, no meg likőröket. A ..müsor" szerint a
Királynőnek II körül kellett volna visszavonulni, de
oly jól ment a "party", hogy mi éjféltájban lopództunk
el. sajnálva sofőrünket. aki azonban igen jól érezte
magát a neki szokatlan környezetben.

Egy óra körül értünk haza, egy életre szóló élmény
nyel telve.

A jelenlevők kb. egyharmada volt magyar - hazai.
illetve itt élő. A királyi házat kb. lO-en képviselték.
Göncz elnökkel a magyar kormány nyolc tagja jött.
Az elnök és felesége mellé a Királynő egy udvarhöl
gyet és urat adott, meg az angol nagykövetet felesé
gestül és egy udvari lovagot. A nemzetközi diplomá
ciai testületet hat házaspár képviselte. Az angol kabi
netet öten, szintén feleséggel. A többi ún. speciális
meghívott kb. nyolcvanan - ebben voltunk mi is, és
végül a királyi háztartás - valamiféle középkori tiszt
séget viselők a Királynő körül kb. harmincan. plusz a
feleségek, esetleg féljek.

Gyakorlat tűz nélkül
A Gyomaendrődi Önkéntes Tüzoltó Egyesület eset
gyakorlatot tartott október 22-én. Ennek során a
Fő úti Református Szeretetotthonban jelképesen
fellobbant tüzet kellett lokalizálniuk és a védeke
zést megtenniük. Az esethez kivonultak még a
szarvasi, békéscsabai tüzoltók valamint a mentő

szolgálat és a rendőrség egységei.
Timár Vincze parancsnok elmondta aHiradónak.
hogy az eseményen a tüzoltók csapata jól funk
cionált. Szakmai megítélés alapján nagy szükség
van az ilyen gyakorlatokra. s ezeket süriteni,
bővíteni kell. Erre a hívatásra is ráillik a mondás.
hogy gyakorlat teszi a mestert. Az embereket csak
gyakorlatokon lehet képezni, összeszoktazni "éles"
esetekre. -b-

AKirálynő köszöntő beszéde
a magyar köztá sasági elnök tiszteletére adandó

díszvacsora alkalmából 1999. június 22.
Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Szeretném nagy szeretettel köszönteni Önt és Feleségét országunkban. Nagy örömet
jelent Fülöp Herceg és jómagam számára, hogy Önöket itt Windsorban üdvözöl
hetjük, emlékezetünkbe idézve azt ameleg rogadtatást, melyben Önök részesítettek
bennünket 1993-as magyarországi látogatásunk alkalmával.

Nagyon élénk és boldog emlékeim vannak erről amagyarországi látogatásról és
nagyelégedettséggel tölt el, hogya Berlini fal leomlása utáni első kelet-közép-euró
pai látogatásom Magyarországra vezetett, különösen azért, mert az üknagyanyám,
Rhédey grófnő, magyar volt.

A mai napon Ön egy olyan ország tiszteletreméltó Elnökeként látogatott el hoz
zánk, amely nemrégiben lett az Észak-atlanti Szerződés tagja. Nem csupán e tény
maga tölt el bennünket örömmel, hanem mínden egyéb. amit e tény jelképez és
magában foglal. Hiszen a NATO nem más. mint szabad és demokratikus országok
szövetsége, melyhez minden tagország önkéntesen csatlakozott a biztonság, mint
közös cél megteremtése érdekében.

Magyarország NATO-tagsága visszahelyezi az Önök országát az azt jogosan
megillető helyre a nyugati fővonalbeli országok sorában és ez összhangban van
azokkal avívmányokkal is, melyekkel Magyarország az évszázadok során hozzájárul!
az európai politikai, tudományos és kulturális élethez. Magyarország NATO-tagságá
nak megszerzése, tudom, nemrégiben még elérhetetlen álomnak tűnt csupán, mivel
az Önök országának több mint negyven éven keresztül szenvednie kellett az el
nyomás nehézségeit.

Ezen időszak alatt tanúi lehettünk a kiemelkedő hősiesség és nemzeti bálorság
pillanatainak is, különösen 1956-ban. A forradalom leverése nem tudta a magyar
nép lelkierejét kioltani, és ez anép soha nem adta fel aszabadságért való küzdelmet
Ugyanez a lelkierő volt az, ami az elmúlt egy évtized alatt képes volt létrehozni egy
demokratikus polgári társadalmat, melyben mindenki szabadon élhet a kínálkozó
lehetőségekkel és amelyben az állam barát és nem ellenség.

Ön, mélyen tisztelt Elnök Úr, kiemelkedő szerepet vállalt a szabadságért való
küzdelemben. Ön mindig a személyes biztonsága elé helyezte ameggyőződéseit 
először amásodik világháború idején, majd 1956-ban, amikor is kiállva saját nézetei
mellett Ön bátran vállalia ahaléves börtönbünletés következményeit

Amúlt sebei még mélyek voltak, amikor Ön 1990-ben Köztársasági Elnök lett. Az
Ön toleranciába és érdekegyeztetésbe vetett hite, valamint az Ön azon adottsága,
hogy amagyar társadalom minden tagját képes volt megérinteni, meggyógyrrotta és
megerősítette Magyarországot Az Ön mostani angliai látogatása lehetővé teszi szá
munkra azt, hogyelismerésünket fejezzük ki mindazért, amit Ön elnöki pozíciójában
tett. Magyarország igen nagy utat tett meg az elmúlt tíz év során. Az Egyesüll
Királyság mindvégig határozottan támogatta Önöket ezen az úton. Büszke vagyok
arra, hogy Magyarország EU-csatlakozási tárgyalásai abrit EU Elnökség ideje alatt
kezdődtek meg atavalyi évben. Magyarország az elsők között van ajelölt országok
sorában és reményünket fejezzük ki, hogy Magyarország mihamarabb teljes jogÚ
EU-taggá válik.

Ma szövelségesekként állunk itt, szembesülve akihívásokkal, amit azon értékek
megvédése jelent, melyeket országaink fontosnak tartanak azon törekvésünkben,
hogy igazságot tegyünk és demokráciát teremtsünk Koszovóban. Magyarország
fizikai közelsége e konfliktushoz jól mutatja, hogy az Önök állal nyújtott rendít
Iletetlen támogatás mennyire bátor cselekedet Magyarország részéről.

A nagy nyugati inlézményrendszerekben kialakított kapcsolatunk erősödésével

egyre erősödik közvetlen partnerkapcsolatunk is. Országaink egyre közelebb kerül
nek a kereskedelem és a pénzügyi befektetések, az utazás és az idegenforgalom,
valamint atudományos csereprogramok révén, és még valami, az angol nyelv révén,
melyet Ön autodidakta módon sajátított el abörtönben és amelyet Ön oly választékos
gazdagsággal használ írásaiban és irodalmi fordításai ban.

Különleges fontosságot tulajdonítunk az államfő; szintű kapcsolatok
kiszélesedésének, avállalatok és egyetemek, múzeumok és iskolák közötti kapcso
latok erősödésének, valamint a népeink és Kormányaink közti csereprogramok
bővülésének. Amai díszvacsorára meghívott vendégeink között sokan vannak, akik
kiemelkedő módon járLltak hozzá az élei különböző lerületén az országaink közötti
erős kapcsolat építéséhez. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy módomban áll a
mai estén elismeréssel adózni erőfeszrréseinek és, hogy ma itt együtt ünnepelhetjük
aMagyarország és Egyesült Királyság közötti kapcsolatok erős és baráti voltát

Hölgyeim és uraim, kérem Önöket, hogy állva üritsük poharunkat az Elnök úr és
amagyar nép egészségére.
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Sorállás a bekerülésért
A gondozási feladatok kemény munkát jelentenek...

50 éves találkozó

MegjöjJ el újra nyár. s te ősz. te tel
Kik váltakoztok örök rend szerint
S vidd messze azt a zord napot te szel
Melyengem is majd távozásra inti

Nézem a naptár tiszta lapjait:
Mit hoz az ev? De jó. hogy nem tudom
Es mint kinek önö csillaga lIlL
Megyek tovább a vegtelen úton...

címú verseskötetének bemutatásával.
A kiállítás megnyitása elólt örömmel
üdvözöl lék egymást a rég nem látott
osztályiársak. Ezt követóen hagyo
mányos oszlályfónöki órával, vacsorával
és késó esti beszélgetéssel folyiatódott a
nap. Mély élményt hagyott bennünk ez a
találkozás.
Az osztályiársak ezen alkalommal
elhatározták, hogy a volt Szent Imre
Polgári Iskola jogutódját, az endródi
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
jdiákjait segitó alapítványi hoznak létre.

Fülöp Imréné

50 éves találkozó volt 1999. szeptember
4-én Endródön avolt Szent Imre Polgári
Iskolában kezdett és 1949-ben Általános
Iskolásként végzett diákok részére. A
találkozóra 34-en az ország minden
részéból eljöttek a volt oszlálytársak, a
határon túlról is és olyanok is, akik 50
éve nem lálták egymást, iIletve
Endiódön sem voltak azóta.
Atalálkozót összekötöttük Endródi Bella
János Németországban éló múvésllanár
osztályiársunk festményeiból a
Gyomaenródi Közösségi Házban ren
dezetl kiállilásával és "Verses Napló"

téli ellátásban nehézségek mutatkozhatnak azért, mert
otthon maradnak a beköltözni szándékozók. Az úgy
nevezett előgondozás, meg a 1a..1{áson történő ellátás
nagy kihívást jelent a személyzetünknek.

Az építkezés egyébként nagyon szépen halad. A kése
delem oka, hogy például a pályázati pénzek nem egy
szerre lettek visszaigazolva...

A munkák egy részét a Gyomaszolg Kft. végzi, mi a
saját erőkkel az udvari rendezést és a volt diszkont üzlet
átalakítását csináljuk. Az együttműködés nagyon jó és
ta..rthatónak látszik az április 15-i átadás is.

Az új otthon területe, mint ismert, a volt Rózsa
presszót, a volt diszkont üzletet is magába foglalja majd
a jelenlegi épülettel.

Hátra marad még a fejlesztés egy üteme 2000-re. Ez
egy 10 ágyas átmeneti gondozót és egy 20 fős idősek

klubját céloz meg. Ezekkel lesz olyan egységes a cent
rum, mint a Mirhóháti utcában.

A végleges megoldásban Endrődön az 50 ágyas bent
lakásos otthon és 20 fős idősek klubja üzemel majd. Az
átmeneti gondozásra is hatalmas igény van. A
mozgáskorlátozottak problémáira is figyelemmel
vagyunk akialakítás sorá...'1. -BK-

Gellai Józsefné tájékoztatta lapunkat a Városi Gon
dozási Központban zajló és várható eseményekrő!,

valamint az endrődi bővitésről.

1999-ben csatlakoztunk az EU által életre hívott
Idősek Éve programjaihoz. Ehhez az adta az ötletet,
hogy idén kerek évfordulót ünnepelt az Öregszőlősi

Idősek Klubja, most 15 éves. Ez volt az első lépés a
sorozatban. Júniusban 10. évét töltötte be a Nagylaposi
Idősek Klubja. Itt egy csodálatos kézimunka-kiálIítással
egybekötött rendezvény volt, amit a polgármester úr nyi
tott meg.

Az Idősek Napját október l-jét úgy ünnepeltük, hogy a
két bentlakásos intézmény lakói az Öszikék Idősek

Otthona aulájában gyültek össze, ahol számukra kis
műsoros estet adtunk, valamint a Vöröskereszt kis
ajándékcsomagokat osztott szét. Hozzánk Dezső Zoltán
alpolgármester, az endrődi rendezvényekre Császárné
Gyuricza Éva képviselő, valamint Öregszőlöbe- ahová a
négy idősek klubjából az idősek csoportját a Villám
Tours busza szállította oda-vissza - Jakus Imre
képviselő látogatott el. Ö csekély adományt is hozott
magával.

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány mind a két ren
dezvényhez hozzájárult összesen 10 ezer Ft-tal.

Készülünk a november 12-i évfordulónkra is. Ez egész
véletlenül egybeesik a Nógrád megyében l 997-ben életre
hívott Szociális Munkások Napjával. (Azóta 3 megye
csatlakozott ehhez.)

Az Öszikék Otthon évfordulója mindig az itt dolgozó
szociális munkások napja ís lesz. úgy érzem, hogy a kol
légáink is megérdemlik az elismerést, mert hiszen ez
nagyon kemény munka...

Nagyon szép karácsonyi ünnepséggel, majd egy
előszilveszterrelbúcsúztaguk majd az óévet.

Az idős lakóink többsége általában már gyászol vala
kit. Sokuk számára a temetői látogatás nehézségekbe
ütközik halottak napján, ezért úgy tervezzük, hogy
mindkét bentlakásos intézményünk közösségi hely
iségeiben egy-egy asztal.1{át szeretnénk felálIítarli fe
születte!, illetve a református jelképpel. Itt lehet majd
lakóinknak szeretteik emlékére a gyertyát meggyújtaP..i.
Sokuknak ez lesz az első halottak napja, mindszent,
amit nem a családjaikban, otthonaikban élnek meg.

- Az egy éve üzemelőŐszikékOtthon megfelel-e a gon
dozottak elvárásainak, afelújítás minőségjavítótényezői

hogyan érzékelhetőek?

- Modeil értékűnek is mondható ez az intézmény,
hiszen van szociális - és emelt szintű szárnya. Túl a
beköltözési traumán azzai is szembe kellett néznünk,
hogy bizonyos félreértéseket eloszlassunk azzal kapcso
latban, hogy a belépőt leflzetők között kivételezés nin
csen. A gondoskodás, az ellátás mindenki számára
egységes. Természetesen nagy örömmel fogadták, hogy
tágasabbak a szobák, a közös helyiségek, kulturáltabb a
bútorzat. Azokkal volt kisebb gond. akik magányos élet
ből kerültek be a közösségbe. Ezt meg kellett szokniuk.

Az is egy mércénk lehet. hogy úgy az emelt szintü,
mint a hagyományos ellátást biztosító otthonainkban
nagy a sorállás a bekerülésért.

- Hol tart az endrődiotthon kialakítása?
- Amennyi öröm ez, hogy eljutottunk oda, hogy az

endrődi városrészben is kiaiakult egy ugyanilyen
nagyságrendűépület, mint az Öszikék, annyi ürömöt is
jelent, hogy nem sikerült ez évben tetö alá hOZI1..i, s így a
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Az EGÉSZSÉGESEBB GYERMEKEKÉRT
Napjaink gyermektársadalma óriási megterhelésnek
van kitéve mind a családban, mind az óvodában és az
iskolában. Ezek a megterhelések - az ülő életmód,
kényelmetlen, helytelen bútorok, nehéz iskolatáska...
stb. - a mozgásszegény életmóddal együtt mozgás
szervi elváltozásokat okozhatnak. Ezt bizonyitják a
gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatokon

felfedezett magas számú kezdődő, vagy már meglévő

mozgásszervi elváltozások. Ezek az elváltozások,
deformitások gyermekkorban ritkán okoznak pa
naszt, vagy fájdalmat, de előjelei lehetnek egy felnőtt

kori súlyosabb megbetegedésnek.
1975-96 között a fiatalok közötti mozgásszervi

megbetegedések száma megötszöröződött.Egy 1991
es felmérés szerint a gyermekek 47%-a igényelne
foglalkoztatást mozgásszervi problémák miatt. Az
1996. szeptember l-jén életbe lépett módosított köz
oktatási törvény lehetővé teszi az oktatási intéz
mények számára, hogy - amennyiben személyi és tár
gyi feltételeik lehetővé teszik - gyógytestnevelés fog
lalkozásokat szervezzenek. Sajnos - főleg anyagi
okokból - csak kevés intézmény tud élni ezzel a lehe
tőséggel. A testnevelő tanárok egy része rendelkezik
alapfokú gyógytestnevelési ismeretekkel, de a teljesít
ményorientált ískolaí testnevelés nem teszi lehetővé a
megfelelő differenciálást. Így a gyógytestnevelést
ígénylő gyermek vagy nem vesz részt a testnevelés
órán - felmentett, vagy tornázik, sportol egészséges
társaival együtt, s olyan gyakorlatokat, mozgásokat
is elvégez, amely állapotát tovább rontja. Ezt felis
merve a Selyem úti óvoda (Selyem út Iül. sz.) több
éve munkálkodott azon, hogy a gyógytestnevelést
igénylő gyermekek foglalkoztatását megoldja. A
Városi Családsegítő Központtal együttműködve pá
lyázatok ''::'~ján sikerült tornaszereket, sportesz
közöket vásárolnunk, és ebben a tanévben egy kü
lönálló tornaszobát tudtunk kialakítani. Itt folynak a
mindennapos testnevelés-foglalkozások, illetve e tor
naszoba felszereltsége alkalmas a gyógytestnevelésre
utalt gyermekek magas szintű ellátására is .

Óvodánkban a 4-1ü éves korú gyermekek ellátását
tudjuk felvállalni.

Az alábbi mozgásszervi és belgyógyászati elváltozá
sok kezelésére van lehetőségünk:

Mozgásszervi e[változások
Lapos hát - domború hát (kifózis) - nyerges hát

(lordózis) - kifolordózis - ferde nyak - tölcsérmell 
tyúkmell - Sprengel-féle deformitás - Scheuermann
kifózis - skoliozis - csípőízületi elváltozások 
Schlatter-féle betegség - X láb - O láb - lábboltozat
süllyedés - dongaláb.

Be[gyógyászati e[vá1tozások:
Elhízott gyermek - aszténiás alkat - asztma 

magas vérnyomás - csökkent látás.
A foglalkozásokat heti 3 órában szervezzük (törvény

által előírt). Ebből 2 óra irányitott foglalkozás tor
nateremben, l óra pedig önálló - házi feladat. Ez
feltételezi a szülőkkel való jó együttműködést.

Óvodánkban a gyógytestnevelést igénylő gyerme
kek részére a foglalkozások a délelőtti órákban zaj
lanak, ezt a feladatot alapszolgáltatásként látjuk el.
Emellett lehetőségünkvan a városban élő, gyógytest
nevelést igénylő gyermekek ellátására is. Az itt fel
merülő igényeket a délutáni órákban szervezett fog
lalkozásokon igyekszünk kielégíteni.

Az elsődleges hangsúly a felismerésen van, ezért
fontos, hogy a szülők és pedagógusok folyamatosan
kisérjék figyelemmel a gyermek fejlődését, mozgását,
és ha a legkisebb rendellenességet is tapasztalják,
forduljanak orvoshoz, szükség esetén ortopéd szak
orvoshoz. A diagnózis megléte után pedig keressen fel
minket gyermeke érdekében. A gyógytestnevelés
foglalkozásokon való részvétel megfelelő kezelési mód
lehet. A foglalkozásokba - egyéni elbirálás alapján 
folyamatosan lehet bekapcsolódni.
Bővebb felvilágosítás, információ kérhető:

- munkaidőben: Gyomaendrőd, Selyem út 101. sz.
Tel.: 386-346

- munkaidőn kívül: 284-871
NAGYNÉ SIMON MÁRIA gyógytestnevelőóvodapedagógus
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Kiállítás az ősz terméseiból
Gyomaendrődön a Katona József Müvelődési Központ termésbáb-készítő

versenyt hirdetett meg óvodások, valamint általános iskolás közösségek
számára. Benevezett 6 gyomaendrődi önálló óvoda 9csoportja és 3általános
iskola 12 osztálya. Azsüri Honti Judit középiskolai rajztanár, valamint Tímár
Ernőné virágkötő mester véleménye alapján az alábbi csoportok munkái kerül
tek kiemelI díjazásra:
Óvodás korosztály
- Kossuth utcai óvoda Süni csoport
- Tulipános óvoda (Öregszőlő) - aképen
- Kossuth utcai óvoda Nyuszi csoport.
Ezen túlmenően valamennyi résztvevő szerény ajándékot kapott arészvételérI.
Általános iskolás korosztály
- 2. Sz. Általános Iskola 2. c osztálya aszép termés "ékszereiérI"
- 2. Sz. Általános iskola 3. c osztálya "ZöldségváiOs" címü kompozícióért
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 4. aosztálya az ötletes mesefigurákért
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 3. osztálya által készített "A mi
iskolánk" címü kompozícióért, valamint a
- 2. Sz Általános Iskola 1.b osztálya által készített állatkertért.
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A kábeltévé műsorai...

A betű művészei
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A hétesztendős Duna Televízió az
idén elnyerte az UNESCO egyik kul
turális kitüntető diját, mint a világ
egyik legjobb kultúrát közvetítő tele
viziója.

Munkatársai ezt alátámasztván
közel kétéves érlelődés után elkészí
tették a Kner családot bemutató
filmjüket.

Megragadta őket a család szellemi
sége. a kultúra iránti tiszteletük,
amit nemzedékről nemzedékre to
vább adtak, s ily módon is fontosnak
tartották emléket állítani a Kner csa
ládnak.

Békéscsabán október 21-én Pekár
István a Duna tévé alelnöke és Bakos
Katalin szerkesztő-rendező felveze
tése után szúk körű meghívottaknak
levetített két összeállításban követ
hettük a Kner család erőfeszítéseita
nyomdaalapítástól a sikert síkerre .
halmozó Kner dinasztia kiteljesedé
séig..Ragyogóan megkomponált mó-

Tisztelt tagság, tisztelt lakosság!

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Szervezete az
ENSZ által 1999-re meghirdetett "Idősek nemzetközi
éve" programhoz csatlakozva szervezte az év program
jait, akcióit.

- Szeptemberben idős kisnyugdíjasok részére
szerveztünk egynapos kirándulást Kecskemét
Lakitelek-Tőserdő útvonalon. A 40 kikapcsolódni
vágyó nyugdíjasnak múzeumlátogatást. városnézést.
Tisza-parti ismerkedést iktattunk aprogramba.

- Október 1-jén, kapcsolódva az intézményi ren
dezvényekhez. a Városi Gondozási Központ 80 idős

benIlakóját köszöntöllék önkénteseink az "Idősek

napja" alkalmából. Szerény megvendégeléssel,
ajándékcsomaggal tettük emlékezetessé az ünnep
ségeI. Az ünnepeltek között sokan meséltek saját
vöröskeresztes múltjukról, s láthatóan örültek, hogy
ismét közvetlen kapcsolatba kerültek amozgalommal.

- Tervezzük karácsonyi szeretetakciónkat is.
Szintén az idősek és a gyermekkorúak meghatározott
csoportjai részére szándékozunk programot szervezni.
Ebben az akcióban részt vesznek alapszervezeteink is.

A közelmúltban az Antenna Hun
gária felirattal ellátott MSat és
Szív Tv. a későbbiekben a 42. hét
végén a Tv3-as csatorna is, valamint
a Cartoon Network mesecsatorna és
a Magyar Sportcsatorna megszűnte,

illetve a műsorkiesések miatt kér
deztük az üzemeltető Szűcs Imrét,
hogy milyen változások várhatók a
helyi kábeltévé műsorkinálatában.

Elmondta. hogy a mesecsatorna és a

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

don ismerhettük fel ismét a gyomai
társadalomban elfoglalt és vezetővé

vált szerepüket. Immár ország-világ
tudomására hozza a film ezeket a
tényeket és közelebb hozza minden
kihez. mintegy helyére teszí emberi
nagyságukat, szakmai tudásukat.
ami Gyomától Amerikáig elismertté
vált.

Bakos Katalin a fllmek szerkesztő

rendezője, Horváth Adrienn opera
tőr. dr. Csernák ZOltán zenei szer
kesztő és a többiek munkáját csak
dícséret illeti a Betük művésze - A
Kner örökség, és a Kner Albertre
emlékezünk cÍInű filmek e1készíté
séért.

A közölt dokumentumok szellemi
atyjainak Erdész Ádámot és dr. Fü
zesné Hudák Juliannát tekinthet
jük. Kner Imre unokája pedig olyan
dokumentumokhoz juttatta a Duna
Televíziót, amelyeket eddig még se
hol sem publikáltak. -BK-

- December elején aVárosi Családsegítő Központ
és a Vöröskereszt Területi Szervezete drogprevenciós
napot szervez fiatalok részére.

- Adományozóink jóvoltából folyamatosan tudunk
eseti ruhasegélyt adni az arra rászorulók részére, ter
mészetesen csak a lehetőségeinken belül.

- Napi élelmiszersegélyt juttatunk el néhány szük
séget szenvedő sokgyermekes családnak.

- Programjainkat vöröskeresztes és önkormányzati
pályázati kereiből, valamint adományozóink
adományaiból tudjuk megvalósítani.

- Állandó ingyenes vérnyomásméréssel. olcsó
árfekvésű árukkal állunk a lakosság rendelkezésére.

- Ezúton is szeretnénk felhívni alakosság figyeimét
arra, hogy közeleg ahideg idő. Nagyon sok kisgyermek
nem csak éhezik, hanem fázik is. Kérem azoknak a
jóérzésű embereknek aseg~ségét, akik tudnak és akar
nak is seg~eni, hogy adományaikat - meleg ruhanemű,

cipő, takaró, élelmiszer, készpénz - ajánlják fel
szervezetünk közvetítésével aszükséget szenvedőknek.

Címünk: Gyomaendrőd, Szabadság u. 6. Tel.:
386-995

KURIL LA JÁNOSNÉ területi vezető

Tv3 adásai inteIjúnk idején kerülnek
vissza a képernyőre, míg a véglege
sen megszűnthárom emlitett csator
na helyére más programok.at tervez
nek.
Mivel magyar nyelvű műsor már
nincs. ezért szóba jöhet a CNN.
RAl 1, a Super RTL. RfL+, Music 1
komolyzenei csatorna, Tv5...
Az előfIzetés árát mindez egyelőre

nem befolyásolja. -b-
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Közhasznúsági jelentés a Kner
Múzeum és Könyv Alapítvány 1998. évi

tevékenységéről

A Kner Múzeum és Könyv Alapitvány az 1997. évi közhasznú
sZ€lvezetekról szóló elVI. törvény értelmében a Békés Megyei
Bíróság aPk. 60. 260/199812. számú 1998. szeptember 9-én kelt
végzése alapján közhasznú szervezet minősHésl kapo".
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása
- magyar könyvmúvészeti és Iipográfiai hagyományok ápolása
- aKner és amagyar nyomdák történetének kutalása, publikálása,

feldolgozása
- neves nyomdászok, könyvmúvészek munkásságának fetdolgo

zása, évfordulók megünneplése
- Iipográfiához kapcsolódó rendezvények. kiállRások szervezése,

támogatása
- aKner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapaása és aKner-

hagyományok ápolása.
Akuratórium tagjai az AlapM okirat értelmében két alkalommal
üléseztek. Az ill készült jegyzőkönyvek az alapitvány székhelyén let
tek elhelyezve - azokba aközhasznú szervezetek nyilvánosságára
vonatkozó rendelkezések szerint bárki belekinthel.
Az alapitvány gazdálkodásának lőbb adatai:
Induló vagyon 1992. augusztus 31-én: 100000,- FL
Induló vagyon 1998. január l-jén: 319737,- FL
Vagyon 1998. december 31-én: 459466.- FL
Bevételek:
Békés Megyei Munkaügyi Központ (polg. szolg.:) 105080.- FL
Alapítványi tőke kamatai: 65 630,- FL Támogatás: 400000,- FL
Pályázati támogatás: 200000,- FL 1% SZJA: 89760,- Ft
Bevételek összesen: 860 476,- FI.
Kiadások:
Kozma bútorok restaurálása: 300000,- FL Banki ktsg.: 747,- FL
Polgári szolgálat dljai: 420000,- FL
Kiadások összesen: 720 747,- FI.
AKner Múzeum és Könyv Alapítvány a19062619-1--{)4 adószá
mon felajánlott SZJA 1%-ot kiegészítve apályázali támogatással és
saiát forrásával aKozma Lajos által tervezett bútorok restaurálására
forditatta. AKner Nyomdaipari Múzeum polgári szolgálatot tel
iesaö személyek dijazására 420000,- Ft-ot forditott az alapitvány,
melynek egi' részét aBékés Megyei Munkaügyi Központ vissza
térai. DR. KOLOSi TAMAs akuratórium eln6ke

Modellezö kiállítás a Közösségi Házban
90 éves amagyar modellezés clmmel rendezett kiállítást a
22 éve működó Székely Mihály Modellezó klub az endrő

dí Közösségi Házban október 1Q-én. Akiállítást városunk
polgármestere dr. Dávid Imre nyitotta meg. A két napig
látható modelleket kb. 350 ember nézte meg. Amegyéból
és megyén kívülről érkezett látogatók elismeréssel szóltak
a klub munkáiról. AJ. érdeklódők hajó-, repülógép- és
autómodellekben gyönyörködhettek, s láthattak egy
múködő gözhajót is, amelyet az endrödi Szabadstrandon is
bemutatott a modell épftóje Schmidt Lajos a kiállítás
budapesti résztvevője.

"A modellezés rendszerességre nevel és fejleszti a kéz
ügyességet."
Akikben esetleg felébredt aszunnyadó vágy, hogy ezzel a
fajta tevékenységgel foglalkozzanak, azoknak lájékoztatá
sul elmondjuk, hogya klub iránt Blaskó Jánosnál lehel
érdeklódni, akit aRózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
lehet felkeresni ecélból. Reméljük, hogya kiállítás felkel
tette a gyerekek figyelmél, és a modellezó klub létszáma
gyarapodni fog. Reméljük, hogy még jó néhány évig fogja
öregbítení Gyomaendrőd hírnevét ez is.
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ÁLLÁSAJÁNLATOK
Gyomaendrőd:

1. Sissi Tricot Kft. Dévaványa, Papp tanya. Tel.:
(66)483-165 - varrónő 5 fő, konfettirozó 3 fő

(lehet csökkent munkaképes is).
2. Szabóipari Szövetkezet Gyomaendrőd.Fő út 7-13.

Tel.: (66)386-913 Kiss Imréné - 5 fő varrónő.

3. Sellő Gmk. Dévaványa. MóIicz Zs. út 31. Tel.:
(66)483-018 Szilágyi Boldizsárné - varrónő 5 fő.

4. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major. Tel.:
(66)483-054 Ungvölgyi János - cipóltészitő 20 fő.

5. Stafirung Kft. Gyomaendrőd, Hősök útja 52-54.
Tel.: (66)386-603 Illés Jánosné - 10 fő varrónő.

6. Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. Mezőberény,

Gyomai út 204. Tel.: (66)352-422 Molnár Mihály - 5
fő hegesztő és 3 fő esztergályos.

7. Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.
Tel.: (66)386-891 Kissné Roncsek Gabriella - 10 fő

cipőfelsőrész-készitő.

8. Unilors Bt. Gyomaendrőd.Magtárlaposi út 43. Tel.:
(30)9453-750 Újlaki Szabolcs - a Makk 7-es
poharazó munkahelyére keres 2 fő vendég
látóipari eladót.

9. GyomaszoIg Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep út 2.
Tel.: (66)386-233 Fábián Lajos - kőműves 3 fő.

lű. Ikarus Főnix Kft. Szeghalom. Kinizsi út 76. Tel.:
(66)371-455 Bagdi Istvánné - 1 fő hegesztő szak
mérnök (pályakezdőneknem).

ll. Andor Károly vállalkozó Gyomaendrőd, Toldi u.
l/L ':'el.: 06(20)9744-066 - 3 fő autószerelő, 1 fő

festő-karbantartó, 1 fő eladó, 10 fő lakatos, 10 fő

segédmunkás.
12. Lantos Rt. Karcsa, Szabadság út 15/A. (Borsod

Abaúj-Zemplén. megye) Tel.: (47)342-079 Tóthné 
110 fő varrónő.

13. Szociotherápiás Otthon Ágfalva-Liget (Sopron
megye) Tel.: (99)330-260 Belényessy Albert igazgató
- 1 fő ápoló, 1 fő gyógypedagógus (pszicho
pedagógiai végzettségű).

14. Paksi-Team Kft. Kecskemét. Petőfi S. út 3. N /136.
Tel.: (30)2191-995 Paksi Csaba - 1 fő villany
szerelő.

15. Gyomai Kner Nyomda Rt. Gyomaendrőd.Kossuth
u. 10. Tel.: (66)386-172 Márton Jánosné - 1 fő cso
magoló, 5 fő kötészeti betanított munkás.

16. Pantonett CipőipariBt. Gyomaendrőd.Fő út 81/ l.
Tel.: (66)386-155 Wolf Józsefné - 5 fő cipőfel

sőrész-készítő.

17. Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványa, Damjanich
út 2/ l. Tel.: (66)484-286 - 1 fő gyermekfelügyelő.

Bővebb felvil.ágosításért forduljon a Kirendeltség dolgo
zóihoz.

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Boda Kornél Zsolt és Lizák Szilvia, Szántó János és
Fülöp Ibolya, Mahovics János és Smírt Anita
Aranka, Soós Attila Zsolt és Farkas Tímea.
Akik eltávoztak közülünk:
Majoros Lajos 74, Kovács Istvánné Katona Mária
86. Kulik Imre 75, Csath Endréné Kovács Ilona 80,
Földi Imre 58, Kukla Mihály István 70 éves korá
ban.

45 éven felüliek hónapja
A Munkaügyi Központ szakítva az eddigi, úgynevezett
hagyományokkal, nem egynapos állásbörzét ren
dezett, hanem egy hónapon keresztül igyekezett a
figyelmet ráirányítani a 45 éven felüli korosztályra.
Oka. hogy ez a réteg igen nehezen jut munkához.
Gyakori elutasitásba ütköznek, vagy pedig nem
igazán tudják, hogyan kell munkát keresni ...

A rendezvénysorozat lényege volt. hogy amegye
összes kirendeltségén október folyamán különböző

tájékoztatókat. állásbörzéket szerveztünk. Gyoma
endrődönkb. 300 főt érintett a regisztrált munkanél
küliek körében.
Előzetesen felmértük. hogy milyen az iskolai

végzettségük, mi a férfiak aránya. s igyekeztünk cél
irányosan elindulni, számukra munkát találni, to
vábbá felépíteni az eseménysor menetrendjét.

Az első két hétfő az úgynevezett mini állásbörzével
telt el. Ezen megjelentek a munkáltatók is aj án
lataikkal.

Az első héten csoportos jogi tanácsadást is tartot
tunk a munkaviszony létesítésekor a legfontosabb
teendőkről...

Volt egy ilyen kihelyezett rendezvényünk Dévavá
nyán is, aztán egy munkáltatói fórum.

A legsikeresebb esemény a nyugdíj- és egészségbiz
tosítási tájékoztató volt. A nyugdíjbiztosítási igaz
gatóságtól és az APEH-től a TB-szakreferens részvé
telével. Ezen személyre szóló tanácsadást is tudtak
nyújtani.

Szerveztünk egyfajta tréninget ekorosztálynak.
Lényege, hogy a kommunikációs nehézségeken segít
sük át őket: hogyan keressenek állást, hogyan tár
gyaljanak, hogyan védjék azt ki, ha életkorukra
vonatkozóan valami negativ megjegyzéssel, kifogással
találkoznak...

Rehabilitációs tájékoztatót is kaptak október folya
mán a munkanélküliek.

A rendezvénysorozat előkészítésében nagyon sok
munkánk fekszik, de nem volt hiábavaló.

83 embernek ideiglenesen, vagy véglegesen megol
dást találtunk problémájára. 69-en állást találtak.
14-en kezdtek a hónapban tanfolyamokba - pl. rózsa
kertészeti, kazánfütői, szociális gondozó, kereskedő,

boltvezető, számviteli ügyintéző. sőt szoftverüzemel
tető... -, néhányan önfoglalkoztatóvá váltak.

Fel kell venniük ilyen formában is a versenyt, meg
kell felelniük a kor kihívásainak.

Közhasznú munkán dolgoznak az önkormány
zatnál, intézményeknél 44-en. 5 főt sikerült támo
gatás nélkül elhelyezni, ami e térségben e korosztály
nál egyébként nem jellemző.

Úgy néz ki, hogy foglalkoztatásbővitő bértámo
gatást 16 főnek sikerül megszereznünk.

Ezek a számok még bővülhetnek.

Mindehhez hozzátartozik, hogy ez a korosztály sok
kal inkább akar dolgozni, mint az ifjabb, mert a közel
gő nyugdíj szempontjából sem közömbös a helyzetük.

A Híradót Timárné Búza Ilona. a kirendeltség veze
tője tájékoztatta.
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Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér l. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320
Beküldési határidőminden hó 25.

Feladó neve: ..
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege : ..

Varjú Szabolcs.
A kiállítást megnyitotta Sass

Ervin újságíró, rendezte Hevesi
Nagy Anikó, közremúködött a
Városi Zene- és Múvészeti Iskola
növendék együttese. Megtekinthetö
volt október 25-töl november 3-ig.

Életmú-díjat kapott Juhász
Sándor, Honti Antal és Dancsó
Árpád. Szakáll Sándor meghívást
vehetett át a Bethlen Alapitvány
szokásos nyári múvésztáborába.

Szarka Balázs és B. Molnár
Zsuzsanna a Rekline Stúdió
ajándékát. nagy 2. (Zopán) az
Apolló mozi díját kapta.

Azsúrt tagjai voltak: dr. Pataj Pál
festömúvész, SzoKe Sándor szob
rász, Bardócz Lajos grafikus.

koszorúzással ért véget a Gyoma
városrészi esemény.
Másnap, 23-án 9 órától az endrődi

katolikus templomban szentmisével,
azután a Rózsahegyi Kálmán Általá
nos Iskola diákjainak műsorával, ezt
követően koszorúzással zárult az
ünneplés az '56-os kopjafánál.

Városunk méltó tisztelettel ünnepelte
az 1956-os események 43. évforduló
ját. Október 22-én este a Szabadság
téren zászlófelvonással, a2. Sz. Álta
lános Iskola műsorával és Domokos
László országgyűlési képviselőnk

megemlékező beszédével indult a
program, majd a Hősi emlékműnél

Nagy Z. (Zopán) Találkozások címü fotókiállítása
Budapesten nyílik meg a Magyar Nők Szövetségé
nek székházában november 8-án.
A kiállítás anyaga az őrbottyáni Református Egész
ségügyi Gyermekotthon gondozottjait mutatJa be.
.....Ezért szeretném, ha jelenlétüket jobban elfogad
nánk és a kiállítás által (is) közelebb kerülnének a
néző lelkéhez..."

......
II. Oszi i:árlai:

Fotókiállítás

Hangverseny
AGyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa október 29-én agyomai kato
likus templomban hangversenyt adott. A műsorban verset, reneszánsz,
barokk kórus- és hangszeres műveket hallhatott anagy számú közönség.

A Katona József Múvelödésí Köz
pont rendezésében megnyilt a helyi
múvész-alkotók ll. Ószi tárlata.

A zsúrizett múvek 28 alkotó
gyönyörü munkáit dícsérik.

Kiállitók voltak: B. Molnár
Zsuzsa, Cs. Nagy Lajos, Csikósné
Harmati Mária, Dancsó Árpád,
Demeter György, Diószegi Bíró
(i)Lona, Dusek Andrea, Gellainé
Csatári Krisztina, Hevesi Nagy Ani
kó, Honti AnW, Juhász Sándor,
Kóra Judit. Kovács Arnold, nagy 2,
Nagyné Veres Róza, Nehéz Lajos,
Nótári Krisztina, Polányi László,
Rávainé Farkas Éva, Réfi Vanda,
Szakáll Sándor. Szarka Balázs,
Takács Lívia, Toók Péter, Túri
Tamás, Uhrin Pál, Varju Krisztián,

Ujszeru, üres állapotú 55 literes
akvárium eladó fütöszállal. víz
forgatóval együtt. Erd.: Gózon
Gáborné. TeJ.: 285-820

Gyomán. Bajcsy-Zs. út 143. sz.
alatt összkomfortos családi ház
eladó. Gáz központi fütés, ipari
áram. beépíthetö padlástér. Tel.:
284-403 Kiss Károly.

Magyar korrepetálást vállalok.
Erd.: 285-308

Bontásból ablakok. ajtók, szaru
fák. gerendák. tégla és kiscse
rép, betoncserép eladó. Érd.:
06/60/448-082

melléképülettel. ipari árammal.
Érd.: 06/60/304-863. Kossuth
u. 34/ l.

Gyomaendrödön tanya 1.5 hold
földdel (VI. 502. sz.) eladó. Érd.:
282-670. vagy 285-585

Eladók használt német televi
ziók. videók. porszivók, hűtö

szekrények. Gyomaendröd,
József Attila u. 20. Tel.:
06/30/9741-822

Nova sütö, fözölap, káposztás
kád. 2 fotel. porszívó, gyer
mekheverö eladó. Érd.: 285-308
as telefonon.
Gyomán kétszintes. gáz központi
fütéses családi ház eladó. Vá
sártéri lakás értékkülönbözettel
lehetséges. Érd.: Gyomaendröd,
Gárdonyi u. 16. Tel.: 285-505
Lehel utcában két generáció ré
szére alkalmas. komfortos csalá
di ház ipari árammal. kerttel el
adó. Érd.: 66/285-489

Focivilág újság eladó. V. évfo
lyam l-3 szám, V. évfolyam
ll-VI. évfolyam 33. szám. Tel.:
284-340. este.

Osszkomfortos. 2.5 szobás ház
sok melléképülettel. nagy udvar
ral azonnali beköltözéssel eladó.
Érd.: Endröd, Szabó E. u. 17.
Tel.: 284-448

Sóczó-zugban vízparti telek
eladó. Érd.: 285-636-os tele
fonon az esti órákban.

Lucernamag fémzárolt. KSP víz
szivattyú, 100 bála lucerna el
adó. Érd.: 280-055. 17 óra után.
Tetötér beépitéses családi ház
rendezett környezetben eladó.
Érd.: Molnár László Gyomaend
röd. Rácz L. u. 16. Tel.: 284-263
Uj 28-as nöi kerékpár eladó.
Érd.: 284-477

r-----------------------------------------------------------------------------------'*:

L J?~~~~~_~~:~_j

Trabant vonóhoroggal. műszakí

val. zöldkártyával eladó. Erd.:
Petöfi u. 40/ l. sz. alatt.
A Szabadság tér közelében (Han
toskertben) összkomfortos. régi
tipusú családi ház nagy telekkel
(944 m'). telefonnal. azonnali
beköltözéssel eladó. Erd.: Pósa
L. u. 6. sz. alatt. illetve a 284
250-es telefonszámon.

Kertes. osszkomfortos. két szo
bás családi ház eladó. Erd.: Gyo
maendröd. Dobi István u. 6. Tel.:
66/285-304

Jó állapotban lévö többfunkciós
babakocsi. valamint kombi gyer
mekágy eladó. Erd.: 285-338
Ujszerü állapotban BMX kerék
pár jutányos áron eladó. Erd.:
17 óra után 284-142-es telefo
non.
Bontott Bohn cserép eladó. Erd.:
285-407-es telefonon.

Eladó 3 funkciós nagykerekűba
bakocsi. fonott mózeskosár. ete
töszék. fa járóka. Erd.: Gyoma
endröd. Pásztor J. u. 6. TeJ.:
284-245

120 l-es villanybojler jó állapot
ban eladó. Erd.: 66/283-127
A Papok földjén 568 m' vete
ményes eladó. Erd.: Budai u. 5.
szám.

Osszkomfortos családi ház
eladó. 100 m' alapterülettel.
alsóépülettel. beépithetö padlás
térrel. Liszt F. u. 9/ l. Tel.: 386
871. vagy 282-340
Gyoma központi részén tetötér
beépitéses családi ház eladó.
Pincével. 6 db garázzsal. nagy

Gyomán 3 lapos villanytüzhely.
160-170 kg-os hízók eladók. Érd.:
Budai u. 2/ l. Tel.: 285-239

. 2105-ös Lada megkímélt állapot
ban eladó. Erei.: Gyomaendröd.
Babits M. u. 31. Tel.: 285-088
Sátortetös. kétszobás. összkom
fortos. gázfütéses ház jó alsó
épületekkel. garázzsal. ipari
árammal. telefonnal eladó. Erd.:
Gárdonyi u. 53. Tel.: 284-190
Többfunkciós babakocsi - olasz
Perego - használtan eladó. Erd.: a
Hiradó szerkesztöségében. vagy
tel.: 386-122/l04-es mellék.
Gyoma központjában kövesút
mellett közmüvesített parasztház
eladó. Erd.: a helyszínen. vagy a
283-929-es telefonon.
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r------------------~--,
I ÁLLÁST .A.JÁNL I
: Aszlalosipari cég keres 25 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkező, önállóan :
I dolgozni tudó bútoraszlalosokal. I
I Jelentkezni: a 06/30/9533-594-es telefonszámon. IL ~ ~

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: Gabonamoly-, zsizsikgázosílás :
: MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS :• •
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-120, 386-203 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I
I
I
I
I
I

---------.

v\;~NYSZEREL~
4): SZAKÜZLET SI

Sebők & Sebők

Kereskedelmi és S' bigáitató Kft.

Épület- és Ipari il amosság
ViII nyszerelés

ÉrmtésvédeUni,
tüzvédelmi és lIámvéde mi felülvizsgálatok

SZÓ
el~...",

Híradás·, táv özléstechnika, háztartási gépek
Nyitva: Hétfőtől- Péntekig: 7.3ü-17-ig

Szombaton: 7.3ü-12-ig

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 82.
Te .: 66/386-782· 66/386-118 Fax: 283-238

• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort

(szekrény, asztal, kasz1i, sublót, falitéka,
konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal,

kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA] ZsOLT, GYOMAENDRŐD,BOCSKAI u. 59.

r------
:Házhoz megy
la Télapó
I kis gyermekek
I nagy örömére!
I Tel.: 06-30/205-3164
I (R. Nagy)

~I C~P

"Legyen
a vásárlánk!", ,

az AFESZ

Dinya Imre
Vas-mííszaki boltja

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 98.
Telefon: 06-66/282-802

06-60/484-690
06-60/388-953

Varta akkumulátorok
kerékpárok

radiátorok, csövek
korrektorok

gáz vízmelegítők

fürdőszobai berendezések (csapok, csaptelepek)
és még sok minden másból választhat nálunk

Hősök úti ABC-áruházában!
November hónapban is

Coop-akciók
10-30% árengedménnyel

és nyereményjátékkal !
Figyelje a szórólapokat

és plakátokat

Nagy választékkal,
olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat!

~---------------~
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PAPÍRDOBOZ,
FÓlIAZSÁK

gyártása

X 5500 Gyomaendród,
Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,

építőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)

RÓZA VE DEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/386-736

NOVEMBER

HÓNAPBAN
iNqYENES COMpUTERES sZEMvizsqÁIAT

200/0....os qYERMEk szEMüvEqkERET....vÁsÁRI

SZTK....vÉNYEk bEVÁbÁSA

GYORS És pONTOS kiszolqÁlÁsl

Szarfi.a Gaia lÁTSZERÉSZMESTER

AI{CIÓ! • AI{CIÓ!
A LÁTSZERÉszüzlETbEN
GYOMAENdRŐd, SZAbAdSÁG TÉR 5. sz.

ld.: 284~255

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz, Telefon: 66/282-822

Névnapokra ajándékozzon
• vérnyomásmérőt, masszírozókat

• ágymelegítőt, villanypárnát
• h6palackot, fürdőkád-csúszásgátlót

• gyógypárnát, vesemelegítőt
• talpbetétek, hátmosók, testápolók, gyógysamponok,

hajszeszek, gyógypapucsok, videokazetták,
Avon illatszerek, illóolajok, gyógykrémek nagy választéka

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása

THERNI

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/ l.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/386-736,

tel.: 66/282-686

-
INTEQ

, ,

NYELV8TUDIO

1999. NOVEMBER

Folyamatosan indulnak 6-10 [ös
NYELVTANFOLYAMOK
Kezdőtől a nyelvvizsga szintig.
valamint korrepetáló és felzárkóztató csoportok
30 órás 8500 Ft • 50 órás 13500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga fejtételei szerint
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (FOLMELL)

Gépjármű-tulajdo"osok figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása sf:emé1y-,
teher-, mg.-i 9éPjárművekhez,,f

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű n.CH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását,

Erdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig,

~SaJ'~k/'á:l---,

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ!. SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke
Nyomtatókazetta, festékszalag, toner

HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartridge újratöltés
RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek f5lrgalm~sa, jayítása

TEC. SAMSUNG PENZTARGEPEK
MÁRKASZERVIZE!

5500 Gyomaendrőd, Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

Felvilágositás és jelentkezés:
Róza Vendel Gyomaendröd. Hársfa u. 8/1.
Telefon/fax/üzenetrögzitö: 66/386-736 Telefon: 66/282-686
Mobil: 06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekes.hungary.net
Fordítás, tolmácsolás
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lJSUZUKI

.~"

Folliomotoson bővülő árukínálat o
Lionne Shopban!

Akció! Akció! Akció
Tóvcsöokció o Lionne Shop-bon nov. 8-tól nov. 22-ig.

- 10 x 50-es f--
- 7 x 50-es tóvcsövek kedvezményes
- éjjellótó óron oz okció ideje olott!
- zoomoló

AGFA akció!

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz
Számítógépek

Monitorok
Tartozékok
Alkatrészek

Festékek
Nyomtatók

Szakkönyvek Irodai szolgáltatás
Telefon/fax: 66/282-388

Szervizelés kíszállássa! is!

YOMASZOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
-teljes körű temetkezési szolgáltatás.

r-----------,
· ONLINE .
I Számítás és irodatechnika I

Számítógépek és nyomtatók telepítése és beállítása kiszál/ással
• Sony playstation szervizelése •

L Gyomaendrőd, Fő út 181/1. • Tel./Fax: 284-559 .J-------- -

Gácsi BB'0ptika
Filmkidolgozás 1 nap alatt rendkívüli áron!

24 D hívás +nagyítás: 1300 Ft+ajándék
27 O hívás +nagyítás: 1400 Ft+ajándék
30 O hívás +nagyítás: 1500 Ft+ajándék
36 O hívás +nagyítás: 1600 Ft+ajándék

3 ajándék közül választhat: 1. 27 D AG FA film
2. 100 db-os fotóalbum
3. +1-1 db kép

27 O AGFA film már 550 Ft-tól!
Továbbra is vállalunk szemüvegkészítést, -javítást 1 órán

belül, illetve rövid határidővel!

• SZTK-vények beváltása • Óriási szemüvegkeret
választék • Különleges minőségü, vékonyított,

könnyített, fényre sötétedő, színezett szemüveglencsék
nagy választékban

5500 GYOMAENDRŐD Pásztor János u. 25.
Telefon: 06/66/282-609 .. 06/20/9744-048

Szenzációs születésnapi akció aSzarvasi SUZUKI-nál!
Hitel esetén új autójának utolsó 7havi törlesztőrészletét - a7.

születésnap alkalmából- átvállaljuk, mely akár 315000 Ft is lehet.
Továbbá az ünnepi csomagban 4db Michelin téli gumit és egy
Clarion rádiósmagnót is találhat. Éljen az idei év utolsó extra
iehetőségével, mely 1999. október 7-től november 7-ig tart!
És ez még nem minden, mivel megjelent a
Manager III. Sedan és a Winter II. Swift

melyekhez ajándékba kap:
• kétoldali légzsák. négykerékmeghajtás • szervokormány

• új szín· blokkolásgátló • légzsák. metál szín
.. szervokormány· rádiósmagnó és még sorolhatnám!11

Vidékieknek ajándék, meglepetés!

Térjen be hozzánk, hogy együtt ünnepelhessünk!
Szarvasi Autócentrum B .

Szarvas, Kazinczy u. 4. l! ITel.: (66) 313-882
E-maii:

SUZUKI
autocentrum@szarvas.hu .~"
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Jotó -Jotó

PATyoLAT GYOMÁN

1. Bolt: Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-17~

(Kolman ltp.)

Nyitva:
mindennap 8-18 óráig

A KOSSUTk u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

•

~
KörÖSi Weekend Horgász-,* .

i~ . hobby-, kempingszaküzlet %%
6i'"- .- ~

Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OfSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u

Víz, gáz, központifűtés szerelőket keresek
Érd.: 06-60-387-700, 06-56-461-559 Smuta Zsolt

VEGYTiSZTíTÁS, RuhAfESTÉS, MOSÁS, OORRUhÁZAT TisZTíTÁS

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid hATÁRidŐRE.

NyiTVA: ~ÉTfŐN És CSÜTÖRTÖköN 9-l J óRÁiG

I Sebészeti és Onkológiai magánrendelés~
Helye: Dévaványa. JtSggyÚ' uo 31..:13.

MargartSta Idöse Otthona
Rendelú a hónap L 6 m. szombatján

()8'I-1C)'1- ól'álg

I
Rendel: Dr. Hajdú JeDÓ la debreceni I. sz. Sebészeti k:UDlká:ról.

Dg.: Altalános sebészeti bete2sé2ek
Sérvek, visszerek, epe-, gyomor- és bél-

panaszok, emlőbetegségek kivizsgálása,
kezelése. Visszerek kezelése injekcióval is!
Szemölcsök, bőrelváltozások, benőtt

körmök, tetoválások, végbél panaszok,
lábszárfekélyek, nehezen gyógyuló sebek,
sztóma problémák sebészi és gyógyszeres
kezelése.

D g. : Onkoló2 iai bete2ek
Kivizsgálása, kezelése, utókezelése,

gondozása. Daganatellenes gyógyszerek
felírása. ~~199 "

Dr. HajdúOf~
o.,,'~

Tel.:06 20/988-5954 (16 óra után)

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225
MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

Új nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-17.30-ig,

szombaton: 8-12-ig

Téli kabátok és
cipők vására!

GÉPRONGY
folyamatosan kapható

Gyomaendrőd

Főút 230.

Cégek bemutatkozó katalógusaiba
reklámfotó készítését vállaljuk!

Tablóképet saját műtermünkben olcsón elkészítjük!

Akciós színesfilmvásár!
Színes film kidolgozása ajándék filmmel

Az endrődi ABC-től 5 percnyire
Gyomaendrőd, Deák Ferenc u. 15.• Telefon: 285-294
Megyeri Jánosné vállalkozó, Uhrin Erzsébet fényképész

CipóIpari kellékek, ragasztó- és
kikészítőanyagok, közbélés- és kierősítő

anyagok forgalmazása, cipóIpari gépek és
alkatrészek kereskedelme!

EUROTECHNIK KFT.
Gyomaendrőd,Hídfő út 12.

Tel.: 66/386-827 • Info-telefon: 56/470-254
Nyitva: 8.00-18.00 óráig

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri fagyálló burkolat már 1400 Ftlm 2-től

• beltéri már 1400 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetóld
Mindenféle utalványt beváltunk!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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Gazda Áruház
APenny Market mellett

Novemberi kínálatunk: - patkányirt6k
- esőruhák, csizmák, csizmabélések - f61iák

- népművészeti cserépedények - kutya-
és macskatápok - állatfelszerelési cikkek

- savanyító edények - kályhacsövek.
Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Közjegyző Gyomaendrődön
A Szarvasi Kö~egyző 1999. évi november hó 3.
napjától kihelyezett ügyfélfogadást tart Gyomaerid
rődön a Hősök út 56. szám alatt lévő Vállalkozók
Házában, a Gyomaendrődön és vonzáskörzetében lakó
ügyfelek részére.
A kihelyezett ügyfélfogadás időpontja: minden hét
szerdai napja 10 órától- az ügyfélfOrgalmat figyelembe
véve - 16 óráig.
Ezen időtartamonbelül délután csak előzetes bejelen
tkezés alapján történik az ügyfélfogadás.
Előzetes bejelentkezés: a Szarvasi Közjegyzői Iroda
66/312-981 számú telefonján.
A kihelyezett ügyfélfogadás keretében a Szarvasi Köz
jegyző hagyatéki ügyekben jár el, és hitelesitéseket
(hiteles másolat, névaláírás hitelesítése, aláirási cím
példány) végez. PATAKI GYÖRGYNÉ

[. Rendőrségihírek • ]
- az októberi eseményekról -

- Beindultak a víkendházfeltörések. Október 2-ra a Sirató-zugban egy
hétvégi házból 100 OOO Ft értékben vittek el abetörők műszaki cikkeket.
- Egy IFÁ-ból aJuhász Gy. utcában kiemel ték 2-án éjjel ajármű akkumulá
torát.
- ADan-zugban 3-án észlelték az egyik nyaraló feltörését. 4000 Ft értékben
konzerveket vittek el.
- Az endrődi könyvtárból 2számítógépet loptak el 6-ra virradóra. Akár kb.
200 OOO Ft.
- 7-én észlelték, hogy.egy Kecsegés-zugi víkendházba betörtek és 3000 Ft
értékű élelmiszert loptak el. .
- A Dan-zugban egy gázpalackot és élelmiszert zsákmányoltak az egyik
nyara/óból.
- Aszarvasi úton parkoló gépjárművet törtek feI10-én. Az autóstáskát ira
tokkal, okmányokkal elvitték.
- 12-re aFészek presszót látogatta meg egy tolvaj. Ajátékgépet is feltörte.
A lopási kár 110 OOO Ft.
- Tűzifaszállítók gyanús kereskedelmi tevékenységét állampolgári bejelen
tés után leplezték le. Két Borsod megyei gyanúsítottat kihallgattak az ügyben.
- A Torzsás-zugban hétvégi házat törtek fel 120 OOO Ft rongálási kárt
okozván a falbontási módszer miatt. Egy 14 OOO Ft értékű rádiósmagnót
zsákmányoltak amunkára kiéhezett rablók.
- 23-án a Korona sörözőt törték fel. 50 OOO Ft értékben cigarettát,
csokoládé!, italt vittek el abefeszített ablakon keresztül.
- 25-én közlekedési baleset történt a Bajcsy-Kossuth u. keresz
teződésében. Egy kerékpáros szabálytalanul az őt kikerülő szgk. elé hajtott,
s ezzel könnyebb fejsérülést szerzett magának.
- 25-én 14.30-kor a Hősök-Kossuth u. kereszteződésében is baleset
történt. A balra kanyarodó gépkocsi elütötte a szabályosan haladó
kerékpáros!, aki könnyebb sérülést szenvedett.
- 26-ra virradóan a Pannika sörözőbe törtek be, és a játékgép~t

szándékozták megkönnyíteni, ám azt elöző nap ürítették, ezért kevés érme
volt benne atolvaj legnagyobb bánatára.
- 27-re virradóra a Diófa sörözőt látogatták meg betörők. 25 OOO Ft-nyi
cigarettát vittek el. Ezután betörtek a Kossuth u. napközi konyhájába, a
Kossuth u.-j óvodába, valamint aHoller raktárába. Asorozatbetörés "ered
ménye" nem ismert.

.~

gyom~farm
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SZOLGALATABAN

Juda eredmények

48 kg-ban l. helyezést ért el
30 kg-ban II. helyezést ért el

1999. október 9-én rendezte meg Ajka város a Leány
Magyar Bajnokságot, ahol a Gyomaendrődi Judó Clubot
Szabó Mariann 48 kg-ban VII. helyezés
Szabó Zita 30 kg-ban III. helyezés
Dananaj Tünde 30 kg-ban VII. helyezés
képviselték.
1999. október 16-án
Fiú serdülőkKecskeméten mérték össze tudásukat szin
tén Magyar Bajnokságon.
Polányi Gábor 44 kg-ban III. helyezést ért el
Gózon Gábor 44 kg-ban VII. helyezést ért el
Balogh Zoltán +70 kg-ban VII. helyezést ért el.
1999. október 24-én a Gyomaendrődi judósok Auszt
riában, nevezetesen: Mürzzuschlang városában vendé
geskedtek, illetve versenyeztek. Az Alpok Pannonia Kupa

Nemzetközi Verseny III. fordulója alkalmából utaztak el
Ausztriába.
Az itteni eredmények:
Leányok:
Szabó Mariann
Szabó Zita
Fiúk:
Gózon Gábor 40 kg-ban I. helyezést ért el
Polányi Gábor 44 kg-ban II. helyezést ért el
Vetró Péter 60 kg-ban II. helyezést ért el
Nagy Zoltán 40 kg-ban V. helyezést ért el
Ezen a nemzetközi versenyen 20 csapat mérte össze
tudását.
Az összesitett pontszámok alapján a leány-, illetve a fiú
csapat is elhozta a csapatkupát.

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd, Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/104 • Fax: 66/386-320
Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Fett Print Bt. nyomdában, Gyomaendrödön, Telefon: 06 66/386-503/1
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"Mesterember vagyok. Van egy mesterségem, van egy
műhelyem, csinálom a dolgom. .. "

. ~~, "
85 EVES BATAR GYOZO

Hajdú László

(Határ Győző)

Városunk díszpolgára Határ Győző Kossuth-díjas író
1999. november l3-án betöltötte a 85. életévét.

A Magyar Írószövetség születésnapja alkalmából
ünnepi irodalmi estet rendezett a MISZ klubjában.

A szerző beszélgetötársai Lator László költő és Németh
G. Béla professzor voltak.
Közreműködtek még: Határné Prágai Piroska az író

felesége. Jancsó Sarolta előadóművész. Kézdy György
színművész.

Gyomaendrőd város nevében Hajdú László könyvtár
igazgató. a Kulturális Egyesület elnöke. Nagy Piroska
könyvtáros és Davidovics László tanár (egyesületi tag)
virággal. ajándékkal köszöntötte az ünnepeltet. (A szüle
tésnapi köszöntőről 30 perces f1lm készült, amely a
Városi Könyvtárban megtekinthető.)
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DR. DAVID IMRE polgánnester

DR. CSORBA CSABAjegyző

BIRÓ KÁROLY fel. szerkesztő
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Átadások
nov. 26-án

Dr. Mucsi Imre
FVM hely. ál1am
titkár átadta az
öregszö1ői kerék
párutat. a Han
toskerti tennálku
tat (képünk) és a
Bethlen Szakkép
ző Iskola sertés
mintajarm egy ré
szét.

,o
Számítás

~~~~( és irodatechnika
l SONY PLAYSTATOIN

SZERVIZELÉSE!

A város közbiztonságáról 5. old.

Az új Lakatos nyomdáról.. 9. old.

Csendes riasztás 8. old.

Gól(Gál)-Suli éve.. 8. old.

Vetélkedöfelhívás 3. old.

Közérdekűek ,............................... 3. old.

Fociértékelés 2., 15. old..

Karácsonyi kedvezmények!
Használt számítógépek adásvétele

Audio-video szerviz

Gyomaendrőd,Fő út 181/ l.
Tel./fax: 284-559
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
Adókép • Vízdíj. Millennium· Milyen év 1999. • Foci

Év végi köszöntés
Szeretném megköszönni a város lakóinak

az 1999. évben az önkormányzat,
a képviselő-testület jelé tanúsított magatartását

és bizalmát.
Szeretném, ha ez az együttműködéstöretlen

lenne és továbbra is közösen tudnánk dolgozni..
Évről évre, úgy gondolom, hogy kölcsönösen

igyekszünk a város lakóival mindent megtenni
a településjejlődésénekérdekében.

Bízom benne, hogy a következő években is
előre tudunk lépni,

ehhez kérem a lakosság támogatását.

Mindenkinek nagyon
kellemes karácsonyi ünnepeket,

személyeknek családoknak sok boldogságot,
s békés, boldog új esztendőtkívánok!

DR. DÁVID IMRE polgármester

- Milyen változások várhatók ahelyi adókban a2000. évre?
- Ahelyi adóknál az inflációt követő változások várhatók. Esetlegesen dif-
ferenciált változásokban gondolkodik a tisztelt testület, például minimális
kommunális, gépjárműadó-változás, illetve az iparűzési adónál történne
még emelés. Akedvezmények azonban továbbra is élnek.

- Mi a véleménye avárható ivóvíz- és csatomadij-emelésről?

- Erről még vita van, atestület 25-én dönt benne. Úgy gondolom, hogy
a minőséget mindig meg kell fizetni. A gond, hogya Vízmű az előző évi
átlaginflációval akarja emelni az ivóvíz- és a csatornadíjakat. Mi kisebb
emelést szeretnénk csak engedélyezni. Az a probléma, amit többen fel is
vetettek, hogya hangnem, amivel a Vízmű az emelést akarja, utasító
hangnemú volt. Részben ígéreteket is számon kérünk, pl. aszennyvízelszá
molásban, amiben nem mutatnak kompenzálási hajlandóságot. Anagyobb
gondot ott látom, hogya központi pénzalapból a szennyvízhálózatunk
továbbfejlesztésére nem kaptunk. Mivel átlagosan 800 OOO és 1 millió Ft
között van az egy lakásra eső költség átlagosan, így állami pénz nélkül
képtelen aváros, s a lakosság ezt megfizetni. Aváros anyagi saját erejét
pedig nem lehet kockáztatni arra az esetre, ha egy idő után mégis kapunk rá
állami pénzt.

- A Magyar Millennium ünnepsége Gyomaendrődön milyen progra
mokkal történik előreláthatólag 2000-ben?

- Március 15-i ünnepi kihelyezett megyegyűlés, emlékfaültetés,
márványtábla elhelyezése a felújított polgármesteri hivatal falán 5 április
30.-május 1. a II. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál • május 19-20.
Rózsahegyi Napok • október 23. Nemzeti Ünnep, gyomaendrődi elszár
mazottak találkozója (szeptember 23. testületi határozat szerint).

Ezek mellett kisebb rendezvények lehetnek, de erről januárban lesz
egyeztetés. A város által támogatott négy rendezvény, a továbbiak pedig
városi jellegű, millenniumra emlékezők, de lesznek természetesen szokásos
éves rendezvények is.

- Milyen gazdálkodási évet zár előreláthatólag aváros?
- Az év során pénzügyi zavar nem keletkezett, alikviditás biztosítva volt.

Átmeneti minimális hitelt csak azért kellett felvenni, mert a lekötött
pénzeszközökhöz még átmenetileg sem kívántunk hozzányúlni. Mintegy 70
millió Ft ún. címkézett tartalékunk van, ami a '99-ben meg nem valósult
beruházások jövő évi saját ereje.
Tehát aváros jó évet zárt.

Azért van probléma három na
gyobb témában. Például a szenny
vízberuházásban nem nyertünk, a
térségi kommunális hulladéklerakó
esetében sem. A SAPARD-prog
ramban Szarvassal együtt csak C
kategóriás minősítést kaptunk, így ez
2001-ben indulhat.

Úgy gondolom, hogy ez egyféle
eredménytelenség, még akkor is, ha
ebben nem ludas a város, a képvi
selő-testület és az itt élő polgárok
sem, apolgármester sem. Viszont a
következőkben sokkal többet kell
megpróbálni asiker érdekében.

Kisebb jellegű probléma az
elhúzódó földper. Ez a település
külső területeinek rendezetlen
ségéhez vezet. Nemcsak az önkor-

mányzattal szembeni bérleti visszaéléseket, hanem a tulajdonosok, föld
használók egymás közötti viszonyát is le kell hamarosan rendezni.

- ...És apolgármester hogyan összegzi az eltelt évet?
- Pozitívnak tudom elkönyvelni, hogy végre az ipari parkra apályázatot

beadtuk. Egy ipari terület kijelölése megtörtént és aberuházás beindult.
Többet szerettünk volna a diák-, a szabadidősport és a versenysport

érdekében tenni, ezekre sem sikerült pályázatot nyerni. Viszont nagyobb
lépést mégis el tudtunk érni néhány dologban, hisz gyakorlatilag teljesen
felújításra került a Kner I. Gimnázium, szépen fejlődött aBethlen G. Szak
képző Iskola. Felújításra került a2. Sz. Általános Iskola főépülete. Az endrő

di piac engedélyezését megkaptuk, ez is beindulhatott alépítmé-nyek
vonatkozásában.

Továbbá soha ennyi utat, járdát nem építettünk, javítottunk, újítottunk fel,
mint 1999-ben. Sikerült aGondozási Központ második fejlesztési fázisát is
elindítani. Az endrődi kerékpárút ra is reményen felüli pályázatot nyertünk.
Összességében aváros infrastruktúrájában jól fejlődött.

- Legfontosabb találkoz6k?
- A 47. héten, november 26-án az Öregszőlő kerékpárút, a felújított

Hantoskerti Termákút, valamint aBethlen Iskola tangazdaságában asertés
mintafarm beruházásának átadásán dr. Mucsi Imre helyettes FVM
államtitkárral való találkozás, beszélgetés.

Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy remélem szimbóluma lesz aváros
nak az új Hantoskerti Termálkút, mert a csehek sör nélkül, a gyoma
endrődiek termálvíz nélkül elképzelhetetlenek... - egy sánta hasonlattal
szólva. Ez is aváros imázsát alakítja. Törekedni kell ezután is aváros külső

megjelenésének fejlesztésére. Ehhez tartozik apolgármesteri hivatal külső

homlokzatának felújítása is.
- Hogyan vélekedik ahelyi labdarúgás félidei eredmény(telenség)éről?

(Mint ismert, aBarátság az NB II-ben 16-bóI14., aGYFC az NB III-ban 16
ból a15. helyen áll abajnokság szünetében.)

- Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények magukért beszélnek, nem
igazán lehet velük dicsekedni.

Erre a város a következő időszakban nem valószínű, hogy komolyabb
összeget tud szánni ajudó, akajak-kenu, akézilabda stb. jogos igénye mel
lett. Ahhoz eredmény is kell. Hogy tömeget vonzzon, ahhoz itthon

győzelmeket, vagy döntetleneket kell
elérni. Valamivel talán többet muta
tott fel az endrődi Barátság ebből.

Át kell tekinteni aklubvezetéseknek a
következő időszak munkáját, ebbe
én nem kívánok beleszólni. Ezekben
az osztályokban már sok pénz kell a
focira. Nemcsak részünkről, de a
szponzorok oldaláról is kevesebb
pénz lesz gyenge szereplés mellett.
Rendkívül fontosnak tartom ezzel
szemben a fedett úszómedence
kialakítását az ifjúság egészséges
életre nevelése érdekében. Egyik
legfontosabb feladatunk lesz a
következő évben ennek kiépítése.

KÖZMEGHALLGATÁS
A november 29.-30-i közmeghall
gatásr61 köVetkező számunkban tu
dósítunk.
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a Nemzeti Fesztivál helyi döntőire
Az emlitett kategóriákban, korhatár
nélkül várjuk szíves jelentkezésüket

1999. dec.20-ig.
a Közösségí Házban, illetve a Katona

JózsefVárosi Müvelödési Központban
rendelkezésre álló jelentkezési lapon.

A gyomaendrődi bemutatók
időpontjai, helyszinei:

2000. jan. 22. (szombat) 9 óra
a Magyar Kultúra Napja

Katona József
Városi MüvelődésiKözpont

Kategóriák:
Népdalkör
Népzene

Színjátszás
Báb

Kórus- és szólóének
Hangszeres zene (szóló, illetve kamara)

2000. febr. 04. (péntek) 14 óra
Közösségi Ház

Kategóriák:
Vers- és prózamondás

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FELHíVÁSA!

népdalkörök, népzene - néptánc - vers- és
prózamondás - színjátszás, báb - kórus- és
szólóének - hangszeres zene (szóló, illetve
kamara).
Amegyei szakági fesztiválok és a gála résztvevőinek,

valamint a nemzeti fesztivál hazai és kü[földi ren
dezvényein fel[épő csoportok kiválasztását, a ren
dezvények szakmai színvonalát a rendezvénysorozatot
végigkísérő zsűri biztosítja

A fesztivál minden nevező résztvevője em[éklapot
vehet ál, adíjazottak okleve[et kapnak és pénz-, i[letve
tárgyjutalomban részesülnek.

A fesztiválsorozat megyei előkészítését, megszer
vezését, amegyei rendezvények [ebonyo[ításál aBékés
Megye Képvise[ő-testü[ete Megyei Műve[ődési Köz
pontja és Kézműves Szakiskolája az érintett települések
polgármesteri hivatalaival és közművelődési inlézmé
nyeivel együttműködve végzi.

Anevezők igénye esetén afelkészü[éshez aMegyei
Művelődési Központ szakértőt küld ki az adott terület·
legjobb szakemberei közül.

A nemzeti fesztiváira a művelődési házakban és a
polgármesteri hivatalokban hozzáférhető, korlátlan
számban sokszorosítható nyomtatvány kitöltésével
lehet jelentkezni.

Ajelentkezési lap egy példányát ahelyi művelődési
házban szíveskedjenek leadni, egy példányát küldjék e[
a Megyei Művelődési Központ eimére (5600
Békéscsaba, Luther u. 6.).

Domokos László amegyei közgyűlés
és aMegyei Millenniumi Emlékbizottság elnöke

Magyar millennium
Kultúrával a Nyugat Kapujában - Nemzeti Fesztivál

r------------------,Nemzeti értékeink bemutatása, a soknemzetiségű

Békés megye kulturális kincseinek feltárása, amillen
nium méltó megünneplése érdekében Békés Megye
Képviselő-testülete Millenniumi Emlékbizottsága, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma védnök
ségéve[, felmenő rendszerű fesztivált hirdet meg a
megyénkben működő amatőr művészeti csoportok és
szólisták számára.

A fesztivál ra az intézményeknél (közművelődési és
közoktatási), az egyházakná[ és civil szervezeteknél
működő csoportok és egyéni előadók jelentkezhetnek
Békés megyéből. Várjuk a határon túli magyarok
képviselőit - különös tekintettel a velünk határos
román megyékben (Arad, Bihar), valamint a
teslvérte[epü[éseken dolgozó csoportokat és
szólistákaL

A helyi bemutatókat követően a kistérségi össz
művészeti íesztivá[okra, majd a megyei szakági dön
tőkre juthatnak tovább az eredményesen szereplő fe[
lépők. Ezt követően alegkiválóbbak megyei gálaműsor
keretében mutatkozhatnak be, s képviselhetik szűkebb

hazánkat országos, i[[elve nemzetközi bemutatókon.
Akiírók fon [osnak tartják, hogya már kia[akull, vagy

most formálódó kistérségi társulások kulturális meg
nyilvánulási lehetőséget kapjanak. A jellemzően gaz
dasági kapcsolatok köre bővü[jön akultúra terü[etével,
erősítve ezzel a kistérségek együvé lartozásának
érzésél. a térségi kulturális potenciál felmérését,
megismeréséL

A nemzeti fesztivá[ra az alábbi művészeti ágakban
[ehet nevezni:

Belvíz. havazás • Körös-híd • felhívás • árvíz

Közérdekűtémák

A tájékoztatást Rau József a Városüzemeltetési
Osztály vezetője adta aHíradónak.

E[készült az év utolsó aszfa[tozási munkálata is a
Mester utcában.

Jelenleg abelvíz elleni védekezés a legfontosabb
feladat. Szivattyúzás történik aHantoskert, aFűzlás-,

Rév- és aCSÓkási-zug i ho[lágakbó[.
Bellerületeken a főgyűjtőcsalornák tisztítása és

karbantartása folyamatos. Fel kell készülni arra, hogy
télen és tavasszal abelvíz elleni védekezésse[ szem
besü[hetünk ismét.

KérjOk atulajdonosokat, hogy az ingatlanok el6/ti
járdák, illetve csapadékcsatomák, átereszek tisztán
fartásáról gondoskodjanak, mert ezzel nagy se-

gftséget nyújfanak az önkormányzatnak a belvfz.té
dekezés végzéséhez

Jelen pillanatban a havazás kisebb fennakadá
sokat ugyan okoz, de aváros belterület i útjain aköz
lekedés megfelelő. Arendelkezésre álló közerő jelen
tős része aparkolók, buszmegállók és gyalogátkelők

tisztításán és csúszásmentesítésén dolgozik.
AHármas-Körös híd felújítása terv szerint halad. A

június 30-i határidő tarthatónak tűnik.

Fe[ kell készü[nünk egy esetleges körösi árvízre
ismét, hiszen ez acsapadék, ami sok helyen hó for
májában eselt le, enyhülés esetén krízíshelyzetet
eredményezhet. Az elmúlt tavaszi, ilyen irányú fe[ada
tok jó próbatételnek bizonyultak mindenki számára.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a Blaha L. úti óvoda alapítványi vacsorá
jának sikeréhez adományukkal hozzájá
rultak. Ezúton kívánunk békés, boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog
új esztendöt

Boldog Óvodáskor Alapítvány

Többet: ÉSZ-szel, lD.int: AIDS-el
1999. december 1. az AIDS ViIágnapja. A világméretü kampány
mottója együtt a gyermekkekel és a fiatalokkal az AIDS ellen. A HIV
járvány további teIjedésének gátlása csak akkor lehet eredményes.
ha a 25 éven aluliak között csökken az újonnan fertöződött gyer
mekek és fiatalok száma. A gyermekeknek és a fiataloknak a moz
galom aktiv részesévé kell válniuk. a fiatalokat meg kell gyözni a
megelözés fontosságáról.
Figyelj! Tanulj! Élj!
Figyelj a gyermekekre és a fiatalokra! Ismerd meg gondjaikat.
nézeteiket. értsd meg. mi fontos számukra az életben.
Tanulj másoktól tiszteletet. tanulj meg osztozni és segiteni mások
gondjaibanl Ismerd meg a HIV-fertözés rnegelözésének minden
lehetséges módjátl
Élj olyan világban. amelyben a gyermekek és a fiatalok jogai védet
tek, amelyben törödnek a HIV/AIDS-ben szenvedökkel és nem éri
öket diszkriminációl
Fontos. mert a kutatások ellenére gyógyszer még nincs ellene. to-

vábbra is halálos kór. A "irus a szervezet védekezörendszerét támad
ja meg. melynek következtében kiszolgáltatottá válik a külsö ártal
makkal szemben. Különös veszélyt jelent. hogy a fertözöttségnek
kezdetben nincsenek tünetei. Az egyén panaszmentes. nem érzi
magát betegnek. miközben megfertözhet másokat. A vírus átvitelé
nek leggyakoribb módja az egész világon. igy MagyarorsZágon is a
szabadabb szexuális élet és az intravénás kábítószer-fogyasztás.
A vírus a szervezeten kivúl - levegőben. vízben. tárgyakon - hamar
elpusztul. ezért a mindennapi érintkezés során nem lehet fertözést
kapni. Szervezetbe kerülését követöen 3 hónap elteltével lehet kimu
tatni a vérböJ.
A kölcsönös hűségen alapuló párkapcsolat lehetövé teszi a félelem
nélküli szexuális életet. Ne feledje az AIDS ma még gyógyíthatatlan.
de megelözhetö betegségI
Az ön döntése. hogy milyen kockázatot vállal.

Az UNAIDS 1999. éV1 cselekvési programja alapján
összeállitotta az ÁNTSz Szarvas Városi Intézete
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Aköltségvetési rendelet megalkotása során aváros
fejlődését segítő és az elmúlt évben elkezdett folya
matot is figyelembe vevő beruházási program került
elfogadásra.

A beruházási program pénzügyi forrásait a saját
erőn túl állami pénzalapokból nyert támogatásokból
bizlosítjuk.

Acéltámogatási pályázatokra a Gyomaendrőd

térség i kommunális hulladéklerakó építésére és a
szennyvízelvezetés II/A ülemére nyújtottunk be
pályázatot. Ezek apályázatok sajnos aközponti forrá
sok híánya miatt nem nyertek támogatást.

Az 1998. évi beruházásokból aPóhalmi út építése
az időjárási körülmények miatt áthúzódoll erre az évre.
A műszakí átadás és üzembe helyezés 1999. május
31-íg megtörtént.

A város egészséges ivóvízellátását biztosító
beruházás ez évre tervezett üteme 1999. július 16-án
ünnepélyes keretek között átadásra került. Az átadá
son Katona Kálmán Közlekedési, Hírközlési és Vízügyí
miniszler és Rudolf Weiersmüller svájci nagykövet is
részt vett, emelve annak színvonalát. A svájci
adományok lehetővé tették, hogy a programot
kiszélesítve Nagylapos és Kocsorhegy településrész is
bekapcsolódjon az ivóvízhálózatba.

Atervezési és engedélyezésí munkákkal elkészülve
aHármas-Körös védgátjai között avezeték lefektetésre
került. Várhalóan 2000. júniusára Nagylaposon és
Kocsorhegyen lakók is fogyaszthatják az egészséges
ivóvizet. Ezzel az 1997-ben indított beruházási prog
ram befejeződik.

Az 1999. év fejlesztései között kiemeit helyet kapott
az útépítés. Azokon a területeken, ahol a szenny
vízhálózat és a többi közmű korábban kiépült,
lehetőség nyilt szilárd burkolatú ulak építésére. Az
érintett területek lakossága és a képviselők által
végzett szervező munka eredményeként a tervezési
munkákat megrendeltük atél folyamán.

Aköltségvetésben alakossági befizetésekkel együtt
40 millió forintot terveztünk felhasználni. Új utak
építésére az alábbi utcákban alakultak építőközössé

gek: Wesselényi u., József Attila u., Tamási Áron u.,
Toronyi-Mirhói u., Sugár u. (Apponyi-Blaha úl kö
zött), Damjanich u., Dózsa Gy. u. (Selyem-Szent Antal
u. között), Tóth Árpád utca.

A meglévő útalapok lezárására az alábbi utcákban
terveztünk aszfaltburkolatot: Pásztor J. u. (önkor
mányzati forrásból), Kodály Z. u., Rácz Lajos u., Sugár
u. (Toronyi-Polányi u. között).

A kivitelezők kiválasztása a Mike's Mérnöki Iroda
által készitett értékelés és Bízottsági döntés alapján
történt.

Anyertes az úlalap építésére aFehér és Fehér Kft.
vállalási ár 12750 OOO Fl, aszfaltozási munkák
esetében a SIrabag Hungária Rt. Vállalási ár:
29725 OOO Ft Az alapprogram kivitelezési költsége
így összesen 42475 OOO Ft. Ez az összeg magasabb,
mint aköltségvetésben elfogadott összeg, ezért költ
ségeink csökkentésére a Békés Megyei Terü
letfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be,
mely eredményes volt.

A beadott pályázat alapján 9235100 Ft támo
gatásban részesültünk. Az építéseket a pályázat érté
kelése előtt nem lehetett elkezdeni, ezért az épílések
csak augusztus hónapban indultak el. Az alapprogra
mon túl elkészült a Mester u. és a Bánomkert meg
közelítését elősegítő úlszakasz alapja is. Akivitelezési
költség 4 millió forint. A tavaszi belvíz jelentős kárt

BERUHA, ZA'SOK Az alábbiakban beszámolót olvashatnak az önkormányzat 1999. évi
beruházásairól. Abeszámolót Rau József osztályvezető készítette.

okozott az úthálózatban is. A károk felmérését elké- egy része is áto, ill. kialakításra került. ASzabadság tér
szítve amegadott határidőre mintegy 46 milliós nagy- rendezésére atervek elkészültek, várhatóan ez évben a
ságrendű helyreállítási költséget igényeltünk. Kárigé- lák kivágása és pótlása megkezdődik. Végleges for-
nyünkel35 871000 Ft összeggel fogadták el és akor- máját a lér 2000-2001. években nyeri el. Tervezzük a
mány ennek 50%-át meg is térítí. Ebből az összegből régi piactér és a Pásztor tér kialakítását is. A tervek
padka-helyreállításI, csapadékvíz-elvezetést. kátyúzást ebben az évben elkészülnek, a munkálatok 2000. és
és aszfaltozást tudtunk elvégezni. Ajelentős kárt szen- 2001. évben lesznek készen.
vedett burkolatokat sikerült a további állagromláslól Az endrődi főtér felújítása a tavasz folyamán
megóvni Aszlaltburkolatot kapott a Sebes Gy. u., a elkészült. Kíalakításra került a parkoló, a szobor
Gutenberg u., a Selyem u. egy szakasza, a Táncsics környezete megújulva várja a pihenni vágyó és ren-
u., aPolányi u. útalappal rendelkező szakasza. Aked- dezvényre érkező polgárokat. A443-as és a 46-os út
vező időjárásnak köszönhetően kisebb zökkenőkkel, rekonstrukciója után afőtér végleges kialakítása meg-
de folyamatosan készültek el az útalapok és az aszfal- valósítható.
tozások. Aberuházások 1999. november ll-én bele- Régi gondja a városnak az endrődí piac meg-
jeződtek. oldatlan elhelyezése. Ebben az évben az új piac elhe-

A belterületi utak kátyúzására a fentíeken lúlme- Iyezésére vonatkozó tervek elkészültek. Akivitelezésre
nően 3millió forintot költöttünk. Összességében avá- árajánlatokat kértünk helyi vállalkozóktól. Ebben az
ros úthálózatának fejlesztésére, javítására 1999-ben évben a terület rendezése, az alépítményi munkák és
68 millió lorintot fordítottunk. az irodaépület szerkezetei valósíthatók meg miniegy 7

A járdahálózat felújítása, javítása minden évben millió forintos nagyságrendben. Alegkedvezőbb aján-
komoly igényt támaszt az önkormányzat költség- latot aDambatter Kft. adta, ateljes kivitelezési költség
vetésével szemben. Mivel az utóbbi években járda- 27001041 Ft. Ez az összeg atérvilágítás és aTITÁSZ-
javítás aváros területén gyakorlatilag nem volt, ezért hálózat korszerűsítésének költségével (cca. 1,5 millió
jelentős a lemaradásunk ezen a téren. A közmunka- Ft) még növekedni log. Az épílés üteme a 2000. évi
program keretében továbbfoglalkoztatott 10 fő lehető- költségvetés lehetőségeinek figyelembe vélelével ha-
séget bíztosít arra, hogy ezen a területen is meg- ladhat.
próbáljunk előre lépni. Március l-jétől október 31-ig Atermálkút felújítására pályázatot nyújlottunk be és
terjedő időszakban elkészült aKocsorhegyi település- támogatásként 4MFt-ot nyertünk, ateljes bekerülési
rész járdahálózaiának lelújílása mintegy 2500 fm költség 7,3 M Ft Akút felújításával párhuzamosan a
hosszban. A belterületi részen mintegy 10000 fm közkifolyó környezelét is megválloztattuk. A gépház
hosszban szinlreemelések, javítások, pótlások készül- előlt egy teljesen új környezetben alakítjuk kí aközki-
tel el. Ezen belül pl. Fő út (Hídfő-Szabadság u.) kö- folyó helyét. A nyári alkotótábor művészei közül
zött, Gyógyszertár környéke, Zalka u., Ady u., Deák u, Ercsei Ferenc szobrászművész alkotása is aközkifolyó
Endrődi liget, Semmelweis u., Munkácsi u., Juhász környezetét szépíti. A szobor talapzatán a kút adatait
Gy. u. November hónapban aKossuth u. járdaburko- tartalmazó márványtábla kerül elhelyezés re. A
lala javitásra és aszfaltozásra kerül. Természelesen kivitelező aGyomaszolg Kft. Akút ünnepélyes átadása
további területeken is szükség letl volna javításra, de november 26-án volt.
arendelkezésre álló lorrás nem tette lehelővé atováb- Avárosi jelleg kialakítása érdekében több kisebb-
bi munkavégzést. Ezzel a brigáddal a tavaszi bel viz nagyobb változás látható a településen. A városháza
okozta kisebb károkat, illetve a korábbról elmaradt előtti területen és aváros több pontján padok, szemét-
feladatokat is el kellett végezni. Ahivatali épület tető- tároló edények kerülnek kihelyezésre. Ezt afolyamatot
szerkezetének az átrakását ís velük készítettük el igen a vállalkozók, üzlettulajdonosok bevonásával a
jó minőségben. Mivel aMunkaügyi Közponl a feme- jövőben is folytatni kívánjuk.
rülő bér és járulékaínak egy részét megtérítette, így a Aváros területén, de nem ahivatal bonyolításával
loglalkoztatásuk számunkra anyagilag kedvező volt. több beruházás is elkészült, illetve folyamatban van. A

Az általuk végzett feladatokon a felhasznált 2. Sz. Alt Isk. Fő úti épülete, a Gimnázium épülete
anyagokon kívül kiadás csak minimális mértékben kapolI új külsőt. Az ÖNO Blaha úti épületegyüllese
jelentkezett. Akésőbbiekben megfontolandó egy ilyen jövő év tavaszára elkészül és remélhetőleg hosszú
jellegű munkálatok végzésére alkalmas brigád távra megoldja az időskorúak megfelelő szintű elhe-
foglalkoztalása a Munkaügyi Központtal lörtént Iyezését. AZeneískola aRákóczi u.-ról aKisrétí u.-ra
egyeztetés alapján. költözött és itt kerül kialakításra a zenei és

Az Öregszőlő megközelítését biztosító kerékpárút képzőművészeti képzésre alkalmas épület.
építésére pályázatot nyújtottunk be. A Tárcaközi A város közvilágítási hálózatát korszerűsítettük a
Bizottság 15978 OOO Ft támogatást ítélt meg. A TITÁSZ Rt. kivitelezésében és támogatásával. A
kivitelezési munkák október 5-én indultak és novem- munkálatok átadása 1999. november 12-én volt. A
ber 26-án a kerékpárút átadásra került. A beruházás fejlesztés eredményeként az önkormányzat "vil-
összköllsége 23935 OOO Ft. A kerékpárút teljes lanyszámlája" lényegesen kevesebb lesz.
hossza 2935 fm, szélessége 1,6 m. Megépüliével a Az ÖKO-pálYázat keretein belül a juhhodály és a
településrész megközelítése biztonságosabb lesz hozzá tartozó építmények építése avasúti híd mellelli

A képviselő-testület döntése értelmében a területen folyamatban van.
Rózsahegyi K. Áll. Isk. kézilabdapályáját még ebben a Az Ipari park létesítésével kapcsolatos előkészítő

hónapban szabványos méretűre bővítjük. A bővítés (tervező) munkálatok megkezdődtek A pályázat
után új burkolatot kap apálya. benyújtásra került

Elkészüll a városháza északi, keleti és déli hom- A kirendeltség épületében afelülvizsgálatok során
lokzatának a felújítása a Thermix ÉpMipari Szövet- megállapítást nyert, hogy az elektromos hálózat
kezet kivitelezésében. Afák kivágásaés újak telepítése életveszélyes, ezért soron kívül ajavítási munkálatokat
november hónapban megtörténik. Avárosháza belső megrendeltük. Ebben a hónapban a munkálatok
felújítása során a kistanácskozó terem és az irodák elkészülnek.
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Mezőőrpótlás

A T. testület Kokauszki Jánost alkalmazza a megüresedett mezőőri állás
betöltésére 3 hónapos próbaidővel.

Liziczai László
és felesége
TandiLenke

1949. nov. 20-án
fogadtak örök hűsé

get egymásnak és
most nov. 20-án tar
tották az aranylako
dalmukal
Ezúton is sok szere
tettel köszöntik őket

gyermekeik család
jaikkal, a rokonok és
ismerősök.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

A rendészeti szakközépiskola felnőttoktatási rend
szerben. érettségire épülő 2 éves nappali tagozaton a
rendőrs~g. határőrség részére hivatalos állományú
tiszthely~tteseketképez.

Ilyen iskolák vannak Ady-liget. Kerepesi út Budapest.
Csopak. Körmend. Miskolc, Sopron. Szeged városok
ban.
Rendőri képzést ad: Kerepesi út Budapest, Csopak.

Miskolc és Szeged; határrendészetit ad: Ady-liget,
Körmend, Miskolc és Sopron.

A jelentkezési laphoz és a szükséges egyéb dokumen
tumokhoz jelentkezési egységcsomagként lehet hoz
zájutni minden megyei, ill. a fővárosi rendőr-főkapi

tányságon, minden határőr-igazgatásonés minden ren
dészeti szakközépiskolában.

Jelentkezni a választott oktatási intézményben 2000.
jai1uár 8-ig lehet.

A felvételi eljárás során előzetes személyzeti "ellen
őrzésen", iskolai felvételi vizsgán, fizikai erőnléti,

pályaalkalmassági. és egészségügyi vizsgálatokon kell
megfelelni.

Részletesen érdeklődni lehet a helyi rendőrőrsön 
Kossuth u. 1. sz.

Felvételi a rendészeti szakközépiskolákba

Pályázati kiírás
GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-testülete

nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt mííködő

Városi Sportcsarnok és a kezelésében lévő Ifjúsági Tábor
üzemeltetési megállapodás keretében történő mú'ködtetésre,

2000. február l·jétól öt évre 2005. február 28·ig.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. akik arész
letes pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel aműködést biztosítják,
alétesítményben az 1996. évi LXIV. tv. ahelyi önkormányzatokra vonatkozó
feladatellátását vállalják.
A pályázat elkészítéséhez, apályázat feltételeire vonatkozó előírások ingye
nesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66)386-122.
Apályázat benyújtásának f;elye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban Gyomaendrőd Város Polgár
mesterének címezve, "Sportcsarnok" jeligével ellátva 2000. január 04-én
12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
Apályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt, a
testület 2000 januári ülésén.

--'I

ÖRTÉNT

70% hústartalmú
kolbászhús rendelhető

460 Ft/kg-os áron
Ugyanitt mindenfajta

bél kapható
Rendelés személyesen

18 óra után:

-----------

TESTÜLETI ÜLÉSEN
A karácsonyi csomagokat a 72 éven felüli polgárok az idén is várhatják.
December 10-től osztják acsekély ajándékokat, ami több, mint 1600 helyi pol
gárt érint.

Gyomaendrőd térségében 3. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el
november 25-én, ezt később mérsékelték.

Bővülő üzem
Balázs Dezső vállalkozó telephelyét faházbemutató parkkal kívánja bővíteni,

ezért megvételi szándékát jelezte az endrődi vásártér 4500-5000 m2-es
területére.
Az önkormányzat beleegyezik a terület eladásába br. 400 Ft/m2-es áron.
Ajánlatát fenntartja február 29-ig.

SZILÁGYI IMRE
Gyomaendrőd,Sebes György u. 46.

Tel.: 282-874
napközben: 06/20/9287-173,06/20/9461-268,

282-894, 285-406

A belvízi károk
A központi költségvetés 30338 ezer Ft-ot biztosított a belvízsúlylotta személyi
tulajdonúingatlanok helyreállításához, amit az önkormányzat kezelt. Erre acélra
a Vöröskereszt 380 OOO Ft-ot, a Megyei Önkormányzat 800 OOO Ft-ot, a helyi
önkormányzat átmeneti segélyekként 20000 Ft-ot biztosított még.

Vagyonbiztosítás
Az önkormányzat vagyonbiztosítási pályázatára beérkezett hét ajánlat közül pon
lozásos értékelés után a békéscsabai Hungária Biztosítóval szeretné megkötni
az aktuális biztositásokat.
2. helyre a Szarvasi Generali-Providencia B, 3. helyre a békéscsabai Signál
Biztosító került. (A Hungária ajánlata éves biztosítási szinten összesen közel
800 ezer Ft volt.)

Közbiztonság
ASzarvasi Rendőrkapitányság tájékoztatót adott aT. testületnek Gyomaendrőd

közbiztonsági helyzetéről.

Néhány példa Tóth Bálint r.főhadnagy, gyomaendrődi őrsparancsnok altal leírt
jelentésből. 1999-ben az ismertté vált bűncselekmények száma IX. hóig 457
volt, míg ez '98-ban egész évre 725 voll. Közrend ellení '99-ben 100, míg '98
ban 49, a személyi javak ellen '99-ben 305, míg '98-ban 587 volt. Betöréses
lopás '99-ben 139, míg '98-ban 358. Lopás '99-ben 133, míg '98-ban 180.
Garázdaság '99-ben 15, míg '98-ban 17. Szándékos testi sértés '99. IX. hóig 18,
míg '98-ban 16. Eredményes nyomozás '99-ben 267 esetben, míg '98-ban 392
ben.
Eredménytelen '99-ben 188, míg '98-ban 342.
Nyomozás eredményességi mutató '99-ben eddig 58,7%, míg '98-ban 53,4%
volt. Ismeretlen elkövető elleni büntető eljárás '99. IX. hóig 186 felderített eset,
míg '98-ban 267. Ismeretlen maradt '99-ben 188, '98-ban 342. Mutató '99-ben
49,7%, ezzel szemben '98-ban 43,8%.

r-----
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Arcképcsarnok
Kelemen Kristóf kiállí 
tását Arcképcsarnok cím
mel a Katona J. Műv. Köz
pontban nyitották meg no
vember 12-én.

Kelemen Kristóf 1922.
augusztus 5-én született
Máriaföldön. egy hétgyer
mekes iparos-parasztcsa
lád negyedik gyermeke
ként. Iskoláit Máriaföldön.
Temesvárott, Szegeden és
Budapesten végezte. Mű

vészi tanulmányokat
1937-1940-ig szakiskolá
ban (mintázás és faszob
rászat) Temesvárott, majd
a Budapesti Derkovíts
Népi Kollégiumban és a
Képzőművészeti Főiskolán

végzett l 947-49-ig. Ezt
megelőzően 1946-47-ben
Szegeden a Móricz Zsig
mond Népi Kollégium tag
ja és a jogi egyetem hall
gatója volt. Mesterei vol
tak: Temesváron Szánthó
László, Sipos János,
Kelemen András. Buda
pesten Beck András, Fe-

renczy Béni, Barcsay
Jenő. Tanulmányúton volt
Ausztriában, Bécsben és a
Szovjetunióban. Országos
tárlatokon. kiállításokon
1953 óta szerepel. Kül
földön: Kanadában. az
USA-ban, Olaszországban.
Svájcban, Nyugat-Német
országban, Ausztriában,
Finnországban, Romániá
ban. Japánban, Líbiában,
Jugoszláviában állította ki
munkáit.

Számos közterületen el
helyezett szobra áll ma is.

Régi, kedves kötődés fű

zi településünkhöz, End
rődön élő öccse. Kelemen
János és családja révén.

Méltató beszédet mon
dott dr. Losonczi Miklós
művészettörténész. egye
temi tanár, közreműködött
a Zene- és Művészeti Is
kola együttese. valamint
Oláh Gizella.

A szobrok csak sajnos
november 26-ig voltak
megtekinthetők.

A pusztai asszony (11.)

(folytatás a novemberi számból)
A rejtélyes pusztai asszony nevét soha senki nem írta

le. pedig ő volt az, akinek oly nagy szerep jutott Petőfi

István furcsa házasságában, és egész élete
alakulásában. A pusztai asszonyt senki sem hallgatta
meg, csak ítéletet mondtak rá, ő a "szívtelen teremtés",
pedig jó és hűséges társa volt egy életen át Petőfinek. A
pusztai asszony neve Schneider Erzsébet, sváb szüle
tésű volt. A gyomai evangélikus temetőbenlevő sírkövén
- ő volt a temető első lakója - megállapítható, hogy
1824-ben született, tehát egy éwel idősebb volt Pet~ífi

Istvánnál. Petőfi halála után nem akart visszamenni Uj
Verbászba (szülőfalujába),mivel ott csak Snájdesz Liszi
lesz, Gyomán pedig Petőfi Istvánné. Egy megmaradt
korai fényképe alapján fiatal korában feltűnően csinos.
temperamentumos nő lehetett.
Idősebb korában elhízott, kedélyes, jó humoru asz

szonyság. A Geisst-féle uradalomban volt kulcsárnő. itt
ismerkedett meg. és feltehetően szeretett bele Petőfibe.

Jól beszélt magyarul és németül, kifogástalanul írt és
olvasott. Érzéke volt a szép lakáshoz. a szép ruhához, a
kultúrához. Férj és feleség módjára éltek együtt Petőfi

1880-ban bekövetkezett halálig. Hogy nem voltak
törvényes házasok? Azt Gyomán senki sem tudta.

Valóban együtt éltek le 17 esztendőt.

Van egy olajfestmény-pár azonos kivitelben. A nagyon
kifejező portrékat Gyulai László festette 1874-ben.

A múlt században szokás volt, hogy a módosabb há
zaspárok így örökitették meg magukat.

Azt azonban nem említettem, hogy Erzsébet Petőfi

halála után Gyomára költözött a Fried-család régi házá
ba. Itt örökbe fogadta Piltz Rozáliát, a szomszéd lányát,
akit szeretettel nevelt fel.

Számomra izgalmas volt az ehhez a történethez kap
csolódó újságcikket olvasni. Még érdekesebb volt a
gyomai evangélikus templom irattárában a régi köny
veket tanulmányozni, amelyekböl adatokat gyüjtöt
stem.

És itt be is fejeződhet a történet.
Ezzel az írással én is szeretnék valami kézzel foghatót

, hagyni az utókor számára. Remélem, hogy a XXI. szá
zadban egy kisdiák írni fog egy ugyanilyen érdekes és
izgalmas fogalmazást.
Gyomaendrőd. 1999. szeptember 30.

TÓTH ENIKŐ

8. oszt. tanuló
2. Sz. Általános Iskola, Gyomaendrőd

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
A Tulipános óvoda szülői munkakö
zössége időt, energiát nem kimélve
vacsorát szervezett az óvodás gyer
mekekjavára október 16-án.
Szülők, barátok, vállalkozók moz

dultak meg a nemes célért.
Köszönöm a szülők, Czikkely Pé

ter, Czikkely Péterné, László Zoltán
né, Lászlóné Szentmiklósi Beáta,
Csáki Lászlóné és Döme Istvánné
odaadó segítségét.

Köszönöm a vállalkozók, magán
személyek segitségét.

Támogatóink voltak: Körös BútoIipari
Kft.. Kéki Elekné. Sevro-Modell Bt., UhIin
Attiláné. Fodor Tamás. Klein Istvánné,

Vilma Cipő. Farkasinszki Zsuzsa. Seresker.
Dávid Imréné. Corvo Bianco. Kulichné
GiIicz Enikő. Kalamáris papirbolt,
Gyógyászati segédeszközök boltja.
Szabóipari Ktsz. Madizol. Gyomai Kner
Nyomda Rt.. Csikós János. Dosszié Kft..
Lénia asztalos Kft.. Farkas Máté. Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet, Pálinkás Ist
ván. Városi PolgármesteIi Hivatal. Barna és
társa, Lading. Bukva Vince. Berény-color.
Pálinkás Julianna. Gubucz Imre. Bódis
Péter. Gonda Géza. Földi György. Jakus
Imre, Hanyecz Kft.. Fúlöp István. Zöld cuk
rászda. Sikér Gmk.. dr. Komoróczky
Ferenc. Kert-Kivi Kft.. Varga Mihály. GiIicz
Zsuzsanna. Pésó lllés Béláné. Pálinkás
Istvánné.

Kurilláné Giricz Ilona óvodavezető

Pályázati felhívások!
1. Pályázati felhívás millenniumi emlék

oszlop felállítására
Beadási határidő: 1999. december 31.

2. Környezetvédelmi ipar fejlesztése
Beadási határidő: 1999. december 31.

3. Pályázat Inter Mot adatbázisának népsze
rűsítésére

Beadási határidő: 2000. január 31.
4. Pályázati felhívás 1000. éves államisá

gunk gyökerei, emlékei. üzenete
Beadási határidő: 2000. február 28.

Bővebb információ:
Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal
Titkárság: Mile Erika, Gózan Helga
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VIDEKFEJLESl ES Magyarországnak várhatóan
2000. januáIjától lehetősége

nyílik arra, hogy vidékfej
lesztési tervei megvalósítá
sához igénybe vegye az Eró
pai Uniós előcsatlakozást

segítő SAPARD program
támogatásait. Ennek felté-
tele, hogy hét évre szóló - az
önkormányzatok, vállalko

zók, gazdálkodók, civil szervezetek és a lakosság
együttműködésén alapuló - vidékfejlesztési prog
ramok készüljenek térségi, megyei és regionális szin
ten is.

Ez év második felében országszerte zajlik a prog
ramok kidolgozása, amelyhez a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Progra
mok Főosztálya szakmai és anyagi segítséget nyújt
azon kistérségi szervezetek számára, amelyek a Fő

osztály 1999. áprilisában meghirdetett pályázatára
jelentkeztek.

Felhívjuk a vállalkozók figyeImét arra, hogy bekap
csolódhassanak a programok kialakításába és meg
valósításába. Ennek érdekében javasoljuk, hogy ve
gyék fel a kapcsolatot a térség önkormányzataival, a
kistérségi társulással, illetve információkért fordul
janak a megyei fejlesztési ügynökségek, kamarák és
vállalkozásfejlesztési alapítvány képviselőihez. Ered
ményes együttműködéstkívánunk! További informá
ció: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Vidékfejlesztési Főosztály. Tel.: 301-4000.

A vidékf~jlesztési stratégiai tervek megléte a fo
lyósítás feltétele. Az országos, régiós, megyei és kis
térségi szinten elkészített tervekben megjelölt célokra
lehet a későbbiekben pályázni.

Ezen programok elkészítésében számítu..t1.k az Önök
segítségére, hszen a támogatásokat Önök (vállalko
zók és civil szervezetek) is igénybe vehetik, és ehhez
alapvető követelmény, hogy az Önök 7 évre szóló fej
lesztési elképzelései szerepeljenek a programban!

Kérjük, amennyiben részt kíván venni vagy felké
rést kap a részvételre, aktív munkájával segítse a
programok elkészítését! - G. H. -

Vidékfejlesztés, EU-előcsatlako

zási tárgyalások, SAPARD, vidék
fejlesztési stratégiai terv, kistér
ségi vidékfejlesztési stratégiai
program...

Napjainkban az újságokat
olvasva egyre többször talál
kozunk ezekkel a kifeje
zésekkel, s gyakran nem
vagyunk tisztában vele, mit
is jelentenek számunkra.
Pedig pár éven belül min
dennapjainkban fognak
meghatározó szerepet betöl
teni, így megismerésük igen
fontos. A Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Szarvas és a "Hármas-K" Krt. pályázatot nyújtott be
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri
umhoz (FVM) a kistérségi vidékfejlesztési program
elkészítésének támogatására. Az FVM a kistérséget a
C-kategóriába sorolta. Ez aL~alomból a térségmened
zsereknek október végén volt továbbképzés Eszter
gomban.

A vidékfejlesztés célja az értékeknek a megőrzése,

ápolása, a vidéki térségek adottságaL.iak érvényesí
tése azé:rt, hegy a vidéki életmód és lakóhely válasz
tása vonzó és elfogadható alternatíva legyen a fiatal
generáció számára is. Előtérbe kerülése az Európai
Unióba (rövidítve: EU) való csatlakozási tervekkel
történt.

Az EU-előcsatlakozásitárgyalások napjainkban
megkezdődtek. Ugya..'lakkor konkrét időpont a csat
lakozás pontos 6.átumáról még nem ismert, de mind
a magyar fél, mind az Európai Unió megkezdte a fel
készülést. Az Európai Unió érdeke, hogy gazdaságilag
minél felkészültebb országok csatlakozzanak hozzá.

A SAPARD (Special Accession Programme for Agri
culture and Rural Development) betűszó olyan
közösségi támogatási eszközöket jelent, amelyeket a
tagjelölt országok a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés
érdekében használhatnak fel a csatlakozási folya
matban. A magyar állam megközelítőlegévi 38 millió
eurotámogatásra számíthat hat éven keresztül. Ezt a
magyar állam mintegy évi 50 millió eurora egészíti ki.
Az alap pénzeszközeire az önkormányzatok, gazdál
kodó- és civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Vállalkozók és gazdálkodók részvétele a vidék
fejlesztésben:

Influenza el en Vetélkedőka 2-es suliban
Az influenza megbetegedések megelözése
érdekében ebben az évben is lehetöség van
meghatározott kategóriákon belüli térítésmentes
oltásokra.

Ezenkívül orvosi vényre bárki megvásárolhatja agyógy
szertári forgalomban lévö influenza vakcinák bármelyikét
50%-os társadalombiztosítási hozzájárulás mellett.

5.1. A Közegészségügyi, Járványügyi és Sugár
egészségügyi, valamint az Infektológiai Szakmai Kol
légium 1995. évi állásfoglalását figyelembe véve kizárólag
az alábbi csoportokba tartozó személyek olthatók atérítés
mentes oltóanyag felhasználásával:

a) egy esetleges influenza megbetegedés következ
ményes szövödménye miatt fokozottan veszélyeztetettek
(kockázati csoportok):

- idült szív, keringési, légzöszervi, vese anyagcsere
betegségben szenvedök, betegség vagy orvosi kezelés
(általános szteroid, vagy rosszindulatú daganat) miatt
csökkent immunitású személyek,

- 60 éven lelüliek
- szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy

egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt
bármely korú személyek

- tartós szalicilát kezelésben részesülö gyermekek és
serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt).

b) A fenti kockázati csoportokat a fertözés átvitele
révén veszélyeztetö személyek:

- egészségügyi dolgozók
- szociális intézmények dolgozói.
A gyógyszertárakban beszerezhetó influenza elleni

oltóanyagokkal történö oltás javasolt még a közlekedési.
rendészeti, oktatási, közellátási feladatot teljesítö
foglalkozási ágakban, valamint a diákotthonok, kol
légiumok és más közösségek lakói, illetve tagjai között.

Tekintettel arra, hogy az influenza és a Streptococcus
pneumoniae okozta tüdőgyulladás csaknem azonos koc
kázati csoportba tartozó személyeket veszélyezteti, továb
bá, hogy az influenza szövödményei között igen gyakoriak
aStreptococcus pneumoniae okozta másodlagos bakteriá
lis tüdögyulladások, az elözöekben emlílett kockázati cso
portoknál (a pont) javasolt a pneumococcus elleni
védöoltás is az influenza elleni védöoltás mellett.

A gyógyszertárakban társadalombiztosítási támogatás
sai rendelkezö, vényre felírható pneumococcus elleni
oltóanyagok állnak rendelkezésre.

A védöoltásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért
forduljanak háziorvosukhoz.

A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ
"Epidemiológiai Információs Hetilap" címú kiadvány
alapján összeállította az ÁNTSZ Szarvas Városi Intézete.

Iskolánkban a Takarékossági Világnap
alkalmából került megrendezésre októ
ber 26-án a takarékossági verseny.

Erre a játékra 26 csapat nevezett be
3-3 fövel.

Sok-sok gondolkodtató feladatot oldot
tunk meg és az ügyességi feladatokban
mindenki megmutathatta, hogy mit tud.

Minden csapat ajándékban részesült.
A verseny kitünö hangulatban telt, min
denki. jól érezte magát.

Köszönjük Sebestyén Bélánénak ezt a
kellemes délutánt.

November 26-án pedig fogászati, test
ápolási vetél.kedöt tartottunk.

A csapatok nevében megköszönjük a
szponzorok támogatását.

Takarékszövetkezet, OTP, Dosszié Kft ..
Sikér Élelmiszerbolt, Imréné Kiss
Piroska trafik. Fülöp JózsefválJalkozó és
a Kner Nyomda Rt.

Bácsi Kitti 8. c. 2. Sz. Ált. Isk. tanulója
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Telepengedély A GÓL (GÁL)- UL ÉVE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Gyomaendrőd Város Jegyzője felhívja mindazok figyel
mét, akik telepengedélyhez kötött ipari és szolgáltató
tevékenységet folytatnak, hogy a telepengedély beszer
zése céljából keressék fel a Polgármesteri Hivatal Ható
sági Osztályát.
Telepengedélyhez kötött tevékenységét csak akkor kezd
heti meg. ha az eljárást lefolytatta. s az engedélyt meg
kapta.
Azok, akik a már működő telepen végzik tevékeny
ségüket, kötelesek október l-jétől kezdődően 180 napon
belül telepengedélyt kérni.

Szakmaifejlődés
A Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a
45. hét végén részt vettek egy tűzoltástechnikai

viselkedési oktatáson. Ezt a megyei parancsnokság tar
totta elsősegélynyújtási gyakorlattal és elmélettel
kibővitve.

Timár Vince parancsnok erről elmondta, hogy az ilyen
lehetőségek nagyban segítik a szakszerű és tervszerű

esetmegoldásokat minden területen. Véleménye szerint
a városban csak "naprakész", minden eshetőségre

kiképzett legénység képes jól ellátni feladatát.
Továbbra is szakmai szempontok és a település lehető

legjobb tűzoltó-szolgáltatássalvaló ellátására törekszik
a régi-új parancsnok a rendelkezésre álló lehetőségekkel

- jellemezte újraválasztását Timár Vince.

A képen a Puskás Kupán részt vett együttes

A Gól-suli Alapítvány azért jött létre - kezdte a beszél
"'etést Gál István alapító -. hogy egyrészt az utánpótlás
",al foglalkozzon. másrészt pedig. hogy a 9-10 éves
gyerekekkel megszerettesse a labdarúgást. Minél több
fiatalt csábítsunk le a focipályára, akik aztán ott is
maradnak és kialakul bennük a sport szeretete. amit
feltételezhetöen tovább is adnak majd.

Jelenleg 54 gyermekkel foglalkozom. amiben benne
van a Barátság SE két serdülő csapata is. Kiderült, hogy
nagyon jó, hogy indítottuk annak idején a Gól-sulit,
mert hirtelen az NB II-be került Barátság a szinte készen
álló gyerekekkel szerepelhet a kiírásoknak megfelelően.

Gyomaendrödön most 8 ifjúsági, serdülő és gyermek
csapat van. ez 140 gyermeket érint a 84, 85. 86, 87 és
88-as korosztályban.

1999-ben legalább 40 mérkőzéstjátszottunk. Ezen túl
január 31-én Makón kispályás tornán 3. helyezést
értünk el a 86, 87-es korosztályban. Júliusban Szen
tesen a Gardino kupában másodikok lettünk. A Gól-suli
Alapítvány eddigi legnagyobb eredménye kétségtelenül a
nyáron Budapesten az MTK-pályá.i1 rendezett Országos
P"Llskás Kupán való részvétel volt. 38 csapat között, a
85-85-os korosztályban indultunk, s a kilencedik
helyen végeztünk. Sem játéktudásban, sem taktikailag
nem vallottunk szégyent, viszont az erőnlét döntött má
sok javára.

Ásotthalmon edzőtáborban voltunk még a nyáron.
Meg kell említeni. hogy itt a fiatalok kitűntek jó
viselkedésükkel.

December 19-én a Sportcsarnokban ismét megrendez
zük a Szaloncukor-kupát a 88-as korosztálynak.
Várhatóan megküzd majd egymással két budapesti.
valamint egy-egy csapat Békéscsabáról, Szentesről a
GÓI-suliból.

Tavasztól számítok a Szent Gellért Egyházi Iskola ta
nulóira is.

A város gyomai és endrődi részében szeretném a fejek
ben összeválogatások révén is kizárni a szűkebb hova
tartozást. hogy végre a foci területén is Gyomaendrőcíröl

beszélhessünk. Ezért is lenne jó, ha Endrődön is
elkészülne egy alkalmas fedett csarnok.

Azonban a felnövő jó labdarúgók szempontjából is
mondom, hogy egy felsőfokú oktatásí intézmény is
meghatározó lenne a városban, mivel az ilyen korú
tehetséges focisták most mindenképpen elhagyják a
települést ennek hiányában. - B K-

Közérdekűbiztonság - A csendes riasztás
Az öszi hónapoktól egyre sürubben olvashatunk hétvégiház-betörésekröl
is. Gyomaendrödön és környékén legalább 1200 ilyen nyaraló van ...
Azonban nagyon sok az egyéb betöréses tolvajlások száma is magánin
gatlanokba. vagy uzletekbe. telephelyekre stb. Felmerül a kérdés. hogy
lehet-e valamilyen formában védekezni ellene?

Az ingatlanokban. vállalkozásokban egyre több helyen és természet
szeruleg található vC'"Letékes. vagy mobiltelefon is. Ezzel az elönnyel szá
molva terjed egyre inkább egy újfajta és effektiv riasztórendszer. az ún.
csendes riasztás.

Errö1 Károlyi Antal a helyijudóklub sikeres trénere nyújt némi felviJá
gositást olvasóinknak. annál is inkább. mert ö maga is tenni szeretne
saját eszközeivel a magas bünözési arányszámok ellen.

A csendes riasztó az ajtó. vagy ablak nyitására aktivizálódik. ami csak
a diszpécser központban jelez. A helyi vlszonyoknak megfelelöen - a terv
szerint - ekkor a járörök azonnal a jelzett cimre sietnek és intézkednek
a behatolóval szemben.

A lakosság. a vállalkozók biztonságérzetét nagyban növelheti a
csendes riasztás. hiszen ezzel a módszerrel már több helyen sikerűlt

leszoIitani az emlitett büncselekrnényeket. Cegléden példáu1 60-70%
kal. (Természetesen csak a telefonnal ellátott - vezetékes. vagy mobil 
ingatlanok védhetök eképpen.)

Azonban Szegeden. Györött. Budapesten és más településeken is
tetemes %-ban javult a közbiztonság ennek köszönhetöen.

Gyomaendrödön is tervbe vették bevezetni. alkalmazni ezt a biztonsá
gi rendszert.

Az okozható károkhoz mérten tulajdonképpen nem nagy lenne a be
szálló összeg. valamint a havl örzési dij sem. mert ahol vezetékes telefon
van. ott 20 ezer Ft . ahol ún. mobil riasztót kell telepiteni esetleg. ott
60-70 ezer forint fedezi az induláshoz nélkülözhetetlen riasztó rend
szert. A havi dij pedig. ami a járörőzés biztosítását és a fenntartást
fedezné. kb. 3000 Ft lenne.

A telepitéshez szukséges összeg elöteremtéséhez megoldást lehet
találni részletfIzetés. vagy egyéb úton is - igéri a vállalkozó.

A helyi csendes riasztási védelem beindításának feltétele. hogy leg
alább 300-400 jelentkezö legyen. ami később biztosan gyarapodna. A
biztonság érzete és a gyors reagálás. vagyis a bünözö elfogása. majd
rendörkézre adása a közbiztonság javulásával is jár majd az éjjel-nap
pali járörözés hatására.

Mindez természetesen csak egy figyelemfeikeltö szeretne lenni. mond
ta Károlyi úr. de akit érdekel a lehetöség az a 06/20/9766-395-ös tele
fonon jelentkezhet. Lapunk szerkesztöségében is leadhatja bárki jelent
kezési szándékát.
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Saját tervek szerint - Optimizmus a DossziénálL~ ~ ~

Sokan kiváncsiskodtak az utóbbi egy-két évben, mióta
elkezdődött az építkezés a Mirhóháti utca 33. sz. alatt,
hogy vajon mi épülhet? Ki fektet be egy viszonylag nagy,
lát.ványos ingatlanba ilyen szűkös időkben? Mivel keve
sen tudták a helyes választ. kicsit talányosnak tűnt a
dolog. Lassan elterjedt, hogy talán majd nyomda fog ott
működni...

1999 őszén aztán beköltözött Lakatos Gyula üzeme, a
Dosszié Kft. nyomdája. Az átadással, a nyomdaüzem be
indításával az elhúzódó interjúkészítés aktualitását vé
gül is az október végi önkonnányzati engedélyeztetés
hozta el.

Lakatos urat az építkezés körülményeiről kérdeztük,
miután körbevezetett a szép, rendezett, modem és min
den szempontból jelentős birodalmában.

- A terület valaha az Alkotmány tsz-hez tartozott 
kezdte ismertetését Lakatos Gyula. Ezt a 2500 m 2-es
telket vásárol ta meg a Dosszié Kft. Az eddigi telephe
lyünk, a volt Háziipari Szövetkezet épülete eladásra ke
rült és más hasznosítási célt kapott. Ennek tudatában,
vagyis a költözés elkerülhetetlensége folytán merült fel az
a gondolat, hogy építsünk telephelyet. Ez a terület felelt
meg leginkább az elképzeléseknek. Figyeltünk arra is,
hogy ne menjünk ki az üzemmel a városból, munkaerő
politikai elgondolásból, valamint. hogy egy bérlemény
sosem lesz a tulajdonunk. Ezt pedig saját elképzeléseink,
hosszú távú elgondolásaink szerint alakíthatjuk ki.

Bárdi Zoltán közreműködésével egy év alatt álltak
össze a. tervek. 800 m 2 alapterületen, két szinten, tetőtér

beépítéssei 1500 m 2 hasznos területtel. Alul egy nagy
légteru üzemi szintből, felül pedig irodákból és a meg
felelő szociális blokkokból áll.

Az építkezés 1996-97-ben indult saját kivitelezésben,
s két és fél év alatt épült fel. Érdekessége, hogy például
az alapokba mintegy 4000 m 3 betont építettek be. Ez 10
db 80 m 2 alapterületű kétszintes családi háznak felel
meg...

- A megtekintés során kitűnik, hogy igen nagy hang
súlyt kapott a kialakítás során a szociális blokk: kantin,
öltözők,fürsők stb...

- A cél az volt, hogy a lehető legkorszerubb és a mai
ember igényének megfelelő legyen minden, ami a dolgo
zók kényeimét. egészségét. tisztálkodását szolgálja. A
gyakorlati megvalósítás Bárdi úr érdeme. Mindenféle kö
vetelményeknek ezek végül meg is felelnek. Például az

Az üzemi szinten

Ál\JTSZ is elismeréssel nyilatkozott mindenről, amit itt
találtak, ezen túl egyetlen engedélyt kiadó szerv sem
talált semmilyen kifogást.

- Mivel nyomdáról van szó, felmerül a kérdés, hogy
esetleg konkurenciát kíván teremteni a nagy hírű Kner
nyomdának, vagy más termékcsoportot állítanak elő?

- Én 1960 óta vagyok nyomdász és az elkövetkező

éveimet sem tudom másként elképzelni. Azonban sem
miképpen sem akartam valamilyen konkurense lenni a
Knernek, vagy létrehozni valamilyen párhuzamos kapa
citást. Ezért merőben más profilt választottunk, olyat,
amit a Kner nyomda nem csinál. Semmilyen ütközési
felületünk nincs, sőt egymásnak segítünk, pozitív
együttműködéslétezik közöttünk.

Spirálos füzeteket, naptárakat készítünk. E profilba
beleférnek még a zsebnaptárak, határidőnaplók,külön
böző kis volumenű könyvek nyomása, amelyek tenné
szetesen nem zavaIják Kneréket. Az alapvető profil a spi
rálozott tennékek készítése, más szinte nem is fér bele.
Gyakorlatilag holtidő nélkül, folyamatosan tudunk ezek
ből tennelni.

- Hányan dolgoznak a Dosszié Kft.-nél és honnan jár
nak be?

- Ma már 100 főt is meghaladó az üzem. Döntőengyo
maendrődiek. 1-20/0-nyi a vidékről bejárók száma csu
pán.

- Azon kevesekhez tartozik a Dosszié Kft., amelyek
szívesen alkalmaznak csökkent munkaképességűeketis.
Ezzel nemcsak humanitárius cselekedetet visznek vég
hez, hanem követendőpéldát is mutatnak...

- Ebben az évben pályázatot nyertünk a Békés Megyei
Munkaügyi Központnál a megváltozott munkaképessé
gűek alkalmazására. Ezzel pénzt is kaptunk, amiből

technológiát fejlesztettünk. Vállalásunk az volt. hogy 12
fő megváltozott. 3O-600/0-kal csökkent munka-1{.épességű
személyt alkalmazunk rövidített munkaidőben.

úgy néz ki, hogy ez minden részről sikeres vállalkozás
nak bizonyult. Ezt a lehetőséget a jövőben is folytatni
szeretnénk.
Először kicsit szkeptikus fogadtatásban részesült az

ötletünk a Munkaügyi Központnál. Nem hitték el, hogy
életképes és működni fog az elképzelés Gyomaendrődön.
Olyan példákkal hozakodtak elő, hogy máshol egy-két főt
sem tudtak felvenni ... Nálunk viszont most is túljelent
kezés, sorállás van.

- Az itt dolgozók hogyan találják meg anyagi számítá
saikat?

- Nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak a helyi átlag
nál. Egyik irányba sem lóghatunk ki. Ugyanolyan kere
seti lehetőségekléteznek nálunk is, mint bánnelyik má
sik cégnél. A feltételek viszont lehetnek egy kicsivel
jobbak nálunk, ami vonzóbbá teszi másokkal szemben.

- A beruházás anyagi háttere hogyan biztosított?
- Az anyagi kérdés állandó probléma. Szeretnénk, ha

az OTP-hitelen túl- ami elég magas, több 10 millió forint.
bár jó hitelkondíciókkal -, lehetne és módunk lenne egy
olyan tőkés társat találni, aki bizonyos értelemben jára
tos ezen a területen. Azért, hogy a körülményeink az el
következő évekre is nyugodtak legyenek, gazdálkodá
sunkat kedvezőbbé tegyük.

Nemcsak ez irányban, hanem általában az optimizmu
som töretlen, amit ez a nagy beruházás is bizonyit.

A piaci helyzet ismeretében és tudatában indítottuk
működésünket.s ennek helyességét a jelen pillanatig is
minden igazolja. - BK -
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APRÓHIRDETÉSEK

lJONNE
SHOP.

lJONNE
SHOP

- filmelőhivósnól tovóbbra is él a Hűségakció!

- 2 tekercs AGFA film mellé karóra jór ajóndékbal

- távcsövek akciós áron!
Kezdje nálunk okorácsonyi bevásárlásti

• fénl,Jképezőgépek. filmek. elemek· fali-. ébresztő- és karórák
• számológépek

(Shorp. (asio. Texas) • audio- és
videokazetták· öngl,Jújtók

• manikűrkészletek

• zenélő ékszerdobozok
• kerómiák

• fotoalbumok. képkeretek
• sportruházot (Ego. Speedo. Cassone)

Továbbro is kedvező feltételekkel vállolunk:
• tört aronvból ékszerkészítést

• oranv- és ezüst ékszerek javítósát.
Újdonsógként gg K-os oronnvolluflotofl "izsu

ékszerekcl kínálunk vósár/óinknok.

Decemberben is okciókkal várjo vásárlóit

a lionne Shop.

December l:iétől ismét a régi helyemen várom ked
ves megrendelőimet. Női- és gyermekruhák, kosz
tümök, nadrágok, ingek, alkalmi ruhák méretre
készítését vállalom.

Elvira varroda
Kossuth U. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék

lionne Shop
Gl,Jomaendrőd. Hősök útja 46. Tel.: 386-424

ÁLLÁSAJÁNLATOK
GyomaendrM:
1. Sissi Tricot Kft. Dévaványa, Papp tanya. Tel.: (66)483-165 - varrón6 5f6, kon

fettrrozó 5f6 (lehet csökkent munkaképes is).
2. Szabóipari Szövetkezet Gyomaendrőd, Fő út 7-13 TeL: (66)386-913 Kiss

Imréné - 516 varrón6.
3. Sel16 Gmk. Dévaványa, Móricz Zs. út 31. Tel. (66)483-018 Szilágyi Boldizsárné

- varrón6 516.
4. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major. TeL: (66)483-054 Ungvölgyi

János - cip6készM 20 f6.
5. Staffrung Kft. Gyomaendrőd, Hősök úlja 52-54. TeL: (66)386-603 Illés Jánosné

-10 16 varrón6. (66)352-422 5f6 hegeszt6 és 3f6 esztergályos.
6. Gyomaszolg Klt. Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. TeL: (66)386-233 Fábián Lajos

- k6mO'ves 3 f6.
7. Ikarus F6nix Kft. Szeghalom, Kinizsi út 76. TeL: (66)371-455 Bagdi Istvánné 

1f6 hegeszt6 szakmérnök (pályakezdőnek nem).
8. Andor Károly vállalkozó Gyomaendrőd, Toldi u. 1/1. TeL: 06(20)9744-066 - 3

f6 autószerel6, 1f6 fest6-karbantartó.
9. Lantos Rt. Karcsa, Szabadság út 15/A. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) TeL:

(47)342-079 Tóthné -110 f6 varrón6.
10. Szociotherápiás Otthon Agfalva-Liget (Somogy megye) 181/1 TeL: (99)330

260 Belényessy Albert igazgató - 1 16 ápoló, 1 f6 gyógypedagógus (pszicho
pedagógiai végzettség(j).

11. Paksi-Team Klt. Kecskemét, Petőfi S. út 3. IV/136. TeL: (30)2191-995 Paksi
Csaba -1 f6 villanyszerel6.

12. Gyomai Kner Nyomda Rt. Gyomaendrőd, Kossuth u. 10. Tel.: (66)386-172
Márton Jánosné - 5f6 kötészeti betanftott munkás.

13. Pantonett Cip6ipari Bt. Gyomaendrőd, Fő út 81/1 Tel.: (66)386-155 Wolf.
Józsefné - 516 cip6Iels6rész-készM.

14. Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványa, Damjanich út 2/1. TeL: (66)484-286-1
16 gyermekfelOgyel6.

15. Smuta Kft. Cserkeszőlő, Kuna J. út 22/C. TeL: (56)461-559. (60)387-700
Smuta Zoltán - 516 viz-, gáz-, központifO'tés-, cs6hálózat szerel6.

16. Tusa Attila Bt. Dunakeszi, Iskola út 11. TeL: (27)346-997 Tusa Ildikó -1 f6
segédszfnész.

17. Diamond Trigon Klt. Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 119. Tel.: (30)9454-672
Török Sándor -1 16 adminisztrátor.

Bővebb felvilágositásérf forduljon aKirendeltség dolgozdihOz.

1. sz.

Műszaki cikkek. mezőgaz

dasági. barkács- és ház
tartáSi gépek. valamint
sporteszközök széles válasz
téka. mintegy 200 oldalon.
Éves. kamatmentes részlet
re. Kérjen katalógust. Érd.:
Gyomaendröd. Kisréti u.
30/ l. Tel.: 66/386-288

non.

Musiccenter távirányitós. újszerü
állapotban és Sanyó üzenetrögzítő

új eladó. Érd.: 06620/9288-058

Eladó egy 3 szobás ház a Kinizsi
u. 3. szám alatt Endrődön. Érd.:
a gyomai Református Szeretet
otthonban.

Gyomán kétszintes. gaz központi
fütéses családi ház eladó.
Értékkú]önbözettel Vásártéri
lakás lehetséges. Érd.: Gyoma
endrőd. Gárdonyi u. 16. Tel.:
285-505

Eladó 5 helyiségbő! álló régí
tipusú parasztház. Viz-o gáz
csonk az udvarban. Érd.:
66/284-185. vagy 66/282-860
os telefonon.

Garázs eladó. vagy hosszabb
idöre kiadó a Vásártéri ltp.-en.
Érd.: munkaidöben a 386-251.
386-891 telefonon.

Ures állapotú 55 literes ah-vári
um megkimélt állapotban eladó
tartozékokkal (víztisztitó. víz
melegítö. hömérö. diszkavics)
együtt. Érd.: 285-820 Gózon
Gáborné.

Makói édes. csípös őrőlt paprika
és fokhagyma eladó. Nagyobb
mennyiséget is tudunk biztosi
tani. Érd.: 283-412-es telefo-

Osszkomfortos. 2.5 szobás haz
azonnali beköltözéssel eladó.
Érd.: Szabó E. u. 17. 66/284
448

,
.'

~ ... .__.__. !~K~~~~~~~l~j

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: dr. Dávid Imre agrármérnök. a
város polgármestere és Kiss Ildikó óvónő, gyámügyi
előadó polgári házasságot kötött november 12-én.

Elhalálozások: Beinschróth Józsefné Herter
Julianna 89. Nagy Antal 87, Szabó Gáborné Kun
Margit 63. Kukla István 70 éves korában.

Bontoti·lcglái: [';J;J(lyaglll \ ennck.
Akantisz Sándor. Dobó u. 5. sz.
Skótjuhász keverék kiskutyák
ajándékba elvihetök. Tel.: 285-294

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér
Telefon: 386-122. fax: 386-320

Vásártéri ltp.-en. a volt Mol-kút
nál garázs t vennék. Érd.: nap
közben 282-204. este 386-153
Uj számitógépes asztal eladó.
Érd.: az esti órákban 285-693
telefonszámon.

Munkavédelemmel. tűzvédelem

mel és vagyonvédelemmel kap
csolatos munkát vállalok. Budai
János Gyomaendröd. Bethlen G.
u. 36. Tel.: 283-270

Ulögarnitúra (kihúzható. fotelá
gyas). gyermekruhák (92-ig). ci
pők (21-ig] eladók. Tel.: 283-858
Pedagógiai végzettséggel alkalmi
gyerekfelűgyeletetvállalok! Érd.:
386-308

Jó állapotú gaztűzhely.4 m x 2.5
m-es padlószönyeg eladó. Érd.:
Balogh Lajosné Vásártéri ltp. D
ép. A lph. ][/6. Tel.: 282-939
Lehel utcában két generáció ré
szére alkalmas. komfortos csalá
di ház ipari árammal. kerttel el
adó. Érd.: 66/285-489

Uj 28-as női kerékpár eladó.
Érd.: 284-477

2.5 szobás összkomfortos csalá
di haz eladó Endrödön. Érd.:
284-350-es telefonon este.
Super Nintendo 2 jojtickkal. 2
játékkal + tartozékok kitűnö

állapotban dobozában eladó. A 2
játék Donkey Kong l-2. Érd.: 17
óra. Tel.: 284-741

Pedikűr. manikűr. műköröm.

talpmasszazs a Hösök úti Szoli
Stúdióban. Érd.: 66/284-936
telefonon.

Endrödön a Népligetben 5 szo
bás. emeletes. gázfütéses. sátor
tetös. tehermentes. kertes csalá
di haz eladó. Érd.: Polányi László
Gyomaendröd. Kulich Gy. u. 39.
Tel.: 386-781
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Térjen be hozzánk, megéri!
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Orvosi vények beváltása

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKOZOK, GYÓGYTERMÉKEK BOLTJA
Gyomaendrőd, Fő Cit 214. sz. Telefon: 66/282-822

Karácsonyi akció!
DeceDlber 1-30-ig

Dlinden terDlék akciós áron!

"H'~~1fII ..,.. 5500 Gyomaendröd,
• j ~... ..,.. Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/l.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/386-736,

tel.: 661282-686

A tÁT5ZERÉSZ
ÜZLETbEN

INTEI2
NYELV·8TÚDIÓ

-

GYOMAENdRŐd, SZAbAdSÁq TÉR 5.

~
TElEfON: 284-255

DE'CEMbEll

ItÓNApbAN
iNqYENES COMpUTERES SZEMVizsqÁiAT

,0%-05 SZEMÜVEqkERET-VÁSÁRI

Boldoq, bÉkÉs kARÁcsoNyi ÜNNEpEkET kíVÁNUNk

MiNdEN kEdvES vÁsÁRlóNkNAk

SzaTRa Ci/la lÁTSZERÉSZMESTER

Folyamatosan indulnak 6-10 fös
NYELVTANFOLYAMOK
Kezdötöl a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló és felzárkóztató csoportok
30 órás 8500 Ft • 50 órás 13500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltételei szerint
Helyszín: Gyomaendröd, Kossuth u. 18. (FOLMELL)

Felvilágosítás és jelentkezés:
Róza Vendel Gyomaendröd, Hársfa u. 8/1.
Telefon / fax/ üzenetrögzítö: 66/386-736 Telefon: 66/282-686
Mobil: 06/20/9142-122
E-maii: vendel@bekes.hungary.net
Fordítá::;, tolmácsolás

~

PAPIRDOBOZ,
FÓlIAZSÁK

gyártása

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/386-736

2000 ft feletti vásárlásl<or ajándék sorsjegyet kap!
Sorso~ás 1999" del:ember 23-án.

Blaha u. 27. T4~1.: 386·6;91
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT vÁsÁRowIr

Gyomaendrőd,Bocskay u. 59.
Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stilbútorokat • parasztbútort
(szekrény, asztal, kaszli, sublót, falitéka,

konyhaszekrény, láda, szék, tükör és tükörasztal,
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRÖD, BOCSKAI u. 59.

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI
SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke
Nyomtatókazetta, festékszalag, toner

HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartridge újratöltés
RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK
MÁRKASZERVIZE!

5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172
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Bízunk abban, hogy az ezredforduló évében,
és ajövő évezredben is mindannyiunk

megelégedésére tudunk pénzügyi
szolQáltatásainkkal rendelkezésére állni.

Köszönjük megtisztelő bizalmát, azt, hogy
1999. évben is aTakarékszövetkezetet

választotta partnerül pénzügyei
bonyolításához.

C~P~l

vásár .
Figye

és a pl

Karácsonyi akciók.. ..
azAFESZ

Hősök út- ABC
áruházában!
Mindent megtalál,

ami az ün(itfpi felkészüléshez
stu séges!

Szalon olcsón,
,an!

b .,. en IS.

IT,
et,

t,
erhet!

okat
átokat!

r~---~----------------,
I ÁLLÁ8'r .A..JÁNL I
: Asztalosipari cég keres 25 év feletti szakmai gyakorlattal rendélkez~, önállóan :
I dolgozni tudó bútorasztalosokat. I
I Jelentkezni: a 06j30j9533-594-es telefonszámon. IL ~ ~

Dinya Imre
Vas-mííszaki boltja

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 98.
Telefon: 06-66/282-802

06-60/484-690
06-60/388-953

Varta akkumulátorok • kerékpárok
radiátorok, csövek • korrektorok

gáz vízmelegítők • ajándéktárgyak
konyhai robotgépek
fürdőszobaiberendezések

(csapok, csaptelepek)
és még sok minden másból választhat nálunk

~-:;m:.sw~W%%%~~z..w;Z'~zr~~iiZZ{$%%%.Z'Z.o$i
~. ~

I AGRO m~ I
I II ~ ~ II ARUHAZ I
I Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) ~
I m

I Ajánlataink: ~
adventi gyertyák, díszgyertyák ~~

~ I
~ Karácsonyra ajándékok: I
~ kávéfözök, kenyérpirítók, konyhai edények, ~

~ gözölős vasalók, hajszáritók, ruhaszáritók, fsl

m húsdarálók, kolbásztö!tök, disznópörkölő, ~
~ gázégő, gázmelegítö, munkanlhák. i
E gumiCS~~:~~~~~~~~e~~~:~~~~ák, üst, I
i Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új II esztendőt kívánok kedves vásárlóinknak! ~

I Farkas Máté ~
~ Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 J
l~W~2a'%.~~~~~~~~~1i~~~~~~'l&'B:.'&~~~~~
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Karácsonyi akci6 a Gácsi Optiká-ban!

cÍt1
Szá.mítógépet ajá.nd.ékba.?

,":, , N a.gyszerű ötlet, a.mi a.z egész csa.lcidna.k. ,
jelenthet kellemes időtöltést és hClsznos

= elfogla.ltscigot.

A számítágép komoly dolog. ezért ne halassza az utolsó pillanatra
megvételét , hogy biztosan a megfelelőt választhassa.

OptikaGácsi

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

' - magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlel,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
-teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Ha ezt a szelvényt behozza üzletünkbe
30% árengedménnyel

vásárolhat szemüvegkeretet!
Szemüvegkészítés, javítás 1 órán belül,

iUetve rövid határidővel!

Filmhidolgozás rendkí'vül kedvező áron,
1 nap alatt!

- 27 D filmek 550 Ft-tól!
Fényhépezőgépek 3200 Ft-tól kaphatók!

Gyomaendrőd,Pásztor J. u. 25.
Telefon: 282-609

Jöjjön be a MÁGUS-COMP
számítástechnikai szaküzletbe,

ahol ünnepi árajánlattal, minőségi
termékekkel várjuk kedves vásárJÓinkat.

Ny;.v", Címünk: Gyomaendrőd Fő út 230.
H.P: 9'.'.12"1

\)"'.\1"' Telefon I Fax:66/282-388
S'lomba" 9'''·\2'"' Üzletünk ezüst- és aranyvasárnap is nyitva tan!

.. ';-: ·-:.Kelletii~:karáéSönYi üílDepeket~.. ','
és eredmenyekben'gazdag, boldó-g uj évet k1v:áriíiJil{! -

Prága sörhabbal
A sógorok földjén keresztül másfél órás, alapos cseh halárőri átvilágítás után (a
"hozott anyagból" visszamaradt keleti tömbös, bizalmatlan "szoci reflex működölI")

JánoSik földjére léptünk. A kora esti órákban örömmel konstatáltuk buszunk
ablakából avárosok "anyja" (matka mest) pazar fényeit. Ezután 120 perces kényszerű

városnéző keringés ulán sikerült rálelnünk szállásunkra egy lapostetős (..Ő"

kihangsúlyozva) főiskolai kollégiumra. Heves szobafoglalás után megkerestük a
legközelebbi "restaurance" -t (éttermet). Magyarra fordítva aBarátság névre "hallga
tott" Avacsora színhelyére egy igazi magyaros-balkáni ivón kellett próbatételként
áthaladni, ahol kegyetlenül kaparós bagószag-(üstfüggöny közepette sörtől

borovickátói ájull őslakosok múlallák az őszi estét.
Kellemesen kényelmes, stílusos parasztbúlorokkal berendezett helyiségben ren

deltük meg étkeinket és itókáinkat. Az echte szláv fizimiskájú pincér kedves mosollyal
jegyzetelte az orosz-szláv-tótocska turmixú rendelésünket. Aperitívként néhányan
helyi házi "pálenkára" vágytunk. Megkaptukl A magyar szittyósok állal közkedvelt
barna cimkés barackhoz közelített a lorokszorító "nerángass" . A deresre lehűtött

hósipka habú vörös színű Velvet márkájú "csapujem pivot", amil kísérőként kortyol
gattunk, minden profi sörínyencnek tudom ajánlani. A magas energiatartalmú
sertéshús (vepf) és marhahús (hovézi máso) ételek sajtsalátákkal, királyi gazdagságú
zöldségsalátákkal minden kényes és feneketlen gyomrú jelen lévő magyart kielégített.
KöreIkéntlabda formájú burgonyakroketlet kaptunk (kilószámra tudnék enni belőlel).

Egy sovány húsú óriás adag minden kiegészítővel együll +1 fél pálenka 5 korsó
sörrel (1 korsó ill 4dl-es) magyar forintban 3000 Ft-nak megfelelő összegű volt. A
magyar bankokban idehaza vásárolt 1 cseh korona 7,37 Ft-ba került.

AHradzsinban (a várban, inkább katedrális városban) a rengeteg kullurtörténeti
látvány után néhány apró emléklárggyal gazdagodva, amelyekeI az Aranycsinálók
utcájában vellünk (egy Franz Kafka plakát 50 koronába került, aPrágát reprezentáló
leporellót 1OD-ért ordibálta afiatal árus!) betértünk egy sörözőbe. Itt abudai-várbeli
árak rogadta minket, 30-40 korcsiért mérték a különböző világos és barna plzeni
nedűket.

AKároly hídon áthaladva, ahonnan $vejk, aderék katona pipázás közepelle bele
sercintett aVlatavába, eljutottunk az Orlojig (óránként kinyílik az óralap és megjelenik
a tizenkét apostol). Ezzel szemben egy előkelő teraszon található volt egy vonzó
kávézó, ahol 1pohár ser 100 koronaiinnen néhány perces bóklászás után elértünk a
világhírű Vencel lérre, ahol kikiállották a köztársaságol, ill győzölI a Bársonyos
Forradalom is. A tulajdonképpen egy, kétszer három sávos sugárút alakítja Prága
modern centrumát az igénytelen szocreál modernizmustól apompás szecesszióig.Itt
egy árkád alall11 koronáért reklámozták aBudweiser sört. Nem hagyhalluk ki, egy
lepusztult óriási játékteremben többször megismételve oltottuk szomjunkat, ezért a
potom árérl. Sok magyar sört kedvelő barátom állítja, hogy Prágában két pivnicét az
UKalichat (A Kehelyhez, $vejk törzshelye volt). és az UFlekút nem szabad kihagyni.
Az utóbbi aváros leghíresebb kocsmája, éppen az idén ünnepli 500. születésnapját.
Szerencsére gyorsan megtaláltuk, hé! helyiségböl áll és egy hatalmas kerti ivóból.

Középkori hangulat, félig beszívott prágai főiskolások dajdajozása fogadott ben
nünket és persze sok-sok barna sör lenyügöző látványa. Ha apincér látja, hogy üres
a korsód, azonnal ott terem és telire cserél. Néhány liter után már erőszakosan

Becherovkával kínál (az emésztést elősegítő ital Karlovy Vary tizenharmadik for
rásáról kapta anevet). Sörkorcsolyának apál pusztai nál is penetránsabb illatú sajtot
rendellünk, kaptunk hozzá lila hagymát és vajat. A felsorolt finomságokra a helyi
szokás szerint rá kell önteni néhány nyelet barna sört, majd összekeverni, és ahozzá
szervírozott pirítós kenyérre kenni ... Isteni eledel!

lit szabály, hogya maradék sört nem szabad átönteni amásik korsóba, mert cseh
átkokat szór rád apincér. Itt egy barna, félliter morva folyékony kenyér 39 koronát ér.
Az élelér! tízzel kevesebbet kértek. Tüzes borovicka ill nem volt (ABC-ból beszerezve,
laposüvegben 40 az ára!).

Szép város, jó város, vendégszerető város Arany Prága, apénzük is többet ér, mert
kétszer többet tudnak vásárolni a csehek a nettó fizetésükből. De amagyar nők a
legszebbek! (az utcákon nagyon sok "tucat" lányt láttunk festett hollófekete hajjal,
csillogó fekete dzsekiben, 30-40 cm-es mocsárcipőben).

A3napos prágai kirándulást aKulturális Egyesület (Gyomaendrőd) utazási szak-
embere, Davidovics László tanár úr szervezte. Hajdú László

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ef
Továbbá válla/om:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1llOt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását,

Erdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.
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Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• Olasz, spanyol, alföldi járólapok
• kültéri (fagyálló) és beltéri burkolat már

1400 Ftlm 2-től

Rövid határidőre megrendelhetóld
Mindenféle utalványt beváltunk!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991,66/284-812 este

.........." ...•...... " •..•....,-, '" " ",'," 'r "," .,......

ye~ vaványa, Jéggyár u. 31-33.
Margaréta Idéisek Otthona

~~~a~napLúm.D~jú

Oatt-10" 6rá1g
., -".' " ·.,..· ·,·v·.· , .,·W.".W, •••••,. v,. " ·v_ ···w.· ,.~ ,., "0 •••

Endrőd. I-::dfő út 12. Tel.: 66/386-827

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS
társaságoknak, vállalkozásoknak

RÁCZ MÁRIA
környezetvédelmi szakelőadó Tel.: 66/284-011,06/20/9857-378

GYÜMÖLCSfÁK ÉS DfsZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓL!

If- .. Körösi Weekend Hor2ász-.~~ .
~hobby-, kempin!!szaküzlet ~~

Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

PATYOLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTisZTÍTÁS, RU~AfESTÉs, MOSÁS, bŐRRU~Á1AT TisZTÍTÁS
kEdVElő ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.

NyiTVA: HÉTfőN És CSÜTÖRTÖköN 9.70-12.70 óRÁiq
KözülmkNEk HÁZTól-HÁZiq sZÁllíTÁsI

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 66/283-225
MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

. egyedi megtervezése
és kivitelezése

Téli kabátok és
cipővásár!

GÉPRONGY
folyamatosan kapható

Új nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
Gyomaendröd
. Fö út 230.

'\UTI

@*'U \

CipóIpari kellékek, ragasztó- és
kikészítöanyagok, közbélés- és kierösítö·
anyagok forgalmazása, cipóIpari gépek és

alkatrészek kereskedelme!

EUROTECHNIK KFT.
Gyomaendrőd, Hídfő út 12.

Tel.: 66/386-827· Info-telefon: 56/470-254
Nyitva: 8.00-18.00 óráig

Jotó eJotó
Cégek bemutatkozó katalógusaiba

reklámfotó készítését vállaljuk!
Tablóképet saját műtermünkbenolcsón elkészítjük!

Akciós színesfilmvásár!
Színes film kidolgozása ajándék filmmel

Az endrődi ABC-től 5 percnyire
Gyomaendrőd,Deák Ferenc u. 15.• Telefon: 285-294
Megyeri Jánosné vállalkozó, Uhrin Erzsébet fényképész

Rendel: Dr. Hajdú Jenő
a debrecenlL u. Sebészeti kllnlkál'ól
','''' .. ,. " ·..w.·....,,, '." ." , ..." .•.,. ,",', .•..••• ,",v." -, "' •••~••••, •••• , ',W,"

Dg.: Általános sebészeti beÚKségek
Sérvek, visszerek, epe-, gyomor- és bél

panaszok, emlőbetegségek kivizsgálása,
kezelése. Visszerek kezelése injekcióval is!
Szemölcsök, bőrelváltozások, benőtt

körmök, tetoválások, végbél panaszok,
lábszárfekélyek, nehezen gyógyuló sebek,
sztóma problémák sebészi és gyógyszeres
kezelése.

betez:ek
utókezelése,
gyógyszerek

Dr. Hajdú

Tel.:06 20/ 988-5954 (16 óra után)
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SZABÓ ISTVÁNNÉ óvodavezető

Pingpongverseny a Közösségi Házban

A Selyem úti óvoda dolgozói, szülői munkaközössége
tisztelettel megköszöni mindazoknak a vállalkozóknak,
magánszemélyeknek a segítségét. akik az 1999. novem
ber 6-án megtartott "OVI" vacsoránkat tombolatár
gyaikkal támogatták.
Minden kedves támogatónak kellemes karácsonyi ünne
peket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván a
Selyem úti óvoda dolgozói és szülői munkaközössége
nevében:

KÖSZÖNET

szerettek volna úgy szere
pelni, hogy tavasszal meg
legyen az esélyük a bent
maradásra.

A betervezett átigazolá
sok nem sikerültek, sőt

néhány játékosukra sem
számíthattak menet köz
ben, tehát meggyengült a
csapat.

A tavaszra szóló tervük
az, hogy remélhetően át
igazolásokkal, csapaterő

sítéssei tisztességgel helyt
álljanak.

A csapat az anyagi csőd

szélén áll, de becsülendő,

hogy a játékosok így iS
folytatni készek a bajnok
ságot. Ajövő attól is függ
fejezte be Vass úr, hogy
hogyan alakul a város
költségvetése és a további
akban a két csapat kap
csolata.

Társa Kft., Dógos Kkt.,
Hunya Zoltán, Dajkó
Lászlóné, Color-Shop,
Ambrus és Mariann,
Katona Antalné, Lilabutik
virágüzlet, Polgármestert
Hivatal, Nagy Tibor,
Szonda István, Tamás
Tibor, Mraucsik Lajos.

Az NB-s csapataink őszi

szereplését röviden az
alábbiakban értékeli - az
NB II-ben Gellai Imre, az
NB III-ban Vass Ignác.

Kovács Lajos halála mi
att új alapokra kell helyez
ni a Barátság SE további
működését. Ha a játéko
sok az utolsó 4-1-es győ

zelemmel záhllt mérkőzé

sen mutatott játékra is ké
pesek lennének folyama
tosan, akkor szponzorok is
lennének... - mondta Gel
lai Imre a klub elnöke -, de
teljesítmény nélkül ezen
túl nem számíthatnak a
játékosok kedvező juttatá
sokra.

A két idény közben át
igazolásokat nem tervez
nek.

Vass Ignác a GYFC ügy
vezetője elmondta, hogy

GyomaendrődVáros Képviselő-testületea tulajdonát
képezö alábbi ingatlanokat:
- 1590/2 hrsz.-ú 268 m 2 üzletsor (régi piactéren lévő

,,Árkádsor") ,
- 5723 hrsz.-ú Gyomaendrőd,Polányi M. u. 71. szám

alatt található 1066 m 2 telek,
- 02356/30 hrsz.-ú 1319 m 2 területű Gyomaendrőd

(Kocsorhegy), Tanya V. ker. 76. szám alatt található
iskolaépületet a hozzá tartozó udvarral,

- Hősök útja 66/A szám alatti összkomfortos, 100
m2 alapterületű, 3 szoba + garázs és a Kacsóh
Pongrácz u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m 2

alapterületű, 3 szoba + garázs szolgálati bérlaká
sok,

- Rákóczi u. 19. szám alatti általános iskola (Zeneis-
kola)

pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti!
A pályázatok leadási határideje 1999. december 10.
12.00 óra.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk
1000 Ft beflzetése mellett a polgármestert hivatalban
átvehetők.

GYOMAENDRŐDVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kft., Tandi Ferencné,
Bótos Zsolt, Gonda Zoltán,
Gyuricza Sándor, Nagy
Ferencné, Fekécs Róbert,
Gyomafa Kft., Nyúlcipő,

Sevró Kft., Babecz bútor
bolt. Magép, Rideg Zoltán,
Dosszié Kft., Zöld cukrász
da, Kert-Kivi Kft., Rácz és

fOCI- az oszi bajnoki szezon után...

Pályázati kiírások

UHRIN PÁLNÉ
közösségfejlesztő

üdítŐt. pogácsát kínáltunk
a jelenlevőknek, sőt köz
ben már egy kis előzetes

díjazásként bonbont. apró
csokoládét, télifagyít osz
tottunk, melyeket ezúton
szeretnénk megköszönni a
segítőknek: Cuti Bt., Kert
Kivi Kft., Vöröskereszt.
akik az enni- és innivalók
kal, a Sportcsarnok és a
Rózsahegyí K. Ált. Isk. se
gédeszközökkel, a CKÖ
egyes tagjai viszont az
eszközök ideszállításával
segítettek.
Köszönet minden közre
működőnek.

Társa Kft., Tóth Gellért,
Madizol, Lading Kft.,
Piktorbolt, Horgászbolt
(Endrőd), Lizák virágbolt.
Tímárné virágbolt.
Farkasinszki Zsuzsanna,
Farkas Máté, Gombkötő

Frigyesné, Bukovszkí
Péter, Kovács Tibor,
Keresztes Tibor, Parrag és
Szatmári Kft., Giricz
László, Berény Color,
Privát Csemege, Gellai
Zoltán, Babi élelmiszer,
Szabóipari Szövetkezet,
Takarékszövetkezet ,
Németh Dezső, Fekécsné
Szakálos Eszter, Fundi

Akció!
A Gyomaszolg Kft. kukavásárlási akciót hirdet

a lakosságnak.
110 l-es műanyag kuka br. 4500 Ft-ért

120 l-es kerekes kukaedény br. 6500 Ft-ért.
Az akció a készlet erejéig tart.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.

Andódy Könyvkötészet,
Varga Józsefné, Rostélyos
Gmk., Farkas Gabrtella,
Várfl András, Turul Kft.,
Pannika poharazó, Dávid
virágbolt. Sikér Gmk.,
Gyomai Kner Nyomda Rt.,
Fülöpné Gellai Zsuzsanna,
Endrődi ruházati bolt,
Simon Mihályné, Corvo
Bianco, Szarka Csilla,
Vaszkó Lajos, Keselyős

Kft., Bula Lajosné, Raichle
Sport Kft., Katona
Agrofém, Csapó Mihály,
Oktogon Kft., Tandi
Sándor, Fülöp Zoltán,
Bánf! Gyuláné, Szujó és

A Cigány K0zösségi Ház
ban 1999. november 12
én délután 4 órától, máso
dik alkalommal rendeztük
meg a Városi Családsegítő

Központ munkatársaival a
pingpongversenyt. Most
II nevező volt és minden
ki játszott mindenkivel.
December 3-án rendezzük
a következöt, majd egy
záróünnepség keretén be
lül az eredményhirdetést
december végére tervez
zük. A mérkőzéseken elért
helyezések összesítése
alapján díjaznánk a gyere
keket és utána egy "elő

szilveszteri" bulin táncol
hatnak, beszélgethetnek a
gyerekek. A versenyeken

1=--.1

I:li
l.
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Karácsonyi kínálatunk:

Vállalkozások figyelem!
Vásároljon dolgozóinak ajándékutalványt!

AJÁNDÉKUTALVÁNY AKCiÓ!

védőruhák és védőbakancsok

- gumicsizmák, csizmabélések
- savanyító edények

- elektromos és motoros fűrészek

- üstök, üstházak, kályhacsövek.

Tel.: 06/66/386-359· 06/30/9854-756

Várjuk kedves vásárlóinkat!

~

Gazda Aruház
APenny Market mellett

Praktikus ajándékkal lepje meg szeretteit!

-----1._ '
gyomafarm AGAZDAK

III» kft. SZOLGÁLATÁBAN

December 1-24-ig kedvezménnyel vásárolhat ajándékutalványt.
3000,- Ft-os utalványt 2400 Ft-ért
2000,- Ft-os utalványt 1700 Ft-ért
1000,- Ft-os utalványt 900 Ft-ért

Az utalványok 2000. március 31-ig beválthatók!

[. Rendőrségihírek .] ~ Békés Meg!e.i D.efenzív K!t.

b
. ~ k'~ ~ Gyomaendrodl Kuendeltsegea novem en esemenye raj. ,

Sok kerékpárlopás történt. A Defenzív Autósiskolából , az Idősek Otthoná- TAN FO LYA M OT I N D I T
ból, a Sikér bolt (Kossuth u.) elől, Október 6. ltp. egyik lépcsőházából, SZEMÉLYGÉPKOCSI
Katona J. Városi Művelődési Ház udvaráról, a Penny Market, a MÁV- SEGÉD-MOTORKERÉKPÁR, MOTORKERÉKPÁR kategóriában.
állomás előL.. Gyoma, Bajcsy-Zs. út 91. december 6-án 17.00 órakor
• Betörtek 4-re virradóra aRózsahegyi K. Ált. Iskolába, ahonnan komplett Déryné Művelődési Ház, Blaha L. út december 15-én 18.00 órakor
számítógépet loptak el. Akár 300 ezer Ft. KEDVEZM ÉNYEK:
• Besurranásos, vagy álkulcsos lopás történt aZalka u. egyik házából. Az 1. ingyenes tesztlapbiztosítás

2. kamatmentes részletfizetési lehetőség
idős hölgy távollétében 225 ezer Ft készpénzt, és 170 ezer Ft értékű 3. oktató, illetve gk. választási lehetőség
takarékkönyvet vett magához az elkövető. Jelentkezni lehet Bajcsy-Zs. út 91.
Közlekedési balesetek: Kedd-Csütörtök 16.00-17.00 óráig • Telefon: 66/386-749
• AFő út Tamási Á. u. kereszteződésében egy személygépkocsi balra ka-
nyarodás közben az őt előző kerékpárossal ütközött. Ez utóbbi felborult,
vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
• AHídfő étterem előtt 1O-én acsúszós úton egy gépkocsi az árokba farolt,
de személyi sérülés nem történt.
• A Körösladányi úton két gépkocsi összeütközött. Az egyikük balra ka
nyarodott volna, azonban az őt előzni készülő járműnek ütközött. Személyi
sérülés itt sem történt.
• AFő út Pásztor J. kereszteződésében egy szgk. egy kerékpárost ütött el,
aki könnyebb sérüléssel megúszta.
• 19-én két gépjármű csúszott egymásba a követési távolság be nem
tartása miatt, majd egy szembe jövő gépkocsival ütközött ahátsó jármű.

• Öt perccel később aFő út Árpád u. találkozásánál csapódott össze szin
tén három gépjármű. Az Árpád u.-ból kifelé haladó szgk. nem adott elsőbb
séget aFő úton közlekedőnek, ezért ütköztek. AFő úton haladó jármű neki
csúszott egy, abaloldalon parkoló járműnek.

Egyik esetben sem történt személyi sérülés.
• 6-án a gyomai sportpálya vendégöltözőjébe hatolt be egyelkövető,

valószínűleg álkulccsal. A játékosok értékeit gyűjtötte össze - mobiltele
fonok, készpénz, karórák stb. Akár 180 ezer Ft.
• 9-én jelentették, hogy az egyik Dobó úti nyaralóba törtek be. Műszaki

cikkeket zsákmányolt atettes 30 ezer Ft értékben.
• Telefonfülkéket "támadott" meg egy garázda, aki a készülékekben lévő

pénzt vitte el aKolmann Itp.-nél, aBánomkerti utcánál és aSzabadság téren
egyazon éjszakán 9-én.
• Parkoló gépkocsikat törtek fel. ABirka csárda előtt az autóstáskát emelték
ki 13-án, iratokkal és 273 ezer Ft-tal, míg l2-én a Körös folyó árterében
várakozó kocsiba az ablaküveg lehúzásával jutottak be. Ebből egy magnós

. rádiót szereltek ki.
• Betörtek aJókai utcai óvodába, 4 db magnót, kevés készpénzt vittek el,
valamint akövetkező héten tartandó vacsora tombolatárgyaiból szolgálta ki
magát abetörő. Akár legalább 100 ezer Ft.
• A Nyárfás kocsmába kétszer is betörtek és a játékgépet kívánták meg
csapolni, ám csak minimális pénzt találtak benne 14-én, majd 22-én.
• Garázdaság történt aMakk 7-esben és aDiófa kocsmában is 22-én. A
sztori hasonló. Az ittas vendéget nem szolgálták ki, ezért az egyik helyen egy
hamutálat, amásik esetben poharakat zúzott össze amég mindig szomjas
polgár.
• Apolgármesteri rlivatalban tetten értek egy tolvajt 17-én. Egy kisteleki
lakos apolgármesteri irodából egy könyvet zsákmányolt, azonban feltartóz
tatták. A rákérdezés során azt mondta, hogya könyvet a polgármestertől

kapta, azonban dr. Dávid Imre azon a napon nem tartózkodott avárosban.
Az olvasásra kiéhezett tettest átadták arendőrségnek.

Gyomaendrődi Híradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete • 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/104 • Fax: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Plint Bt. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 0666/386-503/1
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