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BOLDOG ÚJ ÉVET!
Egy meglehetősen kemény tél közepében vagyunk. Az elmúlt évek során, a

rendszercserét követően megéltünk már kemény telek mellett kemény éveket is.
Ezek legyürése után akívülálló is konkludálhatja: erre az országra, erre anépre
lehet számitani! Igaz, senki sem énekszó mellett vonult át, örömtől és boldog
ságtól átitatottan amegszoritó intézkedésektől szabdalt jelenig vezető úton. Sok
minden mögöttünk van már. Elviseltük akiválasztottak gyors meggazdagodását,
lenyúlásail, sikkasztásait, tartalom és újratermelés nélküli gyarapodásokat, poli
tikai zavarokat, csődhelyzeteket és pártosdi játékokat - kontónkra - összefogás
helyett, inkább az ország javára... Legfeljebb zsebünkben kinyílt abicska, kezünk
ököl be szorult... Belenyugvásunk magyarázata az lenne, hogy ez mindig is igy
volt, mindig voltak, akik afelerősödő szelet kedvezően meg tudták ülni. ..?

Reméljük, hamarosan túljutunk az eredeti felhalmozás törvényen kívüli
korszakának évein, minden ahelyére rázódik: az emberek tisztelik egymást és a
jogot, az igazságot érvényesítik és keresik. Az idősek, a becsületben megőszül

tek, acsaládok nem küszködnek anyagi gondokkal, gyermekeik megfelelő nevel
tetést kapnak, ez után ígéretes karriert futnak be, és végre hazánk akeserű, megsa
vanyodott emberek országából amosolygó, jókedvű nép hazája lesz, és a jólét
felé hajózik l Hiszen nagyon tudjuk: "Megbűnhődte már enép ..." - és van-e ember,
aki azt mondaná, hogy nem érdemelnénk már meg aszűk esztendők után mind
ezt?

Az idén választások következnek. Előbb áprilisban az országgyűlési

képviselőnket, majd ősszel a helyhalóságunk embereit nevezzük meg. Bízha
tunk-e abban, hogy végre túljutottunk valamin? - mikor az év vége közeledtével
túlestünk mindezeken afontos teendőkön?

Kimondott, kimondatlan óhaj él valamennyiünkben az iránt, hogy érezzük
végre asorsunk jobbulását, és ezért tenni is szeretnénk, még ezek után is, az ered
mény pedig látható fény az alagút végén, mely egyre közeledik... Utópia és ideális
társadalom képe és zagyvaléka lenne mindez? Meglehet. Azonban el kell indulni,
és tudatosan alakítani arövid életünket, legalábbis megfontolt elgondolások, ter
vek jellemezzenek bennünket. Az álom további lépcsőfokán pedig hazánk, Szűz

Mária országa is feljebb léphet.
Az új esztendő küszöbén, aHíradó XXI. (XXVI.) évfolyamának kezdetén, min

den kedves gyomaendrődi polgárnak, aHíradó tisztelt Olvasóinak nagyon boldog
és eredményekben gazdag 2002-es évet kíván BIRÓ KÁROLY, aHíradó felelős

szerkesztője!

,
A TARTALOMBOL:

Víziközmü Társulatról- kérések, beszámoló 9. oldal _
Közmeghallgatási beszámoló 3. oldal
Alapkőletételek - szoc. bérlakások, ipari park 6. olda'l
Gimnáziumi felvételi változás 6. oldal
Varga Mihály pénzügyminiszter fóruma 7. oldal
Bővült aBethlen iskola 8. oldal
Helyi buszközlekedés változása 8. oldal
Aközlekedési morál aBalkán felé tart 15. oldal
Szilágyi professzor jubilleumi verse 15. oldal

. Megkérdeztük apolgármester! 2. oldal

Figyelem!
AKTIVÁLTÁK A VODAFONE TORNYOT!

Vitamax city csomagban alegolcsóbb beszélgetés
bármely mobil hálózatra!

Rock n' roll előfizetéssel korlátlan beszéigetési lehetőség

csúcsidőn kívül és hétvégén aVodafone hálózatán belül!

Érdeklődni Gyomaendrőd Fő út 188. • Telefon: 06/70/318-00-54o vodafone

GYOMAFON RÁdiÓTElEfoN SZAküzlET
GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188.

TElEfON: 06/70/"518-0054
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Megkérdeztük ~

A POLGÁRME8TERT \JV
• Milyen évet zár az önkormányzat és a polgár

mester? Milyen nehézségek és sikerek jelentkeztek
2001-ben?

A polgármester az eredményeket tekintve olyan
évet zár, mint az önkormányzat, a hivatal és
intézményei. 200 l-ben beindult nagyobb beruházá
sok voltak: a szennyvíz, az ipari park infrastruktúra
kiépítése, a 24 lakásos szociális bérlakások építése.
Az intézményeink kívülről is épülnek-szépülnek.
Összességében mindezek nagyon kecsegtető ered
mények lennének, de megvannak a kisérő problé
máik is. Például az ipari park még mindig csak kez
deti állapotban van, s munkahely-Iehetőségei még
nincsenek. Másrészt nem sikerült még a kommu
nális hulladéklerakót beindítani, valamint az is ide
tartozik, hogy olyan fiataloknak, akik most végez
nek különböző szakirányú közép- vagy felsőfokú

tanintézetben, még nem tudunk megfelelő munka
helyet felkínálni. Ennek következménye, hogy
sajnos, egyelőre többen elmennek a településről.

Ha gazdaságilag és ajövőbeli remények oldaláról
nézzük, akkor kedvező évet zárt a város és a pol
gármester is. Viszont ha a meglévő kisebb prob
lémákat vesszük személyekre szólóan, egy-egy
családra vonatkoztatva, akkor találunk még gondo
kat és problémákat.

A hivatal ebben az évben is a gyomaendrődi pol
gárokat szolgálta, néhány eset kivételével, amikor
valamilyen hiba csúszott be, amiért most is elnézést
kérünk.

Nehézség, megoldhatatlan feladat maradt pél
dául a kábeltévé ügye, az utak állapota. A szilárd
burkolatú utak építése, ahol még nincs meg, azután
következhet, hogy acsatornaépítés befejeződött.

Bár ez a járdaépítéseknél nem mindig igaz.
Nem sikerült előrelépnünka környezetünk ren

dezettsége, tisztasága terén sem. Nem megfelelő

ütemben alakul ki a város imázsa. A két település
részt összekötőút mellett fásítani kellene. Az ingat
lanok előtti közterület néhol nagyon szépen rend
ben van tartva, mellette néhány pedig nem. 2002
ben mindenképpen elindítjuk ezt a szépítő kam
pányt.

Sikernek azt könyvelhetjük el, hogy végeztük a
munkánkat, úgy a hivatal, a képviselő-testület,

mint a polgármester. Kiemelkedő,hogy elindult a 24
szociális bérlakás, a szennyviz és az ipari park
beruházása. Megnyertük a Széchenyi Terv pályáza
ta keretében a támogatást ahhoz, hogy Gyomaend
rőd hamarosan egy fedett uszodát kapjon. A 2500
gyerek a bölcsődés kortól a középiskolásokig és a
lakosság ekkor télen is kulturált körülmények
között tud testnevelési órát tartani, vagy sportolni,
szórakozni. Remélhetőleg ez 2003-ra megvalósul,
hiszen egy ilyen kisvárosnak alapvető feltétele, hogy
legyen egy fedett uszodája.

• Milyen költségvetés várható 2002-re, s az előre

jelzett szoros gazdálkodás mitjelent?
Ez azt jelenti, hogy lesz ugyan pénzünk min

denre, ami alapvetően szükséges, de nem lesz min
denre, amit nagyon szeretnénk és nagyon jó lenne.
Körülbelül 2,9 milliárd forint lesz a költségvetési
összeg. Viszonylag szép évet zártunk. A tartalékokat
az el nem indult és megpályázott beruházásokra,
mint fedezetet tervezzük. Azonban egy kicsit vissza
kell fogni a felújításokat az intézményeknél, és be
kell azokat a nagyberuházási fejlesztéseket fejezni,
amelyeket elindítottunk. Mégsem lesz szűkös esz
tendőnk, mert hiszen sokat fogunk beruházni.
Ebből a szennyvízrendszer nem látható, ugyanis a
föld alatt van, és a legnagyobb mértékű.A zeneisko
la felújítása azért befejeződik, de másra nemigen
lesz pénz. Lényeges azonban, hogy az oktatás tárgyi
és személyi feltételeit változatlanul biztosítjuk.

• Az utóbbi időben megtanult a város pályázni,
hiszen a benyújtottakból csak néhány nem nyert... ?

Az EU-csatlakozással előtérbe kerül egy térség,
egy település fejlődése pályázatok segítségével.
Ezután is pályázunk, de a nagyberuházások után
már csökken ezek száma. Míg 2000-ben 70-nél töb
bet, addig 2001-ben már csak 55-öt adtunk be. Az
önkormányzat sok kis pályázatot nem nyújt be
ezután, de az intézmények természetesen igen.
Örömteli, hogy megtanultunk pályázni, tehát ahol
van ötlet ott megtették ezt, s ha szükséges, a saját
erőt biztosítjuk, ahol nem, ott csak támogató nyi
latkozatot adunk. Az is nagyon kedvező, hogy a
település vállalkozói is megtanulták már ezt, és szá
mos nyertes is akadt. Pályáztak sikerrel a Széchenyi
Tervhez, vagy a területfejlesztéshez...

Az eddig már megnyert beruházási pályázatok
kiegészítői következhetnek 2002-ben, mint például
a fürdő, vagy a szennyvíz esetében, de a város park
jainak, zöld területeinek rendbentartására is gon
dolunk. A szennyvizcsatona megépítése után a
városkép kialakítása, csinosítása következhet,
ugyancsak lehetséges pályázatokon.

• Mit kíván a gyomaendrődi polgároknak a 2002
es évre?

Jövőre választások lesznek, ezzel biztosan fe
szültségek járnak majd együtt. E feszültség le
vezetésére mértéktartást, türelmet és bölcsességet
kívánok! Továbbá a tavaszi országgyűlési, majd az
őszi helyhatósági választáson szintén megfontolt,
bölcs döntést kívánok és kérek, amit úgy értek,
hogy ne csak szívükre, de az eszükre is hallgas
sanak. Szerintem ugyanis a város jövőjét vagy
továbbvisszük, vagy megállítjuk. .. !

A 2002-es esztendőre pedig annál szebbet alig
lehet kívánni, hogy eredményekben gazdag, békés,
boldog év legyen! Mindenkinek nagyonjó egészséget
és türelmet kívánok!
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200 l. december 5-én Endrö
dön, másnap 6-án Gyomán tartot
ta a képviselö-testület a közmeg
hallgatást. Az érdeklödöknek DR.
DÁVID IMRE polgármester beszá
molt többek között:

A város anyagi helyzetéröl: az
önkormányzati vagyon az 1990.
évihez képest több, mint a ll-sze
resére nött, összege 200 l. év elsö 9
hónap adatai szerint közel 2 mil
liárd 695 millió forint. 1990-ben
169587 ezer, 1995-ben 562379
ezer, 2000-ben 2 milliárd 119 mil
lió 377 ezer forint volt. Az imma
teriális javakban bekövetkezett
változás 2000-200 l. évben a Hár
mas-Körös Kistérségi Társulás
fejlesztési koncepciójának elké
szítéséböl adódik. A Békés Megyei
Vízmű Rt. vállalattá történt áta
lakulásával '97-töl jelentös víz
közmű vagyonnal rendelkezik az
önkormányzat, amelyet a vízmű

vállalat üzemeltet.
Az értékpapírok és részese

dések csoportjában nagyobb ará
nyú változás történt '95-98 kö
zött, például abelterületi föld
területek utáni részesedés, vagy a
TITÁSZ, a Sanopharma, a DÉ
MÁsz, a DÉGÁZ részvények jó
értékesítése.

A 200 l. évi költségvetésröl: fö
összegei: bevétel 2584998 ezer,
kiadás 2400 905 ezer, tartalékok
184093 ezer forint. A bevételen
belül a költségvetési hiány 52646
ezer forint, amely rövid lejáratú hi
telként került megtervezésre. Ez a
hiány a takarékos, ésszerű gaz
dálkodással az év végére meg
szűnt, a hitel felvételére nem ke
rült sor. A 200 l. évi fejlesztések.
felújításí kiadások közül: a Kis
Bálint Általános Iskola tanter
mének felújítására, fűtéskorsze

rűsítésére 9,2 millió, a Rózsahegyi
iskola tetöjavítása, tanterem
tetöszigetelése, lépcsöfelújítás,
számítógép vásárlás, riasztóberen
dezés felszerelése megtörtént, va
lamint folyamatban van a kony
hafelújítás és az orvosi szoba
kialakítása.

A Kner Imre Gimnáziumnál a
konyha szigetelése megtörtént. A
Bethlen szakképzö iskola július 1
töl a FVM irányitása alá tartozik.
Az elsö félévben megtörtént az
épület felújítása.

A Liget-fürdö esedékes javítá
sai, felújításai befejezödtek. 2002
ben indul a 786 milliós beruházás,
a fedett fürdö felújítása és a fedett
uszoda felépítése.

Az endrödi könyvtár felújítása
13 millióba, a Zeneiskola felújítása
7,4 millióba került. A Városi Gon
dozási Központ konyhabövítése 21
millióba, a Rózsakert tovább
fejlesztése pedig 22 millióba kerül,
a munkák áthúzódnak 2002-re.

Az óvodák renoválására mint
egy 7,2 millió forintot fordítottunk.

Három új út épült - Baross,
Bartók, Honvéd utcákban. Fel
újították a Kulich Gy., a Sem
melweis u. burkolata egyéb mun
kák mellett. Endrödön a tervezett
piacpavilon is elkészült.

A Pásztor tér helyreállítása a
volt MOL-kút helyén befejezö
déshez közeledik. A gyomai fötéri
buszpályaudvar átépítése befe
jezödik. A Vidólaposi csatorna és
kerékpárút felújítása közel 23 mil
lió forint értékben befejezödött. A
két városrészben az atlétikai
pályák felújítása is megtörtént.

A szennyvízberuházás szeptem
berben elkezdödött. Ennek nettó
összege l 596948 OOO forint.
Forrásai: 40% cél támogatás, 20%
RAC, 6,26% VICE, 5,32% TEK!,
5% Vízmű Vállalat, a többi saját
erö és lakossági hozzájárulás.

200 l-ben a Gazdasági Minisz
térium Széchenyi Tervében kiirt
lehetöségre, a 24 szociális bérlakás
építésére pályáztak. Erre 120,8
millió forint vissza nem térítendö
támogatást nyert az önkormány
zat. A 24 lakás beruházási költsége
151 millió forint, amelyböl saját
forrás 15,8 millió forint. 14,4 millió
forint a telekben ill. a telekárban
áll rendelkezésre.

A jelentös értékű "vitatott föl
dek" ügyében, a földhivatali be
jegyzés tárgyában, a legfelsöbb
bíróság elutasította az önkor
mányzat keresetét.

A 2002. évi költségvetési
koncepcióban szereplö adatok:
3 016653 OOO Ft bevétel - ebböl
működési kiadások l 421 486 OOO
Ft, felújítások 74723 OOO Ft, fej
lesztések 1583895 OOO Ft, tarta
lékok 241 934 OOO Ft. Kiadások
összesen 3 322 038 OOO Ft. A hiány
- 305385 e Ft pillanatnyilag.

Az önkormányzat adóbevételei
böl november 30-ig: építményadó
6739992 Ft, telekadó l 536 151
Ft, magánszemélyek kommunális
adója 22800424 Ft, iparuzési adó
68569832 Ft, idegenforgalmi
adó 1930310 Ft, gépjárműadó

21 III 075 Ft. A termöföld bér
beadásából 6012138 Ft folyt be.
A helyi adók bevétele összesen
november 30-ig (pótlékokkal, bír
ságokkal, mintegy 150 millió Ft.
116 inkasszót adtak ki, ebböl
eddig befolyt 18521803 Ft.

Az önkormányzat összes
elnyert pályázati összege
678347000 Ft. Az 55 benyújtott
pályázatból 32 nyert, 20 folyamat
ban van, és 10 várható még. Nem
nyert 5 pályázat.

A településen regisztrált mun
kanélküliek száma 1995-ben 1383
fö, '97-ben 1138 fö. '99-ben 909 fö,
2000-ben 812, 2001. elsö 10
hónapjában 777 fö. de december
elején ez a szám 650 fö volt. A
csökkenés a körzetben és Békés
megyében is érezhetö

Az építési engedélyek száma
összesen 173 ebben az évben,
szemben a 2000. évi 157-tel és az
1999-es l l 5-tel.

A gyomai közmeghallgatáson
Hornyák mérnök úr a gyoma
endrödi településszerkezeti terv
változásairól tartott ismertetöt.

A beszámoló után a lakossági
kérdések között felvetették, hogy
(például) a Csókási lejáró állaga és
a csatornázással kapcsolatos
problémák megoldásra várnak; az
ivóvíz idönkénti elszínezödése kel
lemetlen, és megnyugtató körül
ményjavulást várnak; a szemétel
helyezésben és aszeméttelep meg
közelíthetöségében milyen javulás
várható; a gyomai termálkút
kifolyó környezeti problémákat
jelent és nem az utcára kellett
volna helyezni; a révlaposi zárt
kertek beépíthetöségének prob
lémája foglalkoztatott több embert.
Azonban a gyomai főtérrel kapcso
latosan is elhangzott kritika. A fel
vető szerint nem harmonizál a
szökőkút, az óra/hőmérö és az
eredeti országzászló...

A kérdésekre, a képvíselő-tes

tület tagjai, a polgármester és
szakemberek válaszoltak.

-bk-



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2002. JANUÁR

Testületi ülés decem.ber 20-án

Az év utolsó képviselő-testületi ülése előtt a Selyem úti óvoda
csemetéiből álló színjátszó csoport karácsonyi betlehemi játékkal lepte meg
a képviselőket. Agyermekek kedves előadása méltán aratot! sikert, ugyan
akkor karácsonyi hangulatot varázsolt a tanácskozóterembe.

NAPIREND ELŐTT

Apolgármester úr napirend előtti beszámolójában megemlítette többek
között, hogy a településen járt a Fidesz választási kampányának kezdetén
Varga Mihály pénzügyminiszter, de sajnos nem lehetett dr. Dávid Imre jelen
atalálkozón, más irányú elfoglaltsága miatt..

December 13-án jól sikerült kisebbségi napot rendeztek a Cigány
Közösségi Házban, bár az időjárás nehézségei ellenére kevesen tudtak
eljönni.

December 14-én aBethlen Gábor Szakképző Iskola kecskelarm-telep
hely és információs központ átadási ünnepségein az ünnepélyes aktuson
részt vett Szabó István is, aBékés Megyei FVM Hivatal képviseletében.

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola köszönő levélben fordult a
képviselő-testülethez, amiben megköszöni, hogy az önkormányzat az eddi
gi támogatási és fenntartási feladatainak maradéktalanul eleget tett aFVM
nek történő átadás hosszú hónapjai alatt is, ezzel megtartot!a az iskola
működőképességét. A meghitelezett összegek visszafizetései folyamatban
vannak akincstáron keresztül.

Nagyenyedről, a romániai testvérvárosból küldöttség vett részt a
Bethlen iskola rendezvényein.

Anyugdíjasoknak szánt ajándékcsomagok az önkormányzattól kiszál
lítás alatt vannak. Most már csak az utólagos reklamációk elrendezése és a
számítógép hibája miatt keletkezett probléma helyesbítése folyik.

Az endrődi városrészben volt egy hajléktalan állampolgárunk, aki a
gyulai kórházba került, mivel tüdőgyulladás és egyéb betegségek ezt
indokolták.

Domokos László levelet intézett apolgármesterhez, amiben leírta, hogy
az alapkőletételek hasznos és eredményes rendezvények voltak a város
jövője számára. ASzéchenyi Terv sikeres pályázataival Gyomaendrőd bebi
zonyította, hogy fejlődni akaró és tudó település. További eredményes
munkát és sikereket kívánt.

Császárné Gyuricza Éva képviselő a Hősök tere emlékművének

javítása, Dezső Zoltán aGhost motoros klub tízéves évfordulója alkalmából
rendezendő motoros találkozó támogatását kérte hozzászólásában.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
V Elnapolták atelepülési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos

rendelet módósítását az előkészítés egyes pontatlanságai miatt.
v Elfogadták a Gyomaszolg Kft. által végzett szolgáltatások ár- és

díjtételeinek változását. Néhány példa: (a lakossági szemét elszállítása
továbbra is ingyenes, illetve beépített akommunális adóba.)

Közületek részére: 110 l-es kukaedény ürítése 420 FVürítés, 5 m3-es
konténer 6680 Ft/ürítés, 5 m3-es konténer holtági egyesületek részére ápr.
Hől okt. 31-ig 5569 FVürítés. Szemétlelepre kiszállított szemét befogadása
607 FVm3 (Árak áfával.)

Temetkezési tevékenység díjai: (csak néhány példal)
Sírhelyek ára: egyszemélyes normál 25 évre 5280 Ft, egyszemélyes

mélyített 25 évre 6930 Ft, gyermek sírhely 25 évre 3630 Ft, urnalülke 15
évről 25 évre 825 Ft/év.

Sírbolt 50 évre: egyszemélyes sírbolt (14,7 m2) 3630 Ft, kétszemélyes
(20,6 m2) 3630 Ft.

Szolgáltatások: egyszemélyes normál sírásás 4422 Ft, hantolás 1793
Ft. Egyszemélyes mélyített 7041 Ft - 2688 Ft. Gyermek sírhely 1793 Ft 
902 Ft. Urna sírhely 1793 Ft - 902 Fl.

Kőkeret sírásás esetén 1793 Ft, hantolás 908 Ft. Fedlap leemelés, elhe
lyezés 2688 Ft. Urnalap elhelyezés 1794 Ft.

Egyéb szolgáltatások: névírás koporsóra 520 Ft, sírjelzőre névírás 520
Ft, szalagírás 223 Ft, áldozati láng 600 Ft, ügyintézés 930 Ft, helyi
halotlszállítás 3500 Ft, temetőn belüli szállítás 1000 Ft, ravatalozás 6100 Ft,
sírjelző, koszorú kiszállítás 70 Ft/db, urnamegőrzés 3napon túl 726 Ft/nap,
hűtőszekrény-használat 990 Ft/nap, temetőfenntartási hozzájárulás 3200 Ft,
távolsági halottszállítás 110 Ft/km.

v Módosították a közterület használati (foglalási) díjakat. Néhány
példa: közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzlet, védőtető, ernyőszerkezet 85 Ft/m2/hó, árusító és egyéb !ülke, újság,
könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató 270 Ft/m2/hó, Építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 6 hónapig terjedő időszakra 50
Ft/m2/hó, 6hónapon túli közterületfoglalás esetén 100 FVm2/hó, idény jel
legű zöldség, gyümölcsárusítás (alma, dinnye, lenyőfa) 55 FVm2/nap,
vendéglátóipari előkert 330 Ft/m2/hó, állandó jellegű közterület foglalás
650 FVm2/év...

v Parkok, ligetek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. Ezek a
területek: Szabadság tér, Erzsébet-liget. Hősök útja 8. (Esze T. u-Mirhóháti
u-ig), Fő út, Bajcsy-Zs. út (46-os közl. út), Kossuth u, vasútállomás előt

ti terület, emlékművek környéke, Damjanich tér, Nagylaposi játszótér egysz
eri kaszálása, Ridegváros játszótér, Killián tér folyamatos kaszálása, Balassi
B. U.-i játszótér, Vásártéri játszótér folyamatos kaszálása, ill. egyszeri
fűnyírása, Hősök tere, Népliget, Blaha L. út, Ifjúsági ltp., Október 6. ltp,
Vásártéri ltp., Pásztor J út, Kolmann ltp., Endrődi utca.

v Módosították a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló ren
deleteI. Ez foglalkozik a temetők fenntartásával és a temetkezési szabá
lyokkaI. Atemető tulajdonosa az állam, atelepülési önkormányzat, az egy
ház, ahelyi és országos kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és
közhasznú szervezet lehet. ft. temető tulajdonosát (fenntartóját) jogok illetik
meg, és kötelezettségek terhelik. Ennek megfelelően a fenntartó köteles a
működő és lezárt temetőben biztosítani a jogszabályban foglalt infrastruk
turális feltételeket és szabályozni atemető használati rendjét. Ezt az Illetékes
jegyző ellenőrzi. (Lezárás, ismételt használatba vétel, kegyeleti park
kialakítása... )

Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő temetők:

(endrődi városrész) önkormányzati köztemető, lulajdonos: önkor
mányzat. Működő, megnyitás ideje 1972.

Szarvasvégi katolikus temető, tul.: R. katolikus Egyház. Ismételten
használatba véve 2001-lől a tulajdonos döntése alapján. Lezárás ideje
1973.

Gyomavégi katolikus, tul. R. kat. Egyház, lezárt, 1973
Izraelita temető, Izraelita Egyház tulajdonában, lezárt, 1973
Központi katolikus temető, tul.: R. kal. Egyház. Ismételten használatba

véve 200Hől, lezárás ideje 1973.
(Fo/ytatás az 5. o/da/on)
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(Folytatás a 4. oldalról.)
Endrődi Relormátus temető. Tul.: Református Egyház, lezárt, 1973.
(Gyomai városrész) önkormányzati köztemető, tul.: önkormányzat.

Működő, megnyitás 1968.
Fő úti református temető, tul.: ReL Egyház, lezárt, 1973.
Fő úti Evangélikus temető, tul.: Evang. Egyház, lezárt, 1973.
Református öregtemetö, tul.: ReL Egyház, lezárt, 1973.
Kisréti református temető, tul.: Rel. Egyház, lezárt, 1973.
Katolikus temető, tul.: R. kat. Egyház, lezárt, 1973.
Izraelita temető, tul.: Izraelita Egyház, lezárt, 1973.
v Felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az úgynevezett önkormány

zati vitatott földekre vonatkozó Békés Megyei Bíróság 1.P.21./196/2000/13.
sz. ítéletének felülvizsgálatára aLegfelsőbb Bírósághoz. Ez az ügy 1995-óta
húzódik, és a jelenlegi állás szerint a felülvizsgálati kérelem pozitív
elbírálása esetén atényállás pontos megállapítása atulajdonjogi per során
is jelentőséggel bír.

v A képviselő-testület az egyházi kárpótlás címén a kormányzattól
kapott támogatást (mintegy 10 millió forint) aKis Bálint Általános Iskola és
Óvoda Hősök útja 45. sz alatti iskolaegységének bővítésére és felújítására
llasználja fel.

v Egyetértenek a Kner emléktér kialakításával. Erre vonatkozóan
elkészült Sziráczki Mihály táj- és kertépítő mérnök tanulmányterve. Az
1982-ben Kiss Nagy András szobrászművész által készített Kner emlékmű
ide áthelyezésre kerülne. Avolt Szabadság téri piactér átalakítását különféle
elkülönített állami pénzalapokból és egyéb pályázati lehetőségekkel kíván
ják csökkenteni. Atérrendezéshez ebben aformában aszobor készítőjének

özvegye is hozzájárul, s várhatóan aKner család is.
v Corini Margit festőművész síremlékének felújításához a képvi

selő-testület 200 ezer forinttal járul houá. Ezt az összeget a Közala
pítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma szá
mára biztosítja. A síremlék felújítása a festőművész nő halálának
20. évfordulójára készülne el. Afelújításra Váradi Zollán kőfaragótól kérnek
árajánlatot.

v Meghosszabbítják a Rekline Studió egyéni céggel, Hornok Ernővel

a Tourinform Iroda működtetésére kötött megállapodást, változatlan
feltételek mellett 2002. márciustól egy évi időtartamra. Abérleti díja aFő út
173-179. alatti Tourinlorm Iroda helyiségeinek 1250 FVév (árával).

v A közoktatási megállapodás keretében működő óvodák vezetőinek

beszámolóit elfogadták: Szabó Istvánné aSelyem úti Óvoda, Bárdi Zoltánné
aBlaha úti Óvoda, Giricz Ilona a Tulipános Óvoda 2001. évi munkájáról
számolt be.

v Meghosszabbítják az Apolló Mozi üzemeltetési megállapodását vál
tozatlan feltételek mellett 2004. február 28-ig Békésiné Boldizsár Ella kul
turális szolgáltatóval

v Ladányi Gábornénak a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon igazgatójának megbízása 2002. augusztus 31-én lejár. Ezért
pályázatot írnak ki az intézmény igazgatói állására, amely megbízás 2002.
augusztus 15-tőI2001. augusztus 15-ig szól. Apályázás, illetve amegbízás
feltételeit aaKözoktatási törvény, illetve atestület kiírása határozza meg. A
pályázat benyújtásának határideje az Oktatási Közlönyben megjelenést
követő 30 nap, de legkésőbb 2002. június 30.

v Lejárnak 2002. január 1-jével az endrődi és agyomai (Fő út) város
részi gyógyszertárak önkormányzattal kötött bérleti szerződései. Az új
szerződést az Endrődi Palika Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel
és a Diadem Pharma Bt.-vel további öt évre meghosszabbították az adott
naptári negyedév áfamentes bevételének 2%-a+áfa bérleti díj elle
nében.

v Hozzájárulását adja aképviselő-testület az önkormányzat tulajdonát
képező Kecsegés-zugi holtág belvízátemelő-cső felújítási és átalakítási
munkálatainak tervezési szintű kidolgozásához Döntést az ügyben később

hoznak. Amunkához aköltségvetés ismeretében houájárul, például aszük
séges földmennyiség biztosításával, műszaki ellenőrzéssel, engedélyek
megszerzésével ...

Köszönet
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének

GyomaendrődiSzervezete 2001. december 12-én tartot
ta hagyományos karácsonyi ünnepségét. Az ünnepség
szépségéhez. sikeréhez hozzájárultak támogatóink is.

Köszönetünket fejezzük ki azért is. hogy a hal
lássérült emberek szervezetét a megalakulás óta támo
gatják. (1987. október 24-én alakult meg a hallássérül
tek helyi szervezete.)

Eredményekben gazdag és boldog új esztendőt

kívánva megköszönjük a Kis Bálint Általános Iskola 4. c
osztály tanítóinak és tanulóinak a kedves betlehemes
ünnepi műsort. támogatóinknak pedig az adakozást: a
SINOSZ Békés Megyei Szervezetének (Békéscsaba), a
SIKÉR Kft.-nek, a Gyomai Kner Nyomda Rt.-nek, a
Körösi Halász Szövetkezetnek, az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnek, a Hőtechnikai és Gépipari Kft.
nek, a Margó virágüzletnek, a Dréher Söröző és Étterem
nek, Dévaványa város polgármesterének. képviselő

testületének.
Itt köszönjük meg a Hallássérultek Szervezetének a

megalakulás 14. évfordulójának megemlékezésére nyúj
tott támogatást a Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi

Szervezetének, valamint a Kis Bálint Általános Isko
lának.

2002. január 9-én tartjuk a legközelebbi össze
jövetelünket 1/2 4 órai kezdettel a Katona József Mű
velődési Központban. Várjuk szeretettel a Gyoma
endrődön és környékén élő hallássérült sorstársakat!

JÁNOVSZKY GYÖRGYNÉ logopédus,
a SINOSZ GyomaendrődiSzervezet titkára

Batyus bál
Batyus sváb bálat rendez

a Német Kisebbségi Önkormányzat
a Katona József Művelődési Központban március 2-án.

Időpontja: 19 óra. A véméndi Gódi-zenekar játszik.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

,

KERTMEGI MIHALY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/354-3383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok
egyedi megtervezése

és kivitelezése

v Dr. Valach Béla képviselő kérte felmentését 2002. évtől a Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületben való önkormányzati képviselettől.

v Alegközelebbi képviselő-testületi ülés 2002. január 31-én várható
14 órai kezdettel aVárosháza tanácskozó termében.
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A beruházások az önkormányzat
saját forrásai ból, a Széchenyi Terv
pályázati alapjaiból és a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács
fejlesztési alapjaiból nyert pénzekből
épülnek. - BK-

A sajtótájékoztatón Domokos László. Glattfelder Béla
és dr. Dávid Imre

Változások a középiskolai
felvételi eljárásokban

Dr. Kovács Béla igazgató

Tisztelt Szülők, továbbtanuló Gyerekek!

Napjainkban az oktatásban egy bizonyos: a válto
zás. Pillanatnyilag a középfokú oktatási intézmé
nyekbe történő jelentkezés rendjét az oktatási mi
niszter 15/2001. (V.25.) OM rendelete és az azt
módosító 29/2001. (VIII. 3 1.) OM rendelete szabá
lyozza.

Az előző évi jelentkezésekhez képest lényeges vál
tozások vannak. Hatosztályos gimnázium esetén pél
dául közvetlenül a gimnáziumtól kell kérni jelentke
zési lapot, és oda is kell visszaküldeni február 15-ig.
A tanulói adatlapot pedig közvetlenül Győrbe küldi a
szülő. Miután a határidők rövidek, ezért szeretnénk a
tisztelt Szülőket a jelentkezéssel, a nálunk folyó kép
zéssel kapcsolatban meghívni egy tájékoztató szülői

értekezletre. Időponlja: 2002. január 15. (kedd) 17
óra. Helye: Kner Imre Gimnázium és Szakközépis
kola, Gyomaendrőd, Hősök útja 43.

A 2002-BEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Gimnázium:
- 6 osztályos gimnázium - 4 osztályos gimnázium

( emelt óraszámú idegen nyelv és számítástechnika),
- 4 osztályos gimnázium (általános tantervű), - 4
osztályos gimnázium (rendvédelmi-közbiztonsági
fakultáció) .

Szakközépiskola:
- 4 évfolyamos közgazdasági, - 4 évfolyamos

kereskedelmi, - 4 évfolyamos marketing reklám ügy
intéző.

Technikum:
- 2 éves kereskedelmi (nappali képzés, érettségi

vel rendelkezők számára)A Cyomaszolg Kft. telephelyén az ipari park alapkövét helyezik el A beruház6.
sokat megáldotta Iványi László és Sipos Tas Töhölöm plébános ill. lelkész

Endrődi utcában a 24 lakás alapkövét...

A fiataloknak szánt 70 és 74m2-es, nyolc darab bérlakás építése
bizonyára tovább javítja majd a településen a lakhatási feltételeket, az
életkezdési esélyeket a fiatal pályakezdő házaspárok részére Helye: a
Gyoma és Endrőd közötti beépítellen terület az Újkert soron. (Bérek:
13351, illetve 14025 Ft/hó/lakás.)

Az Ipari Park címet 1999-ben nyerte el a város. Ez 39 hektáron
elterülő, döntően zöldmezős beruházás, amely a46-os főúttól 500 méterre
fekszik. Az infrastruktúra kiépítése lolyamatban van, szintén a Széchenyi
Terv segítségével. A majdan betelepülő vállalkozásokat a város kialakult
hagyományos profilja alapján első sorban a cipő-, bútor-, nyomda- és
vasiparból várja, emellett szükség lenne informatikai, elektronikai, rak
tározási, szállítmányozási és élelmiszeripari vállalkozásokra is.
Abetelepülők adókedvezményekre is számíthatnak. Az első ütem
beruházási költsége 277 500 OOO lorint.

December 7-én Gyomaendrőd két

nagy beruházásának: Endrődön az AI k"1 t' I k
Endrődi utcában a 24 költségelven ap oe ete e
alapuló bérlakás; az Ipartelepi utcában
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. telephe-
lyén az ipari park alapköveit rak- ~-----------------_.
ták le.

A24 szociális bérlakás elkészülte után valószínűleg a lakosság meg
tartását, az idősek gondozási feltételeit és a lakásmobilitást fogja szolgál
ni. A beruházás összköltsége 151 millió forint. Erre 120800 ezer forint
vissza nem térílendő támogatást nyert az önkormányzata Széchenyi Terv
kereteiben. A tizenhat 34 m2-es idősek garzonlakása az egy-két [ős idős

emberekből álló háztartásoknak nyújt majd igényeiknek és lehe
tőségeiknek megfelelő méretű lakást, ugyanakkor az általuk már fenn nem
tartható ingallanokat módjuk lehessen értékesíteni. (Bérek: 8831
Ft/hó/lakás. vagy 9258 Ft/hó/lakás.)
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Varga Mihály pénzügyminiszter
a Fidesz alelnöke

L-__ _ _ _ .

A fórumon

lalkozások döntő többsége a minimál-
béren müködik. tehát számukra ezek
nem jelentettek olyan kedvezményt.
mint egy nagyvállalatnál vagy önkor
mányzatnál.

- A minap mondta éppen Békés
megyében Horn Gyula egy kampány
gyülésen, hogy a Fidesz-kormány kor
rupciókkal vádolható, és a ..fiúk"
megosztják a társadalmat. .. Mi erről a
véleménye. továbbá menilyire fordul a
választási kampány ön szerint durva.
mocskolódó jellegüvé. vagyis - az ed
digi tapasztalat szerint nem jellem
zően - válhat-e ötletektől, és értékes.
konkrét, ám demagógiától mentes el
képzelésektől gazdaggá?

- A volt miniszerelnök ezen kijelen
tését úgy lehet értékelni. hogy mivel
elindult egy rendőrségi vizsgálat
éppen az ő Pártja által jelölt kulcsem
ber ellen (igaz. nem párttag hivata

losan). talán erről akarja a figyelmet elterelni. Az előző

ciklusban azért jó néhány olyan súlyos ügy volt. amely
az akkori kormány korrupciós indexét nem biztos, hogy
csökkentette. sőt. éppen ellenkezőleg. A magyar parla
mentben eddig egy olyan képviselő ül. akit a bíróság
elítélt, s ez az MSZP frakciójában foglal helyet... Ebből a
szempontból sem helyénvaló Horn úr megállapitása.

Másrészt a kampány - a klasszikus mondás szerint 
a választások másnapján indul el. A jelenlegi kormány
kampányában gyakorlatilag arról a tevékenységről szól.

amit az elmült 3-3,5 esztendő során folytatott, vagyis,
ami munkája eredményét jelenti. Az emberek - aJcármi
lyen kampány is lesz, - ezt a kormányt az alapján ítélik
meg. hogy mit tett. A sok szempont mellett, amit ki
lehetne emelni - lakásépítések, úthálózat-fejlesztés,
vidékfejlesztés. adókérdés stb. - fontosabb egy dolog:
1998-ban. a kormányváltás idején a magyar nép a leg
pesszimistábbbak közé tartozott. Ez a helyzet az elmúlt
3 évben megváltozott. Van egyfajta bizakodás. ter
vezgetés. előretekíntés az emberekben. s ez a kormány
munkáját dicséri. Ez a lényeg. Az optimistább szemlélet
mindenkinek jó. A kampány a kormány számára a
tényekbő! fog állni. - b -

A Fidesz MPP által szervezett
lakossági fórum gyomaendrődi ven
dégei december 13-án Varga Mihály
pénzügyminiszter és Domokos László.
a Fidesz megyei elnöke. országgyülési
képviselő voltak.

A fórum előtti sajtótájékoztatón
Varga Mihály elmondta, hogy érdemes
Békés megyében az elmúlt három év
eredményéről beszélni. hiszen e kor
mány a vidékfejlesztésre sokkal na
gyobb hangsúlyt fektetett, mint a
korábbiak. Gyomaendrődön is több
olyan lehetőség nyílt, amely lehetővé

tette azt. hogy az eddig elhanyagolt
vagy nem kellő súllyal kezelt területek
megmozduljanak. A Széchenyi Terv
keretében Gyomaendrőd például a 24
bérlakás felépítésében támogatást
kap. valamint az ipari park megvaló
sulásához, továbbá a fürdő fej lesz-
téséhez is.

A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a Széchenyi
Tervhez eddig mintegy 7700 pályázat érkezett be. ebből

5100 került elbírálásra. és több. mínt 3800 kapott po
zitív elbírálást. 54 milliárd forint állami támogatást
nyertek és ez 270 milliárdos beruházást jelent. A
Széchenyi Terv éppen azért jó, mert rugalmas. s alkal
mazható az ország fejlettebb. és kevésbé fejlett régióira
is. A gyomaendrőd í 24 lakásos beruházás esetében
például 151 millió az összberuházás értéke. ebből 120
millió forintot biztosított a Széchenyi Terv. de igen jó az
ipari park esetében is az arány: a 277 milliós
összberuházáshoz a 120.9 millíós saját erőforrás feletti
részt adja.

Tehát. ahol vannak elképzelések. fejlesztési tervek.
ahhoz előbb-utóbb a lehetőségek arányában az állam
mindig tud valamilyen segítséget biztosítani. A
Széchenyi Terv jövőjéhez tartozik. hogy elemezve a hatá
sait, a sikeres irányba lehet továbbvinni. plusz ki lehet
egészíteni más programokkal is, pl. az egészségüggyel...

A Híradó kérdésére. hogy mikor várható az adók és
járulékok érezhető mérséklése, ugyanakkor az állam
takarékosabb müködésre való átváltása. a miniszter így
válaszolt:

- Az elmúlt három évben ís ígyekeztünk ked
vezményeket bevezetni, például vállalkozások számára a
társasági adóban 10 millió forintig. amennyiben be
ruházás célú felhasználás történik. akkor adómentes
legyen a vállalkozás. Ezt a határt januártól 30 millióra
növeljük.

Aki nyugdíjas, de még dolgozni akar, a jövedelme
nem kerül összevonásra a nyugdíjjal, s a nyugdíj adó
mentes lesz - szintén január l-jétől. Aztán lehetövé tet
tük azt. ha egy szülő természetbenijuttatást kap. akkor
10 ezer forintos értékig adómentes lesz. Megteremtettük
azt. hogy a lakáshitelnél az eddigi 35 ezer Ft helyett 240
ezer forintig vonhassa le az illető ezt az adójából. ..

Az adómérséklést egyébként úgy lehet végheZvinni.
hogy meg kell vizsgálni. miként tudjuk szükíteni a
kiadási oldalt a bevételi csökkenés mellett. ..

Járulékok esetében '98-ban elindítottuk a járulék
csökkentéseket 39-ről 33%-ra. Az idén is. jövőre is
tovább csökkentjük 2-2%-kal. A kis- és középvál-
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Á Uethlen
tf)Vább fejlfSdik.•••

A Bethlen Gábor Szakképző iskola további fejlődése
töretlen. Talán részben köszönhető ez a múlt esz
tendők eredményes tevékenységének. fejlődési

akaratának is. Most. mikor a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium vette át a fenntartó
szerepét. ez a lendület további eredményekhez vezet
het. Az átgondolt, reális útkereséshez pedig biztosabb
és gazdagabb hátteret, gazdasági biztonságot kap az
FVM által. Eddig az önkormányzat gazdasági
nehézségei ellenére is fontosnak találta az intézmény
sorsát. A fejlődése eddig is érezhető volt.

A közelmúltban átadták az intézmény 2. sz. telepén

A lciál1ltás megnyitásán Megyeriné Csapó Ildikó és Balog István.
Háttérben Szabó István. Cubucz Józse] és Nagyné Veres Róza

a juh- és kecske programhoz tartozó, a gyakorlati
működésétbiztositó tejfeldolgozót és sajtüzemet. Ezzel
az elképzelések a gyakorlat területére terelődnek. és a
tangazdaság megkezdheti ezen tevékenységét is az
oktatásban: az állattartástól a végtermék előállításán

A HELYI BUSZ ÚTVONALÁNAK
r ,.

VALTOZASA
Gyomaendrőd lakosságának kérésére, aHősök úti Központi Orvosi

Rendelő jobb megközelítésére az Alföldi Közlekedési Kft. ahelyi járatú
autóbuszközlekedésben útvonalat módosítana. Amennyiben kellő

számú érdeklődő bizonyítja a járat szükségességét, akkor véglegessé
válik az alábbi menetrendi változás:

Déryné Közösségi Háztól induló autóbusz módosított
útvonala:

8.10 Déryné Köz. Ház-MÁV állomás-Kossuth u.-Fő út-Hősök
útja/Rákóczi u. sarok-(Sportcsarnok felé kanyarodva) Szabadság tér

13.20 Déryné K. H.-MÁV állomás-Kossuth u.-Fő út-Hősök

útja/R~kóczi u, sarok-(Sportcsarnok felé kanyarodva) Szabadság
tér-MAV állomás

13.35 Hősök útja/Rákóczi u. sarok-Szabadság tér-MÁV állo
más-Szabadság tér-Déryné K. H.

16.05 MÁV állomás-Kossuth u.-Fő út-Hősök útja/Rákóczi u.
sarok-Szabadság tér-Déryné K. H.

át az értékesitésig, hiszen tervben van az iskola saját
mintaboltjának kialakítása és megnyitása is.

A juh- és kecskeprogram összesen 76 millió forin
tos beruházás. Ebből a tej üzem 40 milliós. A megvaló
sulásra. a tangazdasági pályázatra a FVM 19 milliót, a
területfejlesztési tanács a fejlesztési alapból 7 milliót.
a Szakképzési Alap 7 milliót adott. és a saját erő ehhez
7 millió forint volt.

Ezen a napon az átalakított, volt ÁFÉSZ bútorbolt
átadása is megtörtént. Az épületben a Bethlen iskola
információs és tanulmányi központjának irodái, ter
mei, könyvtára kap majd helyet. E beruházás összege
34 millió forint, amiből 24 milliót a FVM, mint fenn
tartó, 7 milliót a régi fenntartó, az önkormányzat biz
tositott, a fennmaradó összeg pedig saját erőt

képviselt. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Megyeri
László a FVM-től és Szabó István a FVM Békés megyei
irodájától. A nap eseményeit megkoronázta a Katona
J ózsef Művelődési Központban rendezett kiállítás,
amin a nagyenyedi, testvérvárosi festőművészek

képeit láthattuk. Balog István és Cocovean Joan Victor
festményeit január 15-ig lehet megtekinteni.

A kecskék az istállóban

Röviden az EU házatájáról
• Az Európai Unió nem lelei meg alakosság elvárásainak - írja abrit The

Times - és bírálóinak száma naponta nő. A lap mindezt egy olyan brüsszeli
jelentésből tudta meg, amelynek szerzője nem más, mint maga az unió mostani
elnöksége, pontosabban abelga miniszterelnök, Guy Verhostadt.

• Az EU önazonossági válsággal került szembe, a lakosság és Brüsszel
között széles szakadék tátong - írja ugyanez a jelentés. Apolgárok szerint az
unió kevéssé ártja bele magát olyan ügyekbe, amelyek számukra fontosak, de
túlzottan avatkozik be olyan dolgokba, amelyeket atagországok kormányainak
és parlament jeinek kellene intézni Európának újra ki kell találnia magát, írja
egyebek melletl aTony Blairnek is eljuttatott jelentés.

• Az EU országjelentése, mind az OECD, mind aEBRD összegzései szerint
Magyarország gazdasága rendkívül jó állapotban van, lenn tudta tartani az erős

növekedési rátáját, kedvező év van mögöttünk. Varga Mihály pénzügyminiszter
szerint közel vagyunk ahhoz, hogy versenyképes legyen hazánk az EU tagorszá
gaival.

KÖSZÖNTŐ
Aválasztó körzet minden lakójának kívánok sikerekben, örömökben

gazdag, reményteli új esztendőt!

FÖLDESI ZOl_TÁN, az MSZP Békés megye 5 sz. v. k. ország
gyűlési képviselőjelölt je.
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Csatornabekötések: ne üljenek fel mendemondáknak!
Mint ismeretes. október 17-én megalakult a Gyoma

endrőd IL-III-N. Víziközmü Társulat - kezdte tájékoz
tatását a közmü társulat elnöke. Kovács Mihály. Az ezt
követő legfontosabb feladat volt a jelenleg folyamatban
lévő cégbírósági bejegyzéshez szükséges okmányok
beszerzése. A hitelfolyósítással kapcsolatos banki aján
lattételek közül az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
ajánlatát fogadtuk el a november 5-i intéző bizottsági
ülésen. s a társulat folyószámláját is ez a bank kezeli
majd. A továbbiakban alapvető feladatunk az érdekelt
ségi hozzájárulások postázása volt az érintettek
számára. Ez rendkivül nagy problémát jelentett. A
december 15-i fizetési határidőhöz alig több. mint egy
hónap állt rendelkezésre. Összesen a háromezret is
meghaladó érdekeltségi kivetés kézbesitésérőlvolt szó 
lakossághoz. vállalkozókhoz, közületekhez.

A társulat feladata. hogy a lakosság pénzével.
érdekeltségi hozzájárulásával kellő gondossággal
gazdálkodjon. Mivel a postai díjak rendkivüli anyagi
megterhelést jelentenének. ezért úgy döntöttünk. hogy
középiskolások segítségét kérjük a kézbesítéshez. ami
azonban nem vált sikeressé. Egyrészt azért. mert a
lakók bizonyos mértékig bizalmatlanok. Sok esetben
előfordult. hogy nem engedték be őket. nem vették át az
érdekeltségi kivetést. Ügynököknek, Jehova tanúinak,
egyebeknek nézték őket. Másrészt a nyilvántartási ada
tokban rendkívül sok az olyan címzett. akiket nem lehet
fellelni. A többszöri kézbesitési próbálkozások is sikerte
lenek maradtak.

Segítségül hívtuk az utcabizalmiakat is, de még így is
közel 15%-os az az arány amelyet a mai napig nem
tudtunk személyhez juttatni. Probléma még. hogy az
atvett érdekeltségi hozzájárulásokat. sajnos. nem kellő

figyelemmel olvassák el az érdekeltek és olyan dolgok
ban fordulnak hozzánk. amelyek az irat áttanulmá
nyozása után nem merülnének fel. Például a társulat
irodájába jönnek az emberek befizetni. ..

Felhívjuk az érintett lakosságot. hogy vegyék át az
érdekeltségi hozzájárulás-kivetéseket. hiszen köte
lességük kifizetni ezt. Nem célszeru megoldás az, hogy
nem akarják átvenni. Tudjuk. hogy ez jelentős anyagi
megterhelést jelent egyes családoknak, de a társulat
intéző bizottságának vagy elnökének nem áll módjában
fizetési könnyítést, vagy elengedést eszközöini. Kérjük.
hogy akinek fizetéSi problémái vannak, azok forduljanak
a társulat közgyúléséhez írásbeli kérelemmel. Ebben a
kérdésben csak a taggyülés dönthet.

A beruházási munkák az időjárásra való tekintettel
december 15-től leálltak. Folytatás - az időjárás függ
vényében - tavasztól várható. Amint egy-egy öblözeti
rész elkészül. beindulnak a belső bekötések. Ezt a tár
sulat fogja elvégezni. illetve bizonyos fokig a költségeket
magára vállalja. Gyomán és Endrődön 15-15 ingatlant
kiválasztva felmérést készítettünk, milyen belső

kiépítési volumenre lehet számítani az egyes ingatlanok
bekötésével kapcsolatban. Ennek eredményeként
átlagosan 24 folyóméteres belső hálózattal kell számolni
a házi szennyvízbekötésekkor.

A későbbi üzemeltetési problémák elkerülése ér
dekében úgy döntöttünk, hogy a belső bekötéseket
szervezett formában valósítjuk meg. Erre két verzió van:

- a szükséges belső földárkot a lakosság, a tulaj
donos késziti el. majd ezt követően a csőhálózat

szerelését az időközbenkiválasztott kivitelezővégzi - ter
mészetesen a vizmüvek részvételével, felügyeletével.

- A második vartáns szerint a kivitelező végzi el eze
ket, ami bizonyos. hogy nagyobb anyagi megterheléstje
lentene mindenki számára. Erre árajánlatokat kértünk.

Bizonyos zavaros mendemondák keringenek a
bekötésekkel kapcsolatosan. Ezért felhívjuk a lakosság
figyeimét, hogy a belső bekötésekkel kapcsolatosan ne
üljenek fel semmiféle híreszteléseknek, magán meg
kereséseknek stb., mert ez teljes egészében a társulat
szervezésében valósul meg! Erről a Híradóban.
szórólapokon és "Cibere" hangosbemondó által tájékoz
tatjuk a lakosságot.

Az elképzelések szerint. mielőtt márciusban
elkezdődnek egyes öblözeteknél a házi bekötések, a
kivitelező képviselői - megbízólevelükkel ellátva - már
várhatóan január végén, februárban elkezdik az egyes
ingatlanoknál történő munkálatok felmérését.

Hamarosan a központi hálózat is átadásra kerül. Ezt
követően indulnak be az adott öblözetekben a be
kötések. A korábbi ütemezéseknek megfelelően folynak
egyébként a kivitelezési munkák, de az idŐjárás vi
szontagságai miatt néhány betervezett munka elmaradt
(pl. a Fő út egyes szakaszain a KPM 2üü1-ben már nem
engedélyezte tovább ... ). Ezek áttolódtak 2üü2-re.

Tájékoztatjuk a lakosságot továbbá, hogy a házi
bekötéseknél a korábban ismertté vált 5 éves kom
munális adókedvezmény csak abban az esetben illeti
meg a jogosultakat, ha ténylegesen rá is kötnek a rend
szerre, és erről a vízmü az igazolást kiadta.

HANGVERSENY
Karácsonyi hangversenyt tartottak a Kisréti utcai Zeneiskolában

december 17-én, a növendékek fellépésével. Mintegy 34 műsorszám

szórakoztatta amegjelent szülőket, érdeklődőket.

A gyertyás köszöntő

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fa)c 66/284-559 • E-maii: online@bekes.hungary.net
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Kajakos év
A Körös Kajak Sportegyesület sportolói 2001-ben is

sikeresen álltak helyt a regionális és országos
versenyeken egyaránt. A kölyök korcsoportban a
Magyar Bajnokságon Szabó Edit rv., míg Porubcsánszki
Dóra V. helyezést ért el, serdülő korcsoportban Scherk
Ádám országos rv. lett.

Sajnos, mindhárman másik településen tanulnak
tovább, így jövőre már nem Gyomaendrődhírnevét öreg
bítik eredményeikkel.

Regionális versenyeken 200 l-ben dobogós helyezést
ért el: Csík Andrea, Csőke Zsolt. Dávid Máté, Farka
sinszki Gergő, Fülöp Emese, Gellai Tamás, Hunya Péter,
Kolozsvári Krisztián, Lövei Tibor. Porubcsánszki Petra,
Rácz Anikó, Varga István.

A Körös Kajak Sportegyesület közgyűlése 2001. no
vember 12-én új vezetőséget választott, melynek elnöke
Pál Jánosné, alelnöke Csőke János lett. További veze
tőségi tagok: Csík Imre, Gellai Zoltánné, Nagyné Perjési
Anikó, Scherk László, Varga István. Az ugyanekkor meg
választott felügyelő bizottság tagjai: Gondáné
Cserenyecz Andrea, Hunya Zoltánné, Szabó István.

Az egyesület idén is, november 16-án megtartotta
nagy sikeru Kajakos bálját. Tiszteletbeli meghívottjai
voltak: Füleki András, az MKKSZ főtitkára, Vaskúti Ist
ván, az MKKSZ szakmai elnöke - világ- és olimpiai
bajnok, Dónusz Éva, az MKKSZ szakmai titkára 
olimpiai és világbajnok, Horváth Gábor - olimpiai baj
nok, Deme József és Rátkai János - olimpiai és több
szörös világbajnokok, Krajner Gyula - világbajnok,
Kovács Géza, a Békés Megyei Sportszövetség elnöke,
Marik Lászlóné, a Békés Megyei Sportszövetség alel
nöke, valamint dr. Dávid Imre Gyomaendrőd pol
gármestere. A bajnokok szívesen válaszoltak a gyer
mekek kérdéseire és az általuk ajándékba hozott
könyveket dedikálták a fiataloknak.

Miután Scherk Zsolt tovább már nem tudja vállalni
az edzések vezetését. az egyesület felkérte lrimiás Ró
bertet. az egyházi iskola testnevelőjét. valamint a jelen
leg is aktiv sportolót. Fülöp Emesét, hogy szakedzői tan
folyam elvégzése után edzőként tevékenykedjenek.

200 l-ben megtörtént az új, korszeru vízi telep
alapozása, kerítés felállítása. Folyamatban van további
építőanyagokbeszerzése a következő évi építésekhez.

Ebben az évben is a legnagyobb támogató az önkor
mányzat. a Polgármesteri Hivatal volt, de rajtuk és a
szülőkön kívül az alábbi vállalatoknak, magánszemé
lyeknek és vállalkozóknak szeretne az egyesület ezúton
is köszönetet mondani:

Gyuricza Sándor, dr. Katona Piroska, Varga Zoltán,
Dambatter Kft., Tótkaép Kft., Farkasinszki Zsuzsanna,
Thermix Építőipari Szövetkezet, Gyomai Kner Nyomda
Rt.. Hőterm, Lizák Istvánné, Nagy Ferencné, Mágus
Comp, Rózsa Sándor, Balázs Imre, Lila bolt. Ugor Kft.,
Kovács Zsolt. Judit élelmiszer, Lottózó, Dinya Imre (Vas
Műszaki Bolt), Sebők és Sebők Kft., Kurilla butik, Baby
élelmiszer, Turul cipő, Luicia Dávid István, Madizol, Izsó
Sándor, Schell benzinkút.

Bízunk benne, hogy 2002-ben is számíthatunk segít
ségükre! - nyilatkozta a Híradónak Pál Jánosné elnök.

RUHAOSZTÁS
December 10-én anagylaposi közösségi házban ruhaosztásl tartottak.

Gyermekeknek és felnőtteknek aszociális intézmény dolgozói és családtag
jai gyűjtöttek ruhaneműket. Az intézmény karácsonyi ünnepségén 
Nagylaposon és Öregszőlőben - megjelent dr. Dávid Imre polgármesler és
Jakus Imre, a körzet képviselője is. Hangya Lajosné a Gyomaendrődi

Idősekért Alapítványtól kisebb ajándékokkal lepte meg az intézmény lakóit.

TÉLAPÓ-ÜNNEPSÉG A CSALÁDSEGÍTŐBEN

December 6-án a Városi Családsegítő Központ
Télapó-ünnepséget rendezett Endrődön, a Polgár
mesteri Hivatal kirendeltségén. A rendezvényen a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
kollégista tanulói vettek részt. A műsor 15 órakor
kezdődött zenés-dalos bábj átékkal. Később - a
gyerekek nagy örömére - megérkezett a Télapó, és
szétosztotta a Magyar Vöröskereszt által felajánlott
csomagokat.

A Városi Családsegítő Központ köszönetet mond
Cserenyecz Évának, Giricz Klárának, Ágostonné
Farkas Máriának és Kiss Imrének a felejthetetlen és
színvonalas műsorért, valamint a Magyar Vörös
keresztnek és R. Nagy Tibornak!

.. "
DROG - AIDS VETELKEDO

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi
Szervezete és a Városi Családsegítő Központ decem
ber 3-án vetélkedőt szervezett hetedik, nyolcadik
osztályos diákok számára. Húsz, egyenként 3-3 fős

csapat jelezte részvételi szándékát, ezért a verseny
színhelyéül a Déryné Közösségi Házat j elöltük ki.
Végül 17 csapat vett részt a megmérettetésen. Ennek
során totókérdések, keresztrejtvény és esszékérdé
sek szerepeltek, amelyek megoldását végül megbe
széltük.

Minden résztvevő csapat csokoládét és üdítőt ka
pott a Vöröskereszt ajándékaként. Első helyezést ért
el a Vámpírok csapata (tagjai: Mészáros Renáta,
Martinák Erika, Takács Ágnes). Második az Antidrog
lett (a csapat tagjai: Rideg Dóra, Fekécs Edina, Le
vente Bernadett). Harmadikként végzett a Vírusok
csapata (tagjai: Gera Nikolett, Juhász Kitti, Orovecz
Mária).

Ezúton is köszönetet mondunk a Máltai Szeretet
szolgálatnak, SOLE Hungária Rt.-nek, és a Dosszié
Kft.-nek, akik a dijazásban segítettek, támogattak.

Terveink szerint jövőre is megrendezzük a vetél
kedőt, reméljük hasonló érdeklődésre számíthatunk
majd! - mondta a Híradónak Czikkely Erika intéz
ményvezető.

November 22-én közös rendezvényünk volt a
Művelt Cigányifjúságért Alapítvánnyal Önmagunkról
- Önmagunkért címmel. A vetélkedőn a város három
általános iskolájának csapatai vettek részt öt-öt fős

csapatokkal. A fő témakörök az egészséges életmód,
a helyes táplálkozás, környezetünk védelme köré
csoportosultak. Első a Kis Bálint iskola, második a
Szent Gellért iskola, harmadik a Rózsahegyi Kálmán
iskola csoportja lett. Köszönet a támogatóknak:
SOLE Hungária Rt., Máltai Szeretetszolgálat, Gyomai
Kner Nyomda Rt., CUTI Bt.

>ffi< AMagyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete sikeres
és boldog új esztendőt kíván minden tagjának, véradójának és támogalói
naki

VÉRADÁS
'*' Gyoma: Művelődési központ 2002. január 18-án 8-12 óra, 2002.

január 21-én 8-12 óra.
"*', Endrőd: Művelődési ház 2002. január 28-án 8-11 óra.
AVöröskereszt minden régi és új véradót szeretettel vári
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

Kurilla Jánosné területi vezető
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APRÓHIRDETÉSEK

LÁTSZERÉ Z UZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁG TÉR ~.

TElEfON: 284...2~~

ingatlan
Gyomán, aZrínyi Miklós - asziaitutas, lel
ies közmOvel ellátott - u.!cában épitési telek
eladó. Irányár: 800 EFt. Erdeklödni: 66/283- .
489 és a 06/30/9580-479-es lelelonon
lehet.-b-

Kocsorhegyen. ház olcsón eladó. Telefon:
66/283-483. Erdeklődni 19 óra után lehet.
Gyomán, aKiss L. üdülőlelepen kisebb nya
ralót vennék, lehet faház is. lár 1-1,5 MFt.
Erd.: 66/414-271 vagy 06/20/415-6835 -b
Az Október 6. Itp.-en II emeleti 4szobá~ la
kás (hó-, hangszigetelt) +garáZs eladó. Erd.:
Oklóber 6. ltp. 1. ép. D Ih. 2. e. 5. (Papp)
Tel: 66/285-503 vagy 06/30/259-3515
Gyomán, a Kelelí u 20. sz. alatt 800 n.öl
zártkert eladó Gyümölcslák, veteményes,
gazdasági épülelek. (Jószágtarlásra, ter
ménylárolásra alkalmas) Ásott- és lúrott kút,
villany van. lár 1,5 MFt. Ugyanitt ~gy közép
nehéz borona eladó. lár 50 EFt. Erd.: Gye.,
Sallai u. 10/1. vagy 66/285-574. (-b-)
Gyomán, a Lehel utcában kél generáció ré
szére alkalmas családi há? ipari árammal,
kerttel eladó. lár 4,5 MFt. Erd.: 66/285-489
-b-
A Fűzfás-zugban 300 n.ÖI gyQmölcsös kis
laházzal eladó. lár 250 EFt. Erd.: 66/386
097 Gellai. Matyás király u. 15. -b-

vegyes
Kisbálás gyepszéna eladó. lár 300 FI/bála.
Erd.: 06/30/371-53-79. -b-
Nokia 3310-es Pannonos mobiltelelont ven
nék kártya nélkül 15 ezer forínlíg. Ugyanitt
mini HiFi eladó, 25 ezer lorintéri Erd.:
06/20/931-4824 -b-
B 47-es kisbálázó üzemképesen eladó,
cserelehetőség is érdekel Zab, lucernadara,
körbálás szalma, széna, MTZ alsó vonóp.onl,
lalajsimíló eladó ár megegyezés szerint. Erd.:
Móra F. 20. , lel: 66/284-082. -b-
120 l-es h~sználl, működőképes villanyboj
ler eladó. Erd. 66/284-963. (-b-)
1 db gyógymasszirozógép, padlószőnyeg

3,20x2,5 m-es, 1 gáztűzhely, 1 hintaszék 
fonoli, 1 lilodenlron 1,20xl ,20 m-es, 1
gracéna. 1xl m-es, 1 zuhanyzólülke lálcával
eladó. Erd.: Vásártéri ltp. D/A 11/6. 66/282
939. (-b-)
Jobb bizonyitványérl l Személyre szaboti
oktatási Korrepelálás, lelzárkóztatás
kisiskolásoknak, iltetve 5., 6. oszlályosoknak
!örténelemből Gél a minél jobb eredményl
tár: 1600 FI/loglalkozás (3-3,5 óra). Erd.:

66/285-141 (17-20 óra), vagy 06/30/856
3218(-b-)
Bedoigazásra alkalmas fóliahegeszió
készülék eladó. lár 20 EFt. Erd.: 66/283
123 -b-
e ikur, manikűr, műkördmépltes a Iget

fürdőben! Bejelentkezés: 66/282-926 vagy
06/30/477-85-88 -b-

gyagozo , Igye em. gyag o eszItett tar
gyait égesse ki nálamI Az égetőkemence

hasznos térfogata 80 liter. Kérjen árajánlatot.
Erd 06/30/9672-741. -b-
Egyetemisták, lőiskolások, ligyeleml Diplo
mamunkák, esszék, jegyzelek, haláridős

munkák kivitelezése, leadásra készen kéz
iraiMI Szines, eszlétikus kivilelezés. Rövid
határidő\ Hivjl Segítünk lár gépelés 90
FI/old Erd.: 66/285-141 (17-20 óra), vagy
06/30/856-3218 (-b-)
Takarilásl, mosást, vasalás l, bevásárlásl
vállaioki Erd.: este 18 után. Tel.: 66/284-252
-b-
TV szerelési vállaioki Helyszini javitás, an
lenna szerelés. Erd.: 06/70/221-9378. -b
Bonlallan Westel SIM-kárlya 4500 Ft
lebeszélhelöséggel eladó l Erd.: 06/30/413
7227. (-b-)
~orgólarcsás mosógép és cenlriluga eladó.
Erd. 06/66/283-247
Salétromos házak szigelelését és belső

kőműves. munkál (csempézés!, burkolást)
vállalok. Erd.: 06/30/215-7722. -b-
Elektromos kukoricamorzsoló eladó. I.ár 22
ezer Ft. Erd.: Nemes Tibor, Sugár u. 4.
66/284-392 vagy 20/423-0926. -b-
Napos, előnevelI és vágni való csibe leb
ruárlól előjegyezhelő. Erd.: Nemes Tiborné,
Gye., Sugár u. 4. sz, lel.: 66/284-392, vagy
06/20/423-0926. (-b-)

lakás
Gye., Apponyi u. 2. sz. alalt 3 szobás
összkomlorlos családi ház kiadó. Erd.:
06/20/972-6215. -b-
Lakás kiadó búlorral vagy anélkül. Erd.:
66/285-875 vagy 06/70/226-9876 -b-

jármű

1984-es Fial Regalla friss műszakival, elekl
romos ablakaef]1elő, központi zár, jó állapol.
I.ár 300 EFI Erd.: 66/282-384, Erkel F u.
19. -b-

állás
Vzletkötőketkeresünk grafikák értékesitésére.
Erd.: 661285-875. vagy 06/70/226-9876. -b-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~~jrdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R '7<04- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgaj irányárát) sem!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősege, Szabadság ter l. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Bekilldesi határidő minden hó 25-e.
...... o

A AST AdANLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

KÖSZÖNET
Megköszönjük mindazoknak, akikjelejthetetlen

haloLtunk,

LÁTKÓCZKI KÁROLY
(élt 70 évet)

temetésére december 12-én eljöttek és sírjára virá
got vagy koszorút helyeztek, fájdalmunkat eny

híteni igyekeztek!

A gyászoló család

KÖSZÖNET
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak

Egyesülete által 2001. november 24-én, a rokkantak
napja alkalmából megrendezett Esélyegyenlőségi ren
dezvényünket támogató vállalkozók és magánszemé
lyek tombolatárgyakhoz való hozzájárulását ez úton is
megköszönjük, további sikeres együttműködésünk

reményében I munkájukhoz kívánink sok sikert, továbbá
eredményekben gazdag boldog új esztendőt!

Egyesületünk tagjai és vezetősége nevében
Timárné Kozma Ágnes elnök

INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT

H.-I<'-P.-Szo. dÉlElőTT ~)'"
SzTI<-vÉNYEk bEVÁlTÁSA A~

SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA V
OpTikAi cikkEk NACjY VÁlASZTÉkbAN

GYORS És pÜl'HOS kiszolCjÁIÁssAl VÁRjuk

kEGVES vÁsÁRlóiNkATt

TismlmEI: Szarf.a Cilla lATSZERÉSZMESTER

ANYAKÖNYVI VÁ TOZÁSOK
Házasságkötések:
Elhunytak:
Pólus Elemérné Nagy Teréz Etelka 77, Bencze

Zsigmondné Nádudvari Mária 86, Weigert Mihály
53, Magyar Jánosné Martnkova Gizella 85, Giricz
Vincéné Gywicza Erzsébet 76, Terdik Károly 50,
Fekete Imre 83 éves, Sztancsik Elekné Dinya
Gizella 68 éves korában.
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~
. . Körösi Weekend Hor2ász-~~ .

':;:" . hobbY-1 kempin2szaküz(ef ~%
(9.. 0"..- Horgászfelszerelések - teljes márkakinálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓL!
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-16 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

# #

UJ EVEZRED
ÚJ KÉPESÍTÉS
TANULJON A KISOSZ-NÁL

Az alábbi, államilag elismert szakképesítést nyújtó
tanfolyamokat indítjuk

Gyomaendrödön 2002. január 21-én

Kereskedö boltvezetö (71 500 Ft)
Vendéglátó üzletvezetö (71 500 Ft)

Időtartam: 4-5 hónap. Oktatás heti 3alkalommal.
Jelentkezési feltételek: 18 év betöltése, érettségi vagy bármilyen

szakmunkás bizonyítvány.

ABC eladó (82 OOO Ft)
Gyorsétkeztetési eladó (82 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti 3alkalommal.
Jelentkezési feltételek: 16 év betöltése, általános iskolai

végzettség.
Munkanélküliek a képzési támogatás ügyében érdek
lödhetnek a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén

Részletfizetés lehetséges!

Jelentkezni lehet és részletes felvilágosítást kérhetnek:
KISOSZ BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE
BÉKÉSCSABA, DR. BECSEY O. U. 4/1.

Tel.: 66/325-997, 66/327-193, 66/451-741, 06/30/9354-371

[~l C~p

Vállalkozók figyelem!
Különbözo alapterületű irodák

eladók illetve bérbeadók,
kedvezo áron

a Gyomaendrod,
Kossuth u. 33. sz. alatti

irodaházban!

Érdeklodni lehet a 386-874-es
telefonon illetve

a Kossuth u. 33. sz. alatti
ÁFÉSZ központban.

""HERIfIl ' ,X 5500 Gyomaendrőd,
• j Ipartelep u, 3,

~ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVlZ!'SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés R/COH, CANON. SHARP másológépek kazeltatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!
5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439·172

,UTI

@
'u v..,
GYOMAENDRŐD

Szabadság lér 4. sz.

December hónapban, aki 1000 forint felett
vásárolt üzletünkben, sorsjegyet kapott.

Asorsolás eredménye, illetve amely
nyereményeket még nem vitték el:
Mobiltelefon 25. (kék karika)
hajszárító 21. (kék karika)
gőzölős vasaló 20. (kék karika)
kenyérpiritó 22. (kék szív)

serpenyő ...45. (piros háromszög)
ajándékcsomag 35. (kék kereszt)

500 Ft-os vás. ut 11. (kék szív)

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, kedd től péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
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PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPÖSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ,f
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 11!CH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklödni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/285-756

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek ~· .
~ JAVÍTÁSA! ~· .· .
: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. Telefon: 06/30/2284-728 :

~ fnr//TI,'/I#~i/;u jq,zr/lJ,j, /;r;tr/r;j i; uztur/Q't iiulillui! ~
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000 •••••••• 00 ••

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚZ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

.........................................
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :

, "" "".
MAGTARFERTOTLENITES:

•csótány-, hangyairtás :
•

Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :·• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ a
•
~'iii

l.R: Direct
Égbol kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

reJelOaX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelönk: Szabó Gyula
Gyomaendröd Csillagos u, 9, Tel.: 06-20-9266-853

A részletekről érdeklődjön az alábbi
telefonszámokon.

Gyomaendrődi szerelőnk

06/20/9266-853
Békéscvabai üzlet: 66/442-755
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kezdő és
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2üü2-ben is várjuk vásárlóinkat
a LlONNE SHOP-ban!

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. január 17-én, 17 órakor
Endrődön: 2002. január 17-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686,

tel.: 06/20/9142-122

E-maiI: vendel@bekesneLhu

tanfolyamokat indítunk

nyelvvizsgára felkészítő

INTEQ
, ,

NYELV8TUDIO

A~GOL,
NEMET,
FRANCIA

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron
Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon:
06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

február lD-től.

Várjuk ajelentkezőket

január 20-ig.
Munkaügyi támogatás
igényelhető jan. 10-ig.
30 órás tanfolyam 9500 Ft,
50 órás tanfolyam 15 OOO Ft.

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-aJkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tünerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-mail k.iildés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu • Tel./fax: 66/282-388

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

• Aranv- és ezüst ékszerek javítása
- tört aranvból ékszerkészítés

JI (Bővített mintakollekcióval) JI
~ • Fotócikkek órák. kazetták. szá- ~

mológépek bő választékban!
LIONNE Amatőrfilmek kidolgozása kedvező LIONNE
SHOP áron. kiváló minőségben. rövid SHOP

határidővel.

• FOLYAMATOS AGFA-AKCIÓK!
• 22 K-OS ARANNYAL FUnATOn BIZSU ÉKSZEREK.

Boldog új évet kívánunk!

lionne Shop
Gvomaendrőd. Hősök útja 46. • Tel. 06/66/386-424

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

-=
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Szülóllelyem várossá válására
- Gyoma és Endrőd 1981. évi egyesülésére 

Ős Hármas-Körösünk tükrén kettős, tesvérfalu fénylik 
mit falu? Város már, várfala bár sose volt.

Ám falat építhet porból, sárból ís a szellem:
ítt is templom nőtt puszta por- és hamuból

s kert kelt, búzavetés a ki-tudja-hányadik omlás
üszkeire: vert fa!, kőfalu ház magasuit.

Elszánás. hit, dac magasítá hármas erőve!,

közszándék, -akarat rakta magasbra falát:
így lett végül vár az idők tépő viharában,

vártalanul város, ős folyamunkon erőd:

emberi ős jognak e vihar tépdeste sarokban
bátor bástyája: sánca, erős sövenye

büszke szabadságnak, népjognak. a nemzeti jussnak
úgy, ahogy a Költő mondta e hely piacán:

mert haza ott van csak, hol a népnek is joga szólni
s tenni a közjóért szíve szerint, szabadon.

Ő itt járt: döngő léptét még hallani vélem
s a dörgő éljent, mely szavait fogadá:

"Majd ha a bőségnek kosarából mind az egész nép
jusso!, a jogból is mind, ki ma számkivetett

s majd ha a szellemi fény tündöklik szerte egünkön:
akkoron álljunk meg végre, pihenni, vigan!"

- Ez legyen okmányunk. alapító városi chartánk,
amit a Költő írt s mondta el itt, e helyen

és a szabad sajtó száz éwel utána a híres
nyomdánkban a szabad nép neviben kinyomá

s mintegy szentesíté, hogy a Közjó. Jog s a Szabadság
hármas jelszavait vallja, Petőfi szerint.

Légyen hát a címer hármas folyamának ezüstJő

szalagján jelszó amit adott örökül:
a Közjó, Népjog s a Szabadság hármas igéje,

melyért egy szíuuel küzd ma az egykori két
helység: egy szívnek dobogó két pitvara már csak,

s így nő három arany ágat az egy akarat:
jólétet, tudományt s haladást: hármas arany águk

öntözd, ősi Körös, tág karo édesanyánk;
nőjön az új város szellemben: földjei, könyve

büszke barázdáin keljen özönnel a kincs.
Váratlan város, aki bö!csőm is kifaragtad

népet védő sánc, légy igazunknak erőd.

üszkös parlagokon akí mindig kezdeni tudtál:
nőj, gyarapodj, sokasodj új ezer éveken át!

Szilágyi Ferenc
1989 Húsvétján

A győztes csapat

MÉLYRE SÜLLYEDT...
A magyar közlekedési morál a korábbi évtizedekhez képest elképzel

hetetlenül mélyre süllyedt - állítja Kováts László, a Magyar Autóklub
közlekedésbiztonsági szakértője, aki maga is évtizedek óta vezet. Anyolc
vanas évektől kezdve az agresszivitás is leselkedik az utazó ra, mint veszély
forrás. Mi, magyarak nem vagyunk udvariasak, előzékenyek és rendszeres
szabályszegőkké váltunk, mondja Kováts László. Sokan nem használnak
például indexet, s egy ilyen kis mulasztás tömeges szerencsétlenség
előidézője lehet. A többség furakszik, tolakszik, megpróbálja kiszorítani
vagy lassításra kényszeríteni aszabályosan közlekedőkeL Az biztos, hogy az
olasz, a német vagy az osztrák autósok udvariasak és figyelmesek az
utakon. Nálunk avérmesebbek az anyázás mellett atettlegességig is elmen
nek. Aki a KRESZ szabályai szerint közlekedik, arra bizony rádudálnak,
türelmetlenkednek vele. Ahazai közlekedést szemlélve elmondhatjuk, hogy
az autósokat vezetni ugyan megtanították, ám közlekedni nemi Nem lehet
vigasztaló amag)'arokra nézve, hogya helyzet ezen a téren még rosszabb
is lehet, például Portugáliában...

Találkoztak már olyan autóssal, aki gallytörővel felcicomázott dzsippel
rátapadt az előtte haladóra, élénk fénykürt ,és dudajelzések kíséretében. Ma
még Magyarországon nem közismert, hogy ezek agallytörő cicomák kife
jezetten veszélyesek, például akisgyermekekre. Ennek megléte akár 30 km
es sebesség alatt is halált okozhat. (Norvégiában már be is tiltották ezl jó
pár évvel ezelőtt, néhány éves fennhéjázó "virítás" után... - aszerk.)

A sebességkorlátozás, a KRESZ-táblák utasításainak és egyéb szabá
lyok nagyvonalú be nem tartása és a rendőrök tenkintélyvesztése jellemző

az utakon. A szabályszegés furcsa módon a demokrácia velejárója is kis
hazánkban. (És sokan azt hiszik, ez így van jóll?) A rendszerváltásnak
nevezett fordulattól sokan lettek bátrabbak az utakon is. Jobb, gyorsabb,
erősebb autókban száguldoznak - sokszor a halálba. A tévhit ugyanis az,
hogya jó autó megvéd... (Ugyan mitől ...? - aszerk)

Riasztó szám, hogy Magyarországot évi 200 milliárd forint kár és
veszteség éri a közlekedési balesetek miatt. Szakemberek szerint a
megfelelő követési távolság megtartásával például számtalan baleset
megelőzhető lenne. Biztosítási szakemberek szerint azt is látni, hogy amikor
nő a társadalmi feszültség, csökken az emberek egymás iránti megbe
csülése, s ez a közlekedésben is megmutatkozik. A különböző manőverek

során a közlekedésben ráadásul, nem figyelnek kejlőképpen egymásra. A
statisztikák alapján az elmúlt évben 1200 ember halt meg a közutakon
közlekedési balesetben.

A járművek és az utak korszerűsödése mellett a közlekedés leg
gyengébb láncszeme vállozatlanul továbbra is az ember. ..

Apró kívánalom lehetne, hogy az oktatást kell helyreigazítani. Amorális
felkészítést, a közlekedésre való nevelést sokkal kürültekintőbben és
hangsúlyosabban kellene végezni. Ne kerülhessenek az utakra agresszív,
indulatos, önző vezetők l

AIV. Szaloncukor Kupa eredményei
AGól-Suli 2001. december 16-án aVárosi Sporlcsarnokban hat csapat részvélelév

el rendezte meg a IV. gyermekeknek szóló Szaloncukor Kupál. Apolgármesler, dr. Dávid
Imre megnyitóját követöen az izgalmas összecsapások után a végeredmény az alábbiak
szerint alakult:

1. Gól-Suli I. • 2. Lajosmizse • 3. Gyoma FC I. • 4. Gól-Suli II. • 5. GÓl-Suli III.
6. Gyoma FC II.

A2002. év várható programjai:
2002. február 8 Gyermek Labdarúgó Torna - 1986-87. szülelésúeknek 4 csapat

részvételével. Helye aGyomaendródi Városi Sportcsarnok.
2002. március 15. Gyermek Labdarúgó Torna 1991-92-es szülelésúeknek. Helye:

Lajosmizse.
2002. júliusban edzótábor Ásotthalmon, 35-40 ló részére.

AGól-Suli támogatói:
Polgármesieri Hivatal, Gyomaendrőd Városi Sporlegyesület, Gyoma FC, Madizol, Németh Klt.,

Peniameni Klt., Kőrös Bútor, Dávid Csemege, Fülöp Zollán, Pelyva Miklós, Zőld-fehér TOIÓzó, Hőterm
Klt., Molilorisz Tibor, Szabó Józsel. Paróczai lászló, Szurovecz Islvánné, Szakálos Ernő, Szalai Zollán,
Rau Józsel, Sport-trió Klt. és aszülők. Kőszőnellel Gál István, Gól-SuN alapiló
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Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ENILNO BT.

2567 Ft
1440 Ft
1490 Ft-tól
1299 Ft-tól
1725-Ft-tól

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd.Toldi u. 111.
Telefonifax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/9667-647

Kínálatunkból:
>- Padlóburkolók
>- Fali csempék
>- Festékek
>- Asztali lámpák
>- Szobai és konyhai csillárok
>- Szerszámosládaszett 2 db-os
>- Szennyestartó 60 l-es
>- Laminált parkettpanel
>- Padlóburkolók
>- Halogén asztali lámpák

Nyitva tartás:
hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Megközelíthető amezóberényi útoxn, ahelységtábla után 200 more. (A volt Tequila helyén)

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSE ÉS NYERTESEI
A 2001. decemberi Híradó keresztrejlvényének helyes megfejtése:

"Legalább a lopakodást gyakorolhatnád!" Nagyon sok helyes
megfejtés érkezett, s közülük a szerencsés nyerteseket sorsolás útján
neveztük meg:

A helyi ÁFÉSZ 500 forintos vásárlási ulalványait Bari Zsolt, Juhász
Mihályné, Schwalm Dániel; a GSCHWINDT ÉS TÁRSA 500 forintos
ulalványait Kiss János, Bátori Sándor, Hegedűs József; a GYEBNÁR ÉS
TÁRSA utalványát Gonda Zsuzsa; aKERT-KIWI utalványait Ádám Endréné,
Szatmári Anita; a PRiVÁT CSEMEGE utalványát Czikkely István; a SIKÉR
KFT. utalványait ifj. Tóth Sándor, Vaszkó András, Csőre Tünde, Budai
Jánosné és Roósz Lászlóné nyerte. Utalványaikat postán küldtük meg szá
mukra.

FELHívÁs
Voltak olyanok a karácsonyi-újévi ünnepek alatt, akik ünneplés helyett
erejüket fitogtatva a Fő úton legalább harminc fát kitördeitek, kivágtak.
Ezen garázda egyének felkutatására, felderítésére 25 ezer forintos jutalmat
tűz ki - anyomravezetőnek - a Polgármesteri Hivatali

Dr. Dávid Imre polgármester

A Tulipános ólJoda Betlehemesjátéka a Dérynében

A decemberi eseményekról

Egy rokkantkocsival közlekedő helyi lakost december 2-án aFő út-Tamási utca
kereszteződésében egy azonos irányba haladó gépkocsi hátulról elülölle. Könnyebb
sérülésével amentő szállította el.

4-re virradóra 41 anyabirkát rabollak el egy küllerületi tanya hodályából egyelőre

ismeretlen tettesek. Al állalokból már 15-öl meglalállak egy Mezőtúrhoz tartozó voll
libatelepen, atöbbit még keresik. Akár kb. 600 ezer forint.

5-én észlelIék, hogya Körösladányi út melletti leágazásnál 4km használaton kívüli
alumínium villanyvezetéket levágtak ismeretlen elkövetők.

7-re virradóra betörtek aSelyem utcai óvodába, ahonnan az ismeretlen elköveló
számítógépeI, fénymásolóI, magnót és édességeket, mintegy 250 ezer forint értékben
lopott el.

ATorzsás-zugban 12-én észlelIék, hogy az egyik hétvégi házba betörtek és hidro
forszivattyút, gázpalackat vittek el, kb. 70 ezer forint értékben.

13-án betörtek az öregszőlői Diófa kocsmába, és onnan egy kétkazettás magnót
lulajdonítottak el. Sikerült időközben az elkövető kilétét felderiteni.

n-ra pitymalló hajnalan agyomai Sport büfébe törtek be, s ott erejükkel kimon
dottan sportot üzve, ahely szelleméhez itlően, ajátékgépekettörlék fel akészpénzért, de
elvitlek ital-, cigaretla-, és csokiárut is. Akár mintegy 50 ezer forint.

19-én könnyü sérüléses balesetet szenvedett egy kerékpáros, amikor egyelőzésbe
kezdett kisteherautó elütötte balra kanyarodás közben aFő út14 szám előtt.

20-án aVadász bisztróba törtek be, sajálékgépben meglapuló aprópénzllopták el
erőszakkal, valamint dohány- és italárut vittek magukkal. Akár legalább 150 ezer forint.

21-én 03.20-kor baleset történt avasúti átjáróban aFő úton. Atilosjelzés ellenére
ál akart haladni asíneken egy Suzuki személykocsi, de nekiülközöll egy éppen arra hal
adó lehervonalnak. Avezető és utasa könnyebb sérüléssel megúszta atalálkozót, agép
kocsi totálkáros letL. Asofőr alkoholszondáztatása pozitív eredményt mutatott Ellene a
büntetőeljárás folyamatban van.

22-én betörlek aRózsahegyi iskola diákollhonába is, innen videómagnól, színes
tévétlulajdonítottak el mindeddig ismeretlen tettesek.

Január 2-án kézikocsival közlekedő gyanús személyt, valószínüsíthetően bün
cselekmény elkövetése közben kapott rajta arendőrjárőr. Arendőr akézikocsin kerék
pári és egyéb bizonyialan eredetü holmit talált. Aszükséges eljárás megindult ateltes
ellen.

Január 1-én és 2-án fedezték fel, hogy belörtekegy-egy Sóczó-zugi hétvégi házba.
Míkrósülőt, porszívól, valamint hosszabbilókábell, gumimatracot, faliórát loptak el
belőlük amég ismeretlen betörők.

[. Rendőrségihírek .]
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A TARTALOMBÓl:
Abeiratkozásokról 5. oldal
Közeleg aválasztás fórumok, közlendők 7. oldal
Afalugazdász hírei 9. oldal
Ahelyi cigány kisebbség hová húz 9. oldal
AVíziközmü Társulat hírei 5. oldal
Helytörténeti pályázaton díjat nyertek 8. oldal
Atestületi ülésről 4. oldal
1%-okról 9. - 10. oldal
Pályázatok alakosságnak és vállalkozóknak 2. oldal
Agyomai könyvtár is nyert 8. oldal

GYOMAENDRODIJELOLT
AMunkáspárt bízik agyomaendrődi Dávid Istvánban. Helyi képviselő már volt,
de most aparlament felé kacsingat aszókimondó Dávid. Az5. sz. választókerület
országgyűlési képvisefőjefölljévef interjút olvashatnak a6. oldalon.

GYOMAFONE RÁDIÓTELEFON
SZAKÜZLET GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 188.

TELEFON: 06/66/283-474
VODAFONE HIVATALOS PARTNERE

MEZŐGAZDASÁG
A családi 9azdas6gok fejlesztése száMít le9fo"tosabb feladat
"ak. A MAC.OSZ 830 sze"vezete és 40 ezev tagja a családok
éedekeit kér:JViseli ezéet is kapta az évdekképviselet az aj6,,16s

lehetősé9ét. Jakab JSlvó" c.yo,,,o,,,,cI,,ődö"loz 5. olclc-,Io"

PÁLYÁZATOK AZ ALAPOKRA
Az ifjúsági-, asport- és acivil szervezetek támogatási alapjainak pályázati kiírá
sai. A határidők március 1-jén járnak le, ám még márciusban eredmény is
születik az odaítélés ben. • 3. oldal

AMEGYE ELSŐSZÜLÖTTJEGYOMAENDRŐDI
Békéscsabán jött a világra amegye elsö újszülöttje. aki viszont
gyomaendrödi. Balláék Valentinja jö egészségnek örvend.
8. oldal

GYOMAI AUTÓ CENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

GYOMAENOROOÖN NON-STOP
() f) /:) () / ~ () li -:) lj f) 4-

=28l ~t3/~S-~S-~S

SZARVASI AUTÓ CENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.

Tel.: 66/313-882

TAX

I~IHíVHATÓ SZÁMQ))66/313·882
SUZUKI 66/386.322 •
Önnek csak a telefont kell felvennie, mi minden mást elintézünk

• Hitel akár 10% befizetéstől

• Mozgáskorlátozott utalvány beváltása
• Használt autó beszámítása
• Közalkalmazotti kedvezmény max. 6% .
• 40% befizetés felett Casco-mentesség
• Használt autó értékesítése
• Eredetiségvizsgálat 15% kedvezmény

DE EZ MÉG NEM MINDEN!
Nálunk most minden autó 125 OOO Ft-tal olcsóbb.

Tesztautók óriási kedvezménnyel.
Limitált Sport V és Wagon R+ modellek
KERESKEDŐiNKETMEGTALÁLJA
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT

(folytatás a 10. oldalon)

• A2001-es költségvetési főösszeghez képest mi okozza 2002-ben a
tervezett főösszeg 700 milliós nó'vekedését?

Az ekkora eltérést az okozza, hogy új beruházások is indultak és arégi
beruházásokból is több áthúzódik 2002-re. Például a kommunális hul
ladéklerakó esetében, ami még nem kezdődött el, viszont az idén már be is
kell fejezni. A szociális bérlakások építései is ez évben kezdődnek, a
szennyvízberuházás II., III. üteme folytatódik, és a2001. évből átcsúszik egy
jelentős összegű ebben.

Ez az év afejlesztések éve lesz 1milliárd 930 millió 955 ezer forinttal,
ami aköltségvetési mérleg főösszegének jelentős része.

• Az adók esetében milyen változások várhatók 2002-ben?
Az adók lényegében nem változnak, alakosság nem érzékel jelentősebb

emelkedést, csak az inflációt követő mérték jelentkezik, valamint iparűzési

adónál várható kisebb mértékű változás.
• A tavasz közeledtével újra várható a lakosságot nyugtalanító,

agresszíven zavaró hangot adó, főleg a fiatalok körében népszerű motor
kerékpározási tevékenység: versenyszerű közlekedésük a város egyik
végéből a másikba, eredendó' cél nélkül... Történik-e a probiémáról
megbeszélés arendőrhatóságokkal?

Amotorozók általában nálunk is afiatalabb generáció köréből kerülnek
ki. Legtöbbjük járművét a szülők vásárolták, illetve még sok esetben az
üzemanyagot is ők fizetik. Ebből következne, hogy ráhatással kellene
lenniük afiatalok járműhasználatára, főleg az esti és éjszakai órákban.

A megyei főkapitánysággal is történt megbeszélés, ami oda vezethet,
hogya jó idő eljöttével alkalmanként ők is tartanak eltenőrzéseket terüle
tünkön. Ahelyi rendőrség is meg teszi atőle telhetőt, apolgárőrökkel együtt.

• Szintén a tavasz eljövetele veti fel sokakban az utcai szemetes
edények folyamatos és gyors kihelyezését, például az állomástól bevezető
Kossuth úton...

Avárosban már az elmúlt években is helyeztünk ki ilyen edényeket, sőt

ezek gyarapítását avállalkozóknál, a kereskedőknél, üzletek előtt szorgal
mazzuk mi is. Az idén is tervezünk több ilyen hulladékgyűjtő edény
létesítést, érezhetőbb lesz ezek számszerű növekedése, amit egyébként a
parkokban padok elhelyezésével is megtoldunk. Tudjuk, hogy az emberek
többsége nem szokott szemeteini az utcán, azonban vannak olyanok, akik
véletlenül vagy kényelmességből megteszik Szeretnénk felhívni a rigyel
met, hogy a szemetet, a papírokat dobjuk is bele ezekbe az utcán álló
edényekbe, mert csak így van értelme a költséges kihelyezésüknek, így
óvhatjuk leginkább településünk tisztaságál.

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• K LUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok, al katrészek.
Várjuk kedves vásárlóinka(/

• Van-e kapcsolat a MÁV-val agyomai állomás épülete és környéke
rendezésére?

• AMÁV szakmailag tagolt főnökségeivel szoros kapcsolatunk nincs,
de van bizonyos megállapodás, miszerint az épület rendezése aktuális és
tervezetI. Az állomás előtti teret a város próbálja virágokkal beültetni,
parkosítani, rendezni. s ez várható ajövőben is.

• AFőúti fatördelő személyek meghatározására érkezelt-e bejelentés a
felhívásra?

Ezeket aszemélyeket még nem nevesítették, de akijelölt 25 ezer forin
tos nyomravezetői díj még mindig áll. Azonban úgy tudom, hogya
rendőrség nyomon van és mihamarább megoldás várható az ügyben.

• Változatlanul többen felvetik és hiányolják aházszámokat, utca
neveket jelölő táblákat...

Aváros rendezése során ismert problémával állunk szemben, viszont
az egységesített arculat kialakítása ebben is csak aszennyvízberuházás és
az útépítések után várható. Mindenképpen arra törekszünk, hogy ez aprob
léma is mihamarább megoldódjék.

Több esetben hallottam olyan kételkedő hangokat, miszerint azért állt le
acsatornaépítkezés, mert elfogyott apénz Ez természetesen nem így van. A
beruházás leállt atéli időszakra, segy része éppen akorai tél beállta miatt
csúszik át a2002-es évre. A téli leállást beterveztük. A pénzeszközök ter
mészetesen megvannak, apályázati pénzek erre folyamatosan érkeznek. Az
időjárástól függően hamarosan újraindul az építkezés.

* * *

A választásokról szólva elmondhatjuk, hogy érezhetően élesedik a
választási kampány és aválasztásokig még fokozódhat is. Én kérem ahelyi
pártokat, hogy mérsékeltebb és visszafogottabb kampányt folytassanak, a
minősíthetetlen eldurvulás senkinek sem jó. Azonban a helyi erőket

figyelembe véve valószínűleg maradnak amoderált hangnemnél.
A demokrácia megnYIlvánulásaként a választópolgár majd a

szavazórülkében arra fogja voksát leadni, akit ő arra méltónak tart meg
győződése szerint, vagy aszívére hallgatván. Ebben akkor és ott nem lehet
senkit befolyásolni.

FIGYELEM!
UNGVÖlGYI JÁNOS kistérségi megbízott foga

dóórája megváltozott! Februárban és márciusban
csütörtöki napokon 8-11.30-ig. (Áprilistól változat
lanul keddi napokon várja az érdeklődőket.)

A Széchenyi Terv pályázatai iránt érdeklődő vál
lalkozókat és magánszemélyeket tisztelettel várja.

Újdonság: lakótelepek esetében nyílászáró
cserére egyénileg is lehet pályázni (max. 30% vissza
nem térítendő támogatás).

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
pályázatai is folyamatosan jelennek meg (vál
lalkozóknak).

Ungvölgyi János elérhet6 H6sök útja 56.
Vállalkozók Háza (Motormúzeum mellett). Tel.:
06/30/2940-650.
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2002·ES PÁLYÁZATOK
ifjúsági alap, sport alap, civil szervezetek támogatási alap

Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí
testülete pályázatot hirdet a 2002. évi

• Ifjúsági alap felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos

eltöltése, a gyermekeknek, tanuló ifjúságnak szervezett táborok, prog
ramok támogatása.

Apályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre acélra szolgáló
pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, apályázatból kizártnak tekintendő. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.

Adatlap igényelhető:

Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es
mellék

Apályázat!al kapcsolatos információ ugyanitt.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási időpontja. 2002. márciusi Humánpol itikai Bizottság ülése.
Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük.
Apályázatokat akövetkező címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

•• *

Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí
testülete pályázatot hirdet a 2002. évi

• Sport alap felhasználására.
Apályázat célja: a településünkön működ ő olyan sportszervezetek

támogatása, akik jelentős eredményeket értek el aversenysportban, akik
az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak
beindításával is elősegítik afiatalság egészségmegőrzését, arendszeres
testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges élet
mód népszerűsítésében.

Apályázók köre: Gyomaendrőd városban működő, bírósági bejegy
zéssei rendelkező sportszervezetek és sporttevékenységet folytató
alapítványok.

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló
pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, a pályázatból kizártnak tekintendő.

Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Azok a
sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek támogatásban,
akik az év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintű sport
versenyen vagy bemutatón tevékenységükről számot adnak. A labda
játékokra szerveződött egyesületek és klubok, amelyek bajnokságokon
indulnak, az elnyert támogatásnak SO%-át abban az esetben vehetik
igénybe, ha az első félévi teljesítésük a bajnokságban legalább az első

kétharmad ban szerepel A kieső sportszervezetek a II. félévre eső támo
gatás összegének SO%-át az önkormányzat visszavonja. A tárgyév
szeptemberében az így fennmaradó összeget a feljutó csapatok között
felosztja. Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek
sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd város
címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni.

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be
pályázatot.

Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90
napot meghaladó köztartozása van.

A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadot! igazolást a
köztartozásokró I.

Adat/ap igényelhető:

Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es mellék.
Apályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási időpont ja: 2002. márciusi Humánpolitikai Bizottság ülése.
Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük.
Apályázatokat akövetkező címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

* * *

Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí
testülete pályázatot hirdet a 2002. évi

• Civil szervezetek támogatási alap fel·
használására.

A pályázat célja: Gyomaendrőd város területén működ ő civil
szervezetek, magánszemélyek támogatása.

A pályázók köre.' kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok,
klubok, egyesületek, magánszemélyek. (Kivétel sporttevékenységet foly
tató szervezetek vagy magánszemélyek.)

Tevékenységi kör szempontjából apályázatok között előnyt élvez az
apályázó személy vagy szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli
aváros hírnevét,hagyományokkal rendelkezik, magas színvonaion végzi
tevékenységét, karitatív jellegű, a lakosság aránylag nagy létszámának
biztosít tartalmas, kulturált szabadidő eltöltés\.

Apályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre acélra szolgáló adat
lapon lehet, ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, apályázatból kizártnak tekintendő.

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be
pályázatot.

Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft
támogatási összeg felett - amelynek 90 napot meghaladó köztartozása
van.

A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadot! igazolást a
köztartozásokról.

Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: kiemellen
közhasznú szervezetek és alapítványok az elnyert pályázati összeggel
azonos nagyságú szponzori támogatást kell igazolniuk a támogatás
igénylésekor (Szponzori támogatási szerződés másolata és pénzintézeti
jóváírás másolata atámogatás jóváírásáról.)

Adatlap igényelhető: Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktatási
előadónál

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es mellék.
Apályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Apályázatok benyújtási határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási időpontja: 2002. márciusi Humánpolitikai Bizottság ülése.
Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük.
Apályázatokat akövetkező címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Testületi ülés január 3~ -én

NAPIREND ELŐTTIEK
Dr. Dávid Imre polgármester beszámolójában többek között megemlítette,

hogy
./ a Liget-fürdő közbeszerzési egyeztetése három forduló után

véglegesítésre került. Aszempontok elfogadásra kerültek, akiírásnak most már
nincs különösebb akadálya. Atender-tervek elkészítésének határideje április 15.
Valószínűleg, ha a Phare-pénzek rendelkezésre állnak, akkor május végén a
fedett uszoda beruházás elindulhat.

./ Járdaépítési akciót szerveznek ebben az évben. Ennek lényege, hogy
sokkal több járdát szeretnének felújítani, mint az elmúlt esztendőkben.

Mellékulcákban is legalább két-három kilométer hosszan szeretnének járdát
aszfaltozni, feljavítani. Erre az igényeket a Gyomaszolg Ipari Park Kt!. gyűjti

egybe. Minden kérést nyilván nem lehetséges kielégíteni ez alkalommal, de
igyekeznek minél többet. Továbbá egyéb javitások, egyes helyeken díszburkolat
lefektetése is tartozik ezen akcióhoz.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
kéri a lakosság segítségét, hogy járdaépítési, járdajavítási, felújítási akció
elindításához kéréseiket. észrevételeikel, problémáikat íRÁSBAN jelezzék
február 20-ig a Gyomaszolg Kft.-nek. Gye., Ipartelep u. 2., tel.: 386-233
vagy tel./fax: 386-269.

./ Meglátogatta a városunkat Borsodnádasd polgármestere, jegyzője,

továbbá néhány hivatali osztályvezető. Olyan megállapodás történt, hogy két élő

fenyőfát hoznának Gyomaendrődre március végén. Ezek a település két város
részi központjában lennének beültetve. A feldíszített fák a karácsonyi ünnepek
hangulatát biztosítanák évről évre.

./ A Liget-fürdő beruházás ünnepélyes indító alapkőletételére Matolcsi
György miniszter kap meghívást, március 14-re. Ez további egyeztetéseket
kíván.

./ Áldozatos, jobbító szándékú munkájáért, a képviselő-testületnek és a
polgármesternek címzett levelében Stipsicz-Betlen Károly gróf elismerését
fejezte ki. Ebben röviden leírja örömteli észrevételeit a település gyarapodása,
szépülése láttán, s reményét fejezi ki atovábbi fejlődésért.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
./ Elfogadta a képviselő-testület a város 2002-es költségvetését. A kon

cepció szerint a költségvetés főösszege 3 728 849 OOO forint. A működési

kiadás összesen 1 651 581 OOO forint, a felújításokra összesen 33 388 OOO
forint jut, fejlesztésekre viszont 1930 955 OOO forint. Tartalékként 112 925 OOO
forint szerepel. Az intézményekkel történt egyeztetések után a költségvetés
hiánya valamivel több, mint 52 millió forintra mérséklődött, s ez fegyelmezett
gazdálkodással kezelhető lesz. Az egyensúly biztosítása érdekében ez a hiány
rövid lejáratú hitelként került megtervezésre. Agázközművagyon nem szerepel
a koncepcióban. Az intézmények végül megértették az idei lehetőségeket. Az
érdekegyeztető tanács, akönyvvizsgáló is elfogadta aköltsévetésben lefektetet
teket.

./ Módosították a település; folyékony hulladékszállítással kapcsolatos
rendeletet. Az eredeti előterjesztést 13 igennel fogadták el. (A módosító javaslat,
miszerint állagos 1O%-os emelés történjen meg aszolgáltatásban, nem kapott
elég szavazatot.) Arendelet szerint:

Lakossági szennyvízszippantás díja közcsatornával ellátott területen 950
Ftjm3 (díjak áfával), közcsat. nélküli területen 850 Ft/m3.

Kiszállított szennyvízmennyiség támogatás igénybe vételével: 2m3 - 2800
Ft/m3; 3m3 - 3300 Ft/m3; 4m3 - 3800 Ft/m3; 5 m3 - 4200 Ft/m3

Támogatás nélkül: 2m3 - 3300 Ft/m3; 3 m3 - 3800 Ft/m3; 4 m3 - 4300
Ft/m3; 5m3 - 4750 Ft/m3.

(Közületi szennyvízszippanlás: 1100 Ft/m3.) Árnyékszék, WC-tisztítás:
1500 FVm3.

./ AVárosi Gondozási Központ konyhai fejlesztést célzó pályázatát támo
gatták. A lepusztult berendezések cseréjét szolgáló felújításhoz az igényelt
támogatás 4millió forint, ennek saját ereje 2 millió forint lenne

./ AKözösségi Ház tetőfelújításra és belső korszerűsítésre igényelt pályá
zati összege 4581 965 forint lenne. Aberuházás értéke közel 5 millió forint.

./ Elfogadásra kerüli a(Híradó 3. oldalán található) pályázati alapok kiírá
sának tervezete az Ifjúsági-, Sport- és Civil Szervezetek Támogatási Alap cél
jaira.

./ A térség i hulladéklerakó építésére létrejött beruházási munkacsoport
megállapodását módosították. A társulathoz jelentkezett Köröstarcsa és
Körösladány csatlakozási szándékkal. A településeken keletkező kommunális
hulladék szelektív gyűjtésére és kezelésére aGyomaendrődön megvalósuló le
rakó létesítésével kapcsolatban felmerülő előkészítő munkák költségeinek
lakosságarányos megosztása is változik akét település belépésével. Ez indokol
ta a 2000. márciusi megállapodás módosítását. így tehát Gyomaendrőd,
Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút,
Szarvas, Körösladány, Köröstarcsa a résztvevője aberuházásnak.

./ Folytatódott aközoktatási megállapodás keretében múködő óvodák és
a bölcsőde vezetőinek éves beszámolója. Ez alkalommal dr. Csoma Antalné a
Kossuth úti, Lázárné Varjú Judit a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde, Szmola
Magdolna aNapsugár Óvodák vezetője számolt be 2001. évi működéséről.

./ A Sporltrió Kft. beszámolt a Városi Sportcsarnok 2001. évi
tevékenységéről. A napirendi szavazástól kérte kizárását Babos László
képviselő. Mint ismert, acsarnoknak Babos Lászlóné volt avezetője aSporttrió
Kt!. működése előtt, tehát érintettségére hivatkozott Babos képviselő úr.
Azonban a beszámoló tárgyalása során hozzászólásaiban nem tartózkodott a
kritizáló szavaktól és a megjegyésektől sem...

./ Ezen az ülésen megszületetl az endrődi és a gyomai (Fő út 210. sz.)
gyógyszertárak bérletére vonatkozó rendelet. Egy ellenszavazallal fogadták el az
endrődi palika 555 FVm2/hó+áfa, a gyomai gyógyszertár 440 FVm2/h6+áfa
mértékű, valamint a naptári negyedév áfamentes bevételeinek 1,5%-a +áfa
mértékű bérleti díjakat.

./ Kijelölik értékesítésre az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u.
32. sz alatti ingatlant. Az értékesítésre megjelölt irányár 35 millió forint. A
vevőnek 2 éven belül rendbe kell tennie az épületet, de jellegét, külső megje
lenését nem változtathatja meg.

./ Elvi hozzájárulást adtak abékéscsabai repülőtér fejlesztéséhez, amihez
valamennyi anyagi hozzájárulást is biztosítanak a későbbiek során. Ennek
összege egyelőre nem meghatározott.

./ Gyomaendrőd rendőrőrsének parancsnoka, Tóth Bálint meg kívánja
vásárolni ajelenleg állala lakott szolgálatí lakást. Az Áchim utcai ingatlan vásár
lására megadták az engedélyt.

./ Abékéscsabai vállalkozó, Tóth István telekvásárlási szándékát jelezte a
MOL benzinkút mellelli 800 m2-es területre kézi autómosó telepítése céljából. A
területet megvételre felajánlották 1500 Ft/m2-es áron. 2 éven belül be kell
fejezni az építkezést, szól ahatározat az egyéb feltételek mellett...

./ Gyomaendrőd gesztorságával pályázatot nyújtanak be Kardos,
Kondoros és Kétsoprony részvételével aSzociális és Családügyi Minisztérium
és a BM Területfejlesztési Tanács által meghirdetett közmunkaprogramokra,
ennek 2002. évi támogatási keretére. Városunkban 64 főt érintene afoglalkoz
tatás, teljes költsége közel 38 millió Ft lenne.

* * *
A BEJELENTÉ5EK KÖZÜL:

./ Tótka Sándor képviselő felhívja a lakosság figyeimét, hogya kutyákat
ne engedjék ki aközterületekre (utcákra, terekre), mivel fokozott balesetveszélyt
jelenthetnek gyermekek, idősebbek, de bárki számára. Az ebeket próbálja min
denki az udvarában tartani, ha kell, javíllassa meg a kerítését, vagy tartsa
megkötve az állatot.

* * *
./ Az épülő szociális bérlakásokra az érdeklődőknek valószínűleg május

körül lehet majd pályázni - válaszolta a polgármester Hangyáné képviselő

asszony kérdésére.
* * *

./ Czibulka György képviselő kérte amihamarábbi intézkedést aVásártéri
lakótelepi játszótér fejlesztésére, valamint a lakótelepen acsapadékvíz
elvezetésének megoldására.

* * *
./ Jenei Bálint képviselő pedig acsatornaépítkezések során átgondoltabb

depóniahely kijelölést szorgalmazott.

A Német Kisebbségi Önkormányzat műsoros sváb batyus bálat rendez
a Katona József Műv. Központban március 2-án 19 órától. Zenél a Gódi
sváb zenekar.

_•...•.._-_ .._ _..••_-._ _....•_.~-~ .~~~



2002. FEBRUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

Névváltozás és hírek a
Víziközmű Társulásról

A Víziközmű Társulás január 23-án rendkívüli közgyűlést tartott.
Legfőbb oka, hogyacégbírósági bejegyzés során névváltoztatást írtak elő.

A javasolt új nevet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta: Hármas-Körös
Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat (Szabadság tér 1.). Széles körű

szervezést igényelt ismét a közgyűlés összehívása, hiszen alapszabály
módosításrói volt szó, és ehhez akétharmados többség kellett.

A bejelentések között tájékoztatták a közgyűlést az eddig beérkezett
méltányossági, fizetési könnyítés re , elengedésre vonatkozó kérelmekről.

Ezekről majd a rendes közgyűlésen márciusban döntenek. Továbbra is
probléma, hogya kb. 3450 érdekelt mintegy 10%-ánál nem tisztázódtak az
érdekeltség i hozzájárulás átvételével kapcsolatos dolgok.

Aházi bekötésekre vonatkozólag az avégleges álláspont, hogya belső

vezetékrendszerhez szükséges földmunkát, illetve az épületi rácsatlakozá
sokhoz a tisztítóaknát a telek/ingatlantulajdonosnak kell elkészítenie. A
csőszerelési munkát a társulás végezteti el, biztosítja térítésmentesen a
hozzá szükséges anyagot. Ha valaki nem tudja ezt maga megcsinálni, úgy
külön, térítés fejében ezt elvégeztetik.

A házi bekötések kivitelezése csak a társulat által megbízott céggel
lehetséges, elkerülve minden további szabálytalanságot.

A tényleges felmérés februárban elkezdődik. (Bekötéshossz; kellő

időben rendelkezésre álljon acsatorna anyaga...)
2002-ben nettó értékben mintegy 620 millió forintnyi munka kerül

elvégzésre.
A 2001-ben elkezdett munkák közül a H öblözet - révlaposi rész,

várhatáan március 31-ével, az A (Mikes K, Juhász Gy., Napkeleti u.,
Tamási Á. utca egy része), a C, az F (gyomai részen Sallai, Bajcsy,
Fegyvernek, Attila, Jókai utcák stb.), az N öblözet befejezési határideje
április 30.

Idén elkezdődnek az E, a G, a J, a K öblözetek munkái, s november
30-ig be is fejeződnek.

Ezeken a szakaszokon folyamatosan a házi bekötések is megvalósul
nak.

A kedvezőre fordult időjárásnak köszönhetően a munka-felvonulások
elkezdődtek, sőt az Erzsébet-ligetben, aPásztor J. utcában amunkák is.

Várhatóan 2003-ra el/áthúzódik a D, az 0, az S, a T, a Z öblözet
kivitelezése. Amennyiben a pályázati pénzek időben rendelkezésre áltnak,
úgy az ütemből kimaradt részek: Árpád u. - Hantoskerti u. közötti szakasz
és akisebb pótlások valószínűleg 2003. év II. felében elkezdődhetnek.

-bk-

Területjejlesztés
Gyomaendrődön január 21-én a polgármesteri

hivatalban a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
elnöke egy sorozat részeként fórumot rendezett a
kistérséget érintő pályázati információkról. A 200 l.
év élénk pályázati aktivitása után a folyamatot
szeretnék 2002-ben is megtartani.

Megismertették a jelen lévő érdeklődőket az
aktuális területfejlesztési kérdésekkel, pályázatok
rendszerével, továbbá a kis- és középvállalkozások
számára szolgáló egyéb tőkebevonásilehetőségekkel.

Dr. Dávid Imre polgármester vendégeként előadá

sokat tartott Domokos László, a területfejlesztési
tanács elnöke, országgyiílési képviselő, a tanács
titkárságáról Takácsné Nagy Nikoletta és Nagy
Ferenc, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt.
vezérigazgatója.

GAZDAKÖRÖK A CSALÁDI GAZDASÁGRÓl
Eredményes évet zárt a Gazdakörök Szövetsége or

szágos, megyei és helyi szinten is. A családi gazdál
kodási modelljelentősmegerősítéstkap a közös politikai
akarat révén. Hosszú távra sikerült az agrár- törvény
csomagot útjára bocsátani. Egyik legfontosabb a csalá
di gazdaságok meghatározásáról, működéséről. feltétel
rendszeréről és kiemeIt támogatásáról szóló jogszabály
indította a sajtótájékoztatót dr. Kulcsár László, a Békés
Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke január 24-én,
a Bethlen iskolában tartott gyűlésen.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke szólt az országos
gyűlésen lefektetettekről. hogy a meghozott törvények
korszakos jelentőségűek, biztosítják a múlt nem kívánt
örökségeinek felszámolását, és a tiszta továbblépést. A
termőföld jogi keretei rendeződtek, s aki ezt nem szavaz
ta meg. az nem kevesebbre mondott nemet, minthogy a
magyar termőföldmagyar tulajdonosok kezében marad
jon, a magyar családi gazdaságok kialakuljanak.
megerősödjenek, az ehhez tartozó támogatási rendszer
mihamarább életbe lépjen...

Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke hoz
zászólásában elmondta, hogy más szemmel kell nézni a
mezőgazdaságot: hogyan hasznosulnak a támogatások,
hozzá kell nyúlni a birtokviszonyokhoz és ki kell alakí
tani az élelmiszer-gazdaság jellegű családi tevékeny
séget. jelentős hitellehetőségekkel...

Gubucz József, a Bethlen iskola igazgatója intéz
ménye szerepét hangsúlyozta változó körülmények
tükrében... -b-

BEIRATÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a 2002/2003-as tanévre az óvodai
és az általános iskolai beiratás időpont~át

2002. március 18., 19., 20. napjára rendeli el.

Tisztelt Szülők!
Óvodai beíratás
A szülő a kiválasztott óvodába irathatja be a 2002. évben a 3 éves kort

betöltött gyermekét. Az óvodai ellátást agyermek 3. életévének betöttésélőllehel

igénybe venni. Kérjük, hogya beiralkozáskor vigye magával agyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a gyermek egészségi állapotál igazoló gyermekorvosi
véleményt.

Az agyermek, aki 2002-ben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési
év első napjálól kezdődően (2000. szeptember 1.) óvodai nevelés keretében
folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az I. osztályos gyermekek beiratása
"A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a

naptári évtől válik tankötelessé, amelyben ahalodik életévét május 31. napjával
belölti. A szülő kérelmére agyermek tankötelessé válhat akkor is, ha ahatodik
életévét december 31. napjáig tölti be." (1993. évi törvény aKözoklalásról6 §
(2) bekezdés.)

"Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutat
ni agyermek születési anyakönyvi kivonatál, továbbá az iskolába lépéshez szük
séges fejlettség elérését tanúsító igazolást." (11/1994. (VI. 8) MKM rendelet a
nevelési-oklatási intézmények múködésérŐI17. § (1) bekezdés)

Ha a szülő gyermeke beiratását elmulasztja, a 218/1999. (XII. 28.)
Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja alapján ötvenezer Ft-ig terjedő

pénzbírsággal sújtható.
DR CSORBA CSABA

jegyző
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Jelölt a városból: DAVID ISTVAN is indul...
Mint közismert, április az országgyűlési

választások hónapja lesz. A kérdéses témában
máris beindultak a kampányrendezvények.
Megtudtuk, hogy az 5. számú országgyűlési

választási körzetünkben legalább öt-hat jelölt tép
fel, valamelyik párt támogatásával. Köztük taIát
hatunk hosszú idő után ismét egy gyomaendrődit

is. Pártja, aMunkáspárt jelöltként állítja avetély
társak mellé.

Dávid Istvánnal erről a tényről, és az
elkövetkezendő választási felkészülésről beszél
gettünk.

• Hogyan merült fel az ö·tlet az Ön képviselő

jelöltségére?
Ez nem ötlet szerint alakult, hanem maga a

Munkáspárt meghatározott programja szerint, s
szemétyem is ennek része. A párt mind a 176
országos egyéni választókerületben indít
képviselőjelölteket. Erre azokat a személyeket
választották ki, akik legalkalmasabbak efeladatra
atagság és apárt szimpatizánsai közül.

• Milyen támogatottságot érez és bír
szűkebb, s mgabbkörnyezereben?

Avárosban szinte mindenki ismer, és én is
nagyon sok embert ismerek. Feltételezem, hogy
nagy lehetősége van most avárosnak arra, hogy
országgyűlési képvisetőjelöltje, képviselője

legyen, hiszen legjobb tudomásommal
Gyomaendrődről egyedül indulok. Szarvas és
térségéből legalább öt személy jelölteti magát.
Valószínűleg a szavazatok ezért majd megosz
lanak, és abban az esetben, ha még aszomszéd
településekről is megfelelő számúvoksot kapok,
elképzelhető, hogya második fordulóra állva
maradok.

• Mint volt helyi önkormányzati képviselő,

hogyan képzeli el az országgyűlési képviseletet,
és milyen hasonlatosságot lát akettő között?

Én, mint esetleges országgyűlési képviselő,
a pártom politikáját, programját támogatom és
vallom magaménak. Ezért is maradtam ebben a
pártban. Azok, akik más pártokban nagyon ügye
sen tevékenykednek, legtöbbjük az egykori
egypártrendszer vezetői közé tartoztak.
Kijelenthetem, hogya szegények, a munkásem
berek érdekeit fogom képviselni. A Munkáspárt
programjából az egészségügy, oktatás megol
dásának, a közrend, közbiztonság megszilár
dításának feladatát emelném ki.

Az ország szomszédaival a jó viszony
kialakítása, ezen keresztül munkahelyteremtés,
árucsere-kereskedelem is elképzelhető. Például a
mezőgazdasági termékek nem állnának tárolók
ban (már akinek van), ha megfelelő szinten
lehetne kereskedni ezen országokkal.

Az országgyűlésben az ország, míg a helyi
önkormányzatban a település dolgaival kell
foglalkozni. Megragadom az alkalmat, hogy ha
már az önkormányzatról beszétünk, kinyil
váníthassam a véleményemet erről. Szerintem a
jelenlegi vezetés sem volt ígérettartó az elmúlt

ciklusban. Az ígéretekből kevés valósult meg.
Azokra gondolok, amelyek a két településrész
közötti területfejlesztésre vonatkoznak. Ez a fe
szültség, ami korábban kialakult, szerintem a
jelen pitlanatban is megvan. Arról beszélek, hogy
az egyik településrész a másik rovására várossá
fejlődött... A jelen problémája például az
Endrődön nemrég elkészült útszegély. Ez ügyben
nem csak saját, de mások véleményét is merem
tolmácsolni, amikor azt mondom, hogy aBlaha
úton a zúzott kővel szegélyezett út a lakosság
negatív véleményét váltotta ki ... Szeretném
például tudni, hogy az endrődi Béke Tsz
székházának lebontott anyagából miért nem
lehetett volna az endrődi szabadstrandot
fejleszteni, egy tábort építeni, ahol a gyerekek,
horgászok táborozhatnának? Ez hasznot hozna a
város idegenforgalmának is.

• Érez-e elég erőt, tehetséget, tenniakarást a
képviselői munkához?

Jó egészségnek örvendek, és természetesen
érzek hozzá megfelelő erőt. Azt a tizenkét éves
küzdelmet, amit eddig apártom színeiben tettem
- öndicséret nélkül kijelenthetem - nem sokan
vállalták volna. Én vállaltam, mert láttam, hogy
időközben eiszeieItek a felelősök a pártból.
Nekem tiszta volt a múltam, tiszta a jelenem és
tiszta lesz ajövőm is.

• Gyomaendrődre vonatkozólag milyen ter
vei vannak az országgyűlésbe jutva?

Alig van olyan képviselő, amelyik ne a
szülőföldjét támogatná elsősorban Ezt én is csak
így tudom elképzelni, mert nyilvánvaló, hogy
mindenkinek panamázni, lobbizni kell ebben a
tekintetben és tudtommal ezt mindenki így is
teszi. Szerintem az országgyűlési képviselőnek

szent kötelessége a szülőföldjéért tenni. Konkrét
elképzelésem is van, de ezt még korai elmondani,
ám mindenképpen követi a párt programját.

Ná.lunk tisztességes országgyűlési képviselő

jelöltek állnak sorba, akik tenni akarnak és tenni
is fognak, ha aparlamentbe jutnak.

• A körzet többi településével milyen kap
csolatban van, it/etve képes-e azokat is képvi
selni?

Amegye 5. sz. választókörzetében a többi
település képviseletére is kész vagyok, velük jó
kapcsolatban állok. Az elmúlt tizenkét év alatt
voltam K. B.-tag, most koordinációs bizottsági
tag vagyok. Ezért is sokan elfogadnak, az
emberek bíznak bennem. Tudják, hogy a
véleményemet őszintén ki is mondom, de meg is
védem, ha kell ...

• Milyen esélyt látaMunkáspárt győzelmére
az 5. sz. választókerületben, és országosan?

Csodákat nem remélünk, de tarkó ra tett
kézzel sem megyünk neki aválasztásnak. Bízom
az egyszerű, szegény emberekben, munkásokban
és voksukban, hogy saját maguk érdekében azt
reám, vagyis aMunkáspártra fogják adni. Hiszen
láthatják, hogy az elmúlt tizenkét évben a parla
mentben érdekeiket csak aMunkáspárt képvisel
né.Tisztességes eredményt várok, mint mondtam
szeretnék állva maradni a második fordulóra. A
válaszlások során jöjjön, aminek jönnie kell, vi
szont én nem kívánom felvenni a mocskolódó
stílust egy párttal szemben sem, tiszteletben tar
tok minden pártot sajelölteket.

Az én felfogásom szerint a jelöltek a
választóik, az emberek boldogulásáért szállnak
ringbe Amit a választási kampányban valaki a
zászlójára tűz és megígér, azt tartsa is be a
szegények, adolgozók érdekében is aválasztások
után. -x-

Rajzpályázat
A Nőtagozat XII. kerületi

és a Munkáspárt
endrődi szervezete

rajzpályázatot
hirdet

9-13 éves gyermekek részére
Szeretett hazánk,

Magyarország - címmel.

Olyan alkotásokat várnak,
amelyek kirándulások,

táborozások és nyaralások
során szerzett élményeket

ábrázolnak hazánk tájairól.

BeküLdési határidő:
2002. március 5.

Cím: Munkáspárt Nőtagozata,
1082 Budapest, Baross u. 61.

Eredményhirdetés március 21.
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Négy év közös munkája áll mögöttünk
Akettőezerkettes évben választások lesznek. Ennek első része, az ország

gyűlési képviselőválasztás áprilisban történik, amely időpont egyre közeledik.
Amostani ciklus lezárásaként, illetve az elmúlt több, mint három év történé
seinek, eredményeinek összefoglalójára kértük Domokos László ország
gyűlési képviselőnket. Ő nem csak a parlament egyes bizottságaiban tölt be
jelentős funkciót, de a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a megyei
Fidesz elnöke is egyben.

Domokos László aHíradónak elmondta:
Először is köszönettel tartozom az itt élőknek, amiért lehetővé tették, hogy

országgyűlési képviselőként szolgálhassam ahelybéli emberek érdekeit' Négy
év közös munkája áll mögöttünk. Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor a
választókerület problémáinak leküzdésére vállalkoztunk.

Érdemes visszatekinteni, hogy milyen feladatokat tűztünk magunk elé, és
ezeket a problémákat hogyan oldottuk meg. Ezt az "elszámolást" azért is
fontosnak tartom, mert hiszem, hogya hosszú barátság alapja apontos elszá
molás, és országgyűlési képviselőként különösen jelentősnek érzem,
fontosnak tartom ezt. Az első probléma, aminek megoldásáról tájékoztathatom
az embereket: abelvíz.

Ha visszaemlékszünk, 1998-ban a belvíz fenyegette a családok
otthonainak biztonságát. Akkor ez volt alegfontosabb, hiszen acsaládok min
dennapi biztonsága: az otthon került veszélybe. Még sokan emlékeznek arra,
hogy 1999-ben, az év elején Hunya és Kondoros hetekig szerepelt az orszá
gos televíziók híradóiban, mert elöntötte a belvíz. Ugyanakkor a választó
kerületben mind a nyolc településen volt belvíz, számos család maradt
átmenetileg fedél nélkül. Az emberek összefogva védték otthonaikat, biztonsá
got akartak ellene.

Miután sikerült elvezetni a belvizet a házakról, a településekről, azonnal
csatornák építésébe, belvízelvezető árkok ásásába kezdtünk, melyek majd
megvédik a településeket. Ehhez támogatást szereztünk a kormánytól és a
területfejlesztési tanács pályázataiban is kiemelten támogattuk a belvíz elleni
biztonságot. így épülhetett kl Hunyán és Kondoroson a teljes csapadékvíz
elvezetés. Gyomaendrődön, Kondoroson és Szarvason szennyvízcsatorna
épül. Csabacsűdön és Békésszentandráson belvízvédelmi csatorna.

Közben akárosodott családok otthonai újjáépültek, állami lámogatással.
Abelvízkárok helyreállítása amegye 52 települését érintette, 8852 család
otthonában keletkezett károkat kellett helyreállítani. A legtöbbet ebben a
választókerületben. Összesen 4,5 milliárd forintot kellett költeni arra, hogy
zökkenőmentes legyen a védekezés, hogya családok helyreállíthassák
otthonaikat, és az iskolákban elkezdődhessen atanítás.

Elért sikereink az itt élők sikerei. Erőink összefogása eredményes volt,
jövőnk pilléreit közösen fektettük le: az első pillér abelvíz elleni biztonság. A
lehetőségeinket többé nem emészti fel avédekezés és újjáépítés. Ennek ered
ménye, hogy ma már az egész megye biztonságát garantáló terv készült,
amelynek megvalósításán dolgozunk. Új évezred kezdődött, ahol ajövő anyu
godt építkezésé - rejezte be Domokos László.

A MIÉP fóruma
Január 16-án megye 5. sz. választási körzetének

MIÉP-es jelöltje, dr. Olasz Imre lakossági fórumot
szervezett a gyomai városrészben. A gyülés témája dr.
Olasz Imre bemutatkozását követően az agrárium
helyzetéről szólt. Előadó Győri Béla, a MIÉP agrár
szakértője és SZÓvivője volt.

Beszélt többek között a földbirtoklás problémáiról.
Kifejtette, hogy a MIÉP egyik célja, hogy a politika
hagyja el a mezőgazdaságot. A Világbanki diktá
tumok vezetik ma önös érdekeiben az agráriumot. A
földhivatali ügykezelés is alapos reformra szorul.
Továbbá céljuk az élet- és vagyonbiztonság, valamint
a jogbiztonság megteremtése. Másnap az endrődi

városrészben tartottak hasonló rendezvényt. jelen
tősebb érdeklődés mellett.

TISZTELT GYOMAIAK, ENDRŐDIEK,
NAGYLAPOSIAK

ÉS ÖREGSZŐLŐBENLAKÓK!

Kedves gyomaendrődiek!

A "kopogtató cédulát" már kézhez kapták, vag;y
hamarosan kézhez kapják. E cédulával támogat
hatják az Önöknek szimpatikus pártot és annak
jelöltjét. Önök döntik el. kinek a nevét írják rá,
kinek adják oda.

Mi, gyomaendrődi szocialisták azt szeretnénk,
hogy bölcs döntéssel a

Magyar Szocialista Pártot
és annak jelöltjét,

FÖLDE8IZOLTÁNT
támogatnák, s a "kopogtató cédulát" részére,

illetve megbízottja részére adnák át.
Ennek érdekében mi is igyekszünk megkeresni

Önöket.
Lehetőségeinkazonban korlátozottak, ezért kér

jük, Önök is keressenek bennünket.
Megtalálhatók vagyunk Gyomaendrődön. a

Kossuth Lajos u. 3. sz. alatt, a rendőrség melletti
épületben február 4-16-ig, hétköznap 13-17 óráig.
Szerdán és szombaton délelőtt is, 8 órától 12 óráig.

Megbízottjaink ..Megbízó levél"-lel rendelkeznek.
A "kopogtató cédulát" csak ennek felmutatása és

ellenőrzése után adják át részükre.
Önmagunk. városunk és országunk érdekében

váltsunk kormányt!
Számítunk támogatásukra, melyet előre is

köszönünk.
Magyar Szocialista Párt Városi Szervezete

Gyomaendrőd

A Katona József MűvelődésiKözpont
februári programajánlataiból

Február 18-án 19 órakor SZOMORÚ VASÁRNAPzenés játék, a Békés
Megyei Jókai Színház előadása

7-én 12 órakor lilharmóniai előadás
12-én 9 és 11 órakor gyermekműsor: REST MISKA óvodásoknak és

kisiskolásoknak

30 éves aRUMBA • Felhívás!
Szeretettel várjuk a 2002. június 22-i jubileumi rendezvényre mind

azokat avolt és jelenlegi táncosokat, akik lelkükben hűek maradtak aklub
szelleméhez!

Bővebb információ: 66/283-524
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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AZ tv ~LS(S ÚJSZÜL()TTJ~
A 2002-es év elsőnek megszületett csecsemőjeBékés

megyében a gyomaendrődi Balla István és Szigetvári
Katalin fia, Valentin volt. Világra jöttét közel 15 órás
vajúdás előzte meg, ami kissé megviselte az anyukát.
Azonban az örömteli esemény január elsején 2 óra 20
perckor bekövetkezett. Ajövevény 3,45 kg-ot nyomott és
52 centiméteres volt.

Látogatásunk idején Valentin nagyon jó étvággyal
fogyasztotta az anyatejet, és szemmel láthatóan
egészségesen fejlődik. Annyira izlik a fiatalembernek a
táplálék, hogy habzsolása apróbb emésztési balese
tekkel is jár...

Az apuka bútorasztalos a Liviel Kft.-nél, és ezért sem
véletlen, hogy saját kezmeg készítette fiának a remek
kiságyat. Anyuka a gyermeknevelés mellett időt szorít
majd, hogy elvégezzen valamilyen tanfolyamot, hogy a
későbbiekben biztosabban elhelyezkedhessék.

Jelenleg egy kisebb, régi, lakhatóvá tett házban lak
nak a Sugár utcában, amit a család esetleges további
létszámnövekedése esetén bővithet.

Valentin nevét azért választották, mert megtetszett,
valószínmeg a Valentin-nap únneplése hatásaként. (Bár

Az elsőszütöttés szülei

a naptárban egyútt áll a Bálint és a Valentin névnap,
úgyhogy akár Valentin Bálint. vagy fordítva is alakulhat
a gyermek neve, ha ki akarnók meríteni a február 14-e
adta lehetőségeket... l

A névadót vagy keresztelőt a tavasz melegebb nap
jaira tervezik, a szülők esküvőjét pedig májusra.

Kívánjuk, hogy az év első gyomaendrődiújszü!öttje jó
egészségben gyarapodjék! -b-

Helytörténeti pályázat
A különdíjat egy földink, aki sajnos régen járt már itthon, Szántó

Mihály professzor, aZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtörténelem
tanszékének vezető tanára adta át egy-egy könyv és oklevél kíséretében a
Kis Bálint Általános Iskola lanulóinak. AHonvéd Kulturális Egyesület írt ki
pályázatot a It. világháború helyi emlékeinek összegyűjlésére.

Az általános iskolai tanulók munkája Megőrzött emlékezet összefoglaló
cím alatt ahelyi II. világháborús eseményekről tudósít agyomai és endrő

di emberek emlékeiből. A diákok sok segítséget kaptak szüleiktől,

nagyszüleiktől, ismerősöktől, illetve Simonné Szrnka Zsuzsanna és
Kovácsné Nagy Katalin tanárnőktől a történetek begyűjtésében, kidolgo
zásában.

A pályázat készítői voltak: Czinczár Kitti, Juhász Kitti, Simon
Zsuzsanna, Kovács Csilla, Uhrin Ákos, Uhrin Vince, Bogya Norbert és
Kovács László.

Szántó Mihály hozzáfűzte, hogy atörténelmi tények nagyon jól ismertek
ebben az esetben is, de a részletek elvesznek, illetve az utolsó másod
percekben sikerült ezeket a részleteket emberi életeken keresztül felkutatni
és megörökíteni. Nagy örömmel értékelte a gyerekek nagy és komoly,
tiszteletre méltó munkáját ebben a témában, úgy is, mint hadtörténész.
Egyébként az országból 25 pályamunka érkezett be, és ebből agyomaend
rődi különdíjat érdemelt.

Ajanuár 11-j ünnepségen Szántó prolesszor rendhagyó történelemórát
is tartolt Magyarország a/I. világháborúban címmel ajelen lévő tanulóknak
és tanároknak.

Nagy Z(Nagy Zopán)
fotókiállítása megnyílt

BÉKÉSCSABÁN
aSzü-Net kávézóban,

Kossuth tér 8.
- akönyvtár mellett 

január 25-én.

Megtekinthető március Hg.

Mindenfajta keleti,
nyugati személygépkocsi

és haszonjármü
KIPUFOGÓ, KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása és

cseréje, olajcsere

Békéscsaba, Mogyoró u. 7.
(Dobozi út "Eiffel toronytól"

jobbra, 50 m)

Nyitva tartás: H-P 7.30-17.30-ig.
Telefon: 66/430-589, 66/325-937

Nyert a könyvtár
ASzéchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési

Programja keretében meghirdetett "Az információs társadalom meg
valósításában közreműködő közművelődési könyvtárak támogatása"
című pályázatán megyénk 17 települése között a gyomaendrődi

könyvtár is megtalálható. Eddig legjelentősebb könyvtárinformatikai
fejlesztés akönyvtárak szolgáltató képességének jelentős, összehangolt
növelését teszi lehetővé. A vonatkozó pályázati szerződések aláírása
január 10-én történt meg amegyei könyvtárban.

Agyomaendrődi intézménynek hat multimédiás számítógép operá
ciós rendszerrel, továbbá egy hálózati tintasugaras nyomtatóval, ahelyi
LAN-hálózat kiépítéséhez agépekhez MS Office XP-program, internetes
bekötés és egyéves előfizetés nyújt gazdagodás!, valamint egy
könyvtáros akkreditált továbbképzése biztosított. Mindez összegben
kifejezve 2,4 millió forintot jelent. AbesLerelések után akedves olvasók,
valószínűleg már márciustól használhatják a rendszert - nyilatkozta a
Híradónak Hajdú László, az intézmény vezetője.

Helytörténeti csapat



2002. FEBRUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

Gyermekbarát Öregszőlőben
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma ,,Az

év gyermekbarátja"-díjjal tütette ki Pésó Illés Bélánét.
A gyomaendrődi nyugdíjas pedagógusnak a
közelmúltban Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke
adta át az elismerést.

Endrőd-Öregszőlőbenszületett, 1961-ben végzett
a szegedi Pedagógiai Főiskolán földrajz-biológia sza
kon. 1961-től egy évet Dévaványán tanított, majd
1975-ig az öregszőlői, 1995-ös nyugdijazásáig az
endrődi általán'?,s iskola tanára volt. Öt esztendeje
hozták létre az Oregszőlői Gyermekekért Alapítványt
az öregszőlői fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatására. Későbbiekben szeretnék ezt a
középiskolások segítésére is kiterjeszteni. Pésóné az
alapítvány kuratóriumának elnöki tisztét tölti be. A
gyermekekkel való foglalkozást hobbijának tekinti.

* * *
Köszönjük az ÖregszőlőiGyermekekért Alapítvány

részére juttatott támogatását, amellyel Ön is hoz
zájárult az Öregszőlőben élő tehetséges gyermekek
továbbtanulásának támogatásához!

Pésó Illés Béláné, a kuratórium elnöke
* * *

.. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy az
Oregszőlői Gyermekekért Alapítványt támogatní
~.zíveskedjenek! Személyi jövedelemadójuk 10/0-át az
Oregszőlői Gyermekekért Alapítványra is utaltathat
ják. Az itt felnövő gyermekek a távolság, a családok
nehéz anyagi körülményei miatt hátrányos
helyzetüek.

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet, Gye., Fő út 1. - 53200015-10001961, 
adószám: 18376184-1-04. Támogatását hálás
köszönettel vesszük aJelnövőgenerációk nevében!

Pésó Illés Béláné. a kuratórium elnöke

A HELYI KISEBBSÉG...
Az országos sajtóban is napirenden van most, a

választások előtt, hogy egyes cigány kisebbségi
szervezetek melyik párthoz sorolnak be saját
"jövőjük" érdekében, vagy "csupán" meggyőződésből.

Természetesen ebben nem egységes az egyes
szervezetek beállítottsága, erről sokat hallhatunk.
Gyomaendrődön, szervezete nevében ifj. Dógi János
elmondta a Híradónak, hogy a civil szervezetük, a
Müvelt Cigányifjúságért Alapítvány a Cigány
szervezetek Országos Szövetségének a tagja, ami egy
szakmai indíttatású, de politizáló szervezet. Ez a
szervezet azt az elhatározást hozta, hogy nem követik
a FIDES2-Lungo Drom megállapodást. Ezzel én
személyesen - nyilatkozta Dógi János - nem is értek
egyet, mivel így a magyarországi cigányság teljes
mértékben meg lett osztva. A szövetség elnöksége
továbbá azt a döntést hozta, hogy az országgyűlési

képviselő-választásonmint szövetség senkivel nem
köt megállapodást, senkivel sem paktál le... Viszont a
tagok egyenként, egyénileg bármilyen színekben
indulhatnak. Az elnökük, Teleki László például az
MSZP listáján előkelő helyet kapott.

Afalugazdász tájékoztatása
Az őstermelői igazolványok érvényesítése és betétlap kiadása

folyamatos. Ha március 20-ig érvényesítteti, akkor 2002. január i-ig
visszamenőlegesen érvényes, azt követően az érvényesítés időpontjától

érvényes.
A 2001. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének határideje

2002. február 15.
A 2002. évi ag rártámogatások igénybevételének alapfeliétele a

mezőgazdasági termelők agrártámogatásával összefüggő adatszolgál
tatásrói és nyilvántartásba vételéről szóló, többször módosított
236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Nyilvántartási rendelet) (regisztrá
ció) termelők 2002. évi nyilvántartásba vétele.

Megjelent a102/2001. (XII. 16.) FVM rendelete az agrárgazdasági
célok 2002. évi költségvetési támogatásáról (agrártámogatások).

Pályázatok - azok beadási határideje!
A326/2001. (XII. 30.) Karm. rendelet acsaládi gazdaságok létre

hozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemeit
támogatásukról - adózásukról.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak afalugazdászokhoz, az
ügyfélfogadási időben!

Afenti tájékoztatást Kertes Imre falugazdász adta aHíradónak.

Szúnyoggyérítés az idén is
Január 24-én a városházán találkoztak a Körös-völgyi Telepü

lések Regionális Szervezete tagjai. Megvitatták az idei szúnyog
gyérítési feladatokat. A közbeszerzési eljárást el indítják Békés,
Békésszentandrás, Doboz, Csárdaszállás, Cserkeszőlő, Gyoma
endrőd, Gyula, Körösladány, Köröstarcsa, Kunszentmárton, Lakitelek,
Mezőtúr, Mezőberény, Öcsöd, Sarkad és Szarvas védelmében.
A Magyar Turizmus Rt. a szúnyogirtás költségének a felével, de
maximum 33 320 ezer forinttal járul hozzá. Aköltségek másik felét a
települések állják, arányosan elosziva. A bonyolítás gesztora a
gyomaendrődi önkormányzat.

10 éves a Kör
A10 éves Komédiás Kör nagysikerű gálaműsort adott aKatona

József Művelődési Központban január 25-én este. A
Gyomaendrődért Emlékplakett címmel kitüntetett színjátszók közül
fellépett Hajdú László vezetésével Balázs Andrea, Homoki Anna,
Nyíri Dóra, Hainfart Lilla, Nedró György, Véha Zoltán.
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* * *

(folytatás a2. oldalról)
• Miért zárt ülésen lárgyalták apolgármester. a gondozási központ és a

fürdő vezetőjének az illetményél, valamint a címzetes főjegyzői cím adomá
nyozását illető napirendi pontokat?

A jegyző úr kérte, hogy személyeket érintő ügyekben zárt ülést kell elren
delni, én tiszteletben tartottam ezt.

Apolgármesteri illetmény 330 ezer forint lett, ami tízszerese amindenkori
közalkalmazotti alapilletménynek, január Hől. Ezt követően a jegyző fizetését
valamennyivel túl/épi, ami az egyik indíték volt. A másik, hogya környékbeli
polgármesterek fizetése jóval több ennél.

Két további fizetésrendezés is tőrtént. A gondozási központ és a fürdő

vezetői részére, mivel ott folyamatos beruházások indulnak. Epótlékok összege
22, ill. 27 ezer forint.

Aváros kezdeményezte acímzetes főjegyzői cím adományozását a jegyző

úrnak. Afelterjesztést amegyei közigazgatási hivatal aBelügyminisztériumhoz
továbbítja, ahol ezt elfogadják, meghatározatlan időre. Bérkiegészítése köz
ponti költségvetés ből történik majd, megítélése után.

ARózsahegyi Könyvtár pályázata
A Rózsahegyi Könyvtár pályázatot hirdet az Olvasás éve alkalmából.

Pályázni lehet: irodalmi és képzőművészetí alkotásokkal.
1. kategória: irodalom - mese, novella, humoreszk, vers írása max. 3N4

es oldal terjedelemben. (A szöveget gépeive kérjük leadni. Alsó tagozatosok
esetében elfogadjuk az olvasható gyermekírást.)

2. kat.: rajz, festmény, bármely technikával A/4, A/3 terjedelemben, pasz-
partuval.

3. kat.: irodalom + illusztrációja. (Az előzőeknek megfelelően.)

Apályázat témája:
- az olvasás, a könyv, a könyvtár, könyvnyomtatás, írás, írni-olvasni tan-

ulás, kedvenc olvasmány.
- Irodalmi műhöz kapcsolódó illusztráció is lehet (2 kat.).
Apályázat benyújtásának határideje: 2002. március 29. (péntek)
Helye: Rózsahegyi Könyvtár, Gyomaendrőd, Blaha u. 21. sz.

A pályamunkákal nem csak egyénileg lehet elkészíleni, szívesen fogadjuk
csoportok, közösségek munkáit is. Az értékelés során ez külön szemponlot nem
jelent. Apályamunkákat amegjelölt kategóriákban, három korcsoportban lehet
beadni: - alsó tagozat, - felső tagozat, - középiskola. Apályázat jeligés. Kérjük,
a pályamunkán szerepeljen a mű címe és a jelige, valamint a korcsoport. A
pályamunkák mellé lezárt borítékban kérjük a készítő(k) nevét, címét, iskola és
osztály megnevezését. Aboritékon ajeligét, amű címét kell feltüntetni, valamint
akorcsoportot.

Apályamunkákat zsűri értékeli majd, a legjobbakat díjazzuk!
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az "aranyfonál" városi mesemondó

verseny döntőjén kerül sor. Sok sikert, jó munkát kívánunk!
Felvilágosításért fordulhatnak aRózsahegyi Könyvtár dolgozóihoz szemé

lyesen vagy telefonon: Gye., Blaha út 21. sz., tel.: 66/386-157.

ARózsahegyi Könyvtár ebben az évben is megrendezi
Az "aranyfonál"

városi mesemondó versenyt.
Részvételi feltétel: szabadon választott népmese (bármely nép) könyv

nélküli előadása. (Csak népmese előadását értékeljükl)
. Amesemondó versenyen részt vehetnek: általános és középiskolai tanulók.
Eletkornak megfelelően külön-külön kategóriákban versenyeznek. Ajelentkezők

számálól függően több fordulóra is lehet számítani.
A döntők tervezett időpontjai: 2002. április 22. és 27. között. Jelentkezni

lehet: az endrődi könyvtárban 2002. március 29-ig. (Blaha u. 21. sz. Tel.: 386-
157) Határidőn túli jelentkezést nem tudunk fogadni!

A jelentkezéskor szükséges adatok: név, életkor, elérhetőségi eim (iskolai,
vagy lakcím). (A mese címe nem kell!)

Adöntő időpontjáról mindenki névre szóló értesítést kap.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Felvilágosításért forduljanak a könyvtár

dolgozóihozl

Tisztelt Adózó!
Ajánlja adója 1%-át a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény 

Városi Képtárat működtető Közalapítvány Gyomaendrőd Városa
Közgyűjteményeiért nevű kiemelten közhasznú alapítványunknak!

Adószámunk: 19058733-1-04
Támogatásukat előre is köszöni: Kóris Görgyné, az alapítvány elnöke

és Bula Teréz, aVárosi Képtár gyűjteménykezelője

Mit tegyen Ön, ha adója 1%-át már felajánlotta, de céljainkat szívesen
támogatná?

A támogatás összegét az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett számlánkra is befizetheti csekken vagy átutalással.
Számlaszámunk: 53200125-10002089

Alapítványunk megkapta a kiemelten közhasznú minősítést, s így
támogatóink nagyon ösztönző adókedvezményekben részesülhetnek.

AVárosi Sportcsarnok februári programtervezete
NtJi konditorna: hetente hétfőn 18-19 óráig és csütörtökön 17.30-18.30

óráig. Vezeti: Varga Lajos tornászolimpikon.
Február 2. SAS-Kupa 10-16 óráig. Teremiabdarúgó torna 6 csapat

részvételével
3., 10., 11., 24. Acsoportos teremiabdarúgó bajnokság tavaszi fordulói

14-19 óráig
9. Serdülő teremiabdarúgó torna 9-15 óráig
9., 16.,23. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság tavaszi fordulói
16. Nöi NB I. teremiabdarúgó bajnokság

A Gyomaendrődi.Városi Sportegyesület kószó'netet mond azoknak a
sportbarátokha{ szü/őknek ét aaakozóknak,ákik a SZJA 1%-át az
egyesület részére felajánlották.

Az összeget 48 ~02 forintot' az, iifjtJsági fsapiito.lt ~ip6vásárlásának
támogatására fordJ1oltuk. "--_/ '

Kérjük, ajövőben is támogassák egfesülefünketf
Adószám~:lP$lQ§?!.::'?-04 , bankszamlaszam.:J32..o0015-10oo0458
Sporltársi üdvözlettel. aGyVSE elnöksége

KéIjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
teheti adója l %-ával támogassa a Selyem Úti Óvodáért
Alapítványt! Amennyiben az alapítvány támogatása
mellett dönt, csupán annyit kell tennie, hogy a ren
delkezö nyilatkozaton az alábbi adatokat jelöli meg:

A kedvezményezett neve:
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
A kedvezményezett adószáma: 18379778-1-04
Köszönjük

A Gyomaendrödí Társastánc Mozgalmáért
Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mind
azoknak, akik adójuk l %-ával a RUMBA Táncsport
Egyesületet támogatták. A befolyt 129 326 Ft-ot a
párok versenyre való utaztatására fordítottuk.

Megjelent a gyüjteménybemutató

Megjelent a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjteményt, a Városi
Képtárat bemutató színes katalógus. Olvashatjuk és megismerkedhetünk
Vidovszky Béla, Corini Margit, IlIésy Péter és Pásztor János életútjával,
egyes műveit ábrázoló színes fotókkal.

írta és szerkesztette Bula Teréz gyűjteményvezető, lektorálta Banner
Zoltán művészettörténész. Kiadta a Gyomaendrőd Város Köz
gyűjteményeiért Közalapítvány.
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APRÓHIRDETÉSEK
ingatlan

Kocsorhegye~ ház olcsón eladó. Telefon:
661283-483. Erdeklődni 19 óra után lehet.
Kétszintes, félkész ház ela.dó Gyomaendrőd
közepén. Lár 3,5 M Ft. Erd.: 66/386-691,
66/285-718,30/366-22-32 -b-

Vásártéri lakplelepen 1,5 szobás lakás eladó.
Lár 4MFI. Erd.: 66/282-341 -b-
Gyomán a Lehel utcában két generáclo
részére alkalmas családi ház ipari árammal,
kerttel eladó. Lár 4,5 M Ft. Erd.: 66/285
489.-b-
Eladól Besenyszeg Ady E. u. 34.sz. alalll
80%-ban kész, szilikatból épült, paqlástér
beépitésű családi házI. Lár 3,2 M Ft. Erd.: a
helyszínen 15 ó. után, tel.: 06/20/482-4771.
-b-
Endrődön összkomlortos, kertes családi haz
melléképülettel, ipari árammal, műhellyel

eladó a Vasvári Pál utcában. Lár 5,5 M Ft.
Érd.: 66/386-288 vaoy 284-576. -b-

lürdóbenl Bejelentkezés: 66/282-926 vagy
06/30/477-85-88. -b-
Pelenkázós babaágy megkimélt állapotban
eladó! Lár 18 EFt. Erd.: 66/284-110. -b
Vietnámi malacok eladÓk, vagy takarmányra
cserélhefők. Lár 4500 Ft. Erd.: 66/285-294. -b
60 db körbálás gyepszéna eladó, vagy ha
szanállatra, mezőgazd,asági gépre cserélhető.

Lár 4500 FVbála Erd.: 66/284-996 Kiss
Péter. -b-
Három éves kan, német juhá~zkulya állatbarát
gazdinak ingyen elvihető. Erd.: 06/20/544
5735. -b-
Jobb blzonyitványért l Korrepetálás, lelzárkóz
talás kisiskolásoknak (1-4. oszt), illetve 5-6.
oszlályosoknak [örténelembőL Cél a minél
jobb eredményl Erd.: 66/285-141 (17-20 ó.)
mobil: 06/30/856-3218
Agyagozók, figyelem! Agyagból készitett tar
gyait égesse ki nálam! Az égetökemence
hasznos térfogala 80 lit. Kérjen áraiánlatot
érd.: 06/30/967-2741. -b-
Egy új Singer varrógép (70 EFt) és 3db gáz
palack eladó. Erd.: Deák F u. 20., lel.:
66/283-311. -b-
Eladó egy 6hónapos, .26-os nOI kerékpar. Ar
megegyezés szerint. Erd.: 06/30/412-1533.
-b-
MOTOROLA m88-as kártyalüggellen lele
Ion 4500 Fl lebeszélhetóséggel. bárto.kkal
sürgősen eladó! Lár 15 OOO Ft. Erd.:
06/30/413-7227. -b-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenó magánjelle~l~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7<14- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendó
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogy aBAZÁRban is kéremI

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

r-----------------------------------------------------------------------------------'*:
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i

;~~:::Ó. ~~~~~..'::::::::::..::::::..:....:::::::::::::::::::::::::::::..:....:::::: l
c~I":beI.(~":7~":e~r.sJv~r(~:·~~·JJI·j ••:.::·1

,__~~~~~~:_~~~~~:::::::::::_~L ~~~_~~~~~_~~j
Epitkezéshez terméskő van eladó. Erd.:
66/284-252. -b-

Az elmúli években megszünl ataxi-szolgáltatás Gyomaendrödön. Most egy
vállalkozó kedvű fiatalember újraindítja ezt. Taxira az igény városunkban is már
fokozottabb, mini néhány éve.

Hétvégeken R.Nagy Tibor vállalkozása éjjel-nappal is rendelkezésre áll.
Kiemellen hangsúlyt fektet ezért az esküvői és egyéb rendezvényekkel kapcso
latos fuvarozásra. Természetesen a településhaláron túlra is vállal megbízást.
Sőt, megállapodástól függően bizonyos esetekben kedvezményes tarifával szá
mol.

Gyomaendrődön nincs kijelölt taxi-droszt, ezért atelefonon történő hívás él
egyelőre. Megemlílhetjük, hogya szolgáltatás árai diszkrétek: 100 forinVkm, az
alapdíj 150 forint.

Aszemélyszállitáson kívül vállal műszaki mentést és járművontatást is!
TAXI-28 hívható telefonszáma 66/28-28-28 vagy 06/30/2053-164. (A két

telefonszám össze van kapcsolva, ezért csak az egyik számot is elég megje
gyezni.) -x-

ÚJRA TAXI A VÁROSBAN!

=

Ezúton mondunk
köszönetet

mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk
FARKAS 'STVÁNN~
POZSGAI ROZÁLIA

temetésén részt vettek.
ezzel fájdalmunk

enyhfteni igyekeztek!

A gyászoló család

~~XI~~
* 30/205·3164 *
~66/28·28·28(~
~-~ bV

°AfAENO('.

Anyakönyvi változások

E/halálozotlak:

Jónás Péter 62, Pelyva Imre 82,
Mészáros Vendel 87 éves korá
ban

jármű

Mosást, vasalásl. takafltást, bevásárlásl val
lalok. Érd.: 18 óra után 66/284-252. -b-

95-ös Lada Samara 1300, 5 ajtós, műszaki
03Q3-ig első lulajdonostól eladól Lár 620 E
Fl. Erd.: 66/282-128, este 283-541. -b
EladÓ piros 2105-ös szgk. 90-es évi arat.
2002. dec-ig műszaki, 4 új gumi, új akku
mulátor, teljes.belső műanyag padlóburkolat.
lár 420 EFt. Erd.: 66/284-797. -b-
Eladó Skoda 1202-s szgk 87-es évi. 1,5 év
r:nüszaki, új küszöbök, úi gumik. Lár 200 EFt.
Erd.: 284-797. -b-

ZANU$SI2201-es hűtőszekrény eladó. Lár 30
EFt. Erd.: 66/284-696 az esti órákban. -b

állás

Skoda 120 Lszemélyauló, lejárt műszakjval,
jó állapoiban, olcsón eladólLár 90 EFt. Erd.:
06/30/209-1035. -b-

Uj, barna maz~s hálogós régi lécezésü lető

cserép eladó. Erd.: 66/284-277. -b-

Gall ll-es GTO {5 ajtós, lehér} eladó. Lár 650
EFl. Erd. 06/30/402-5878. -b-

120 l-es lagyasztóláda jó allapotban eladó.
Erd.: 66/285-207
IHB-47-es kisbálázó üzemképesen eladó,
vagy bonlásra - cserélhetőség is érdekel:
zab, lucernadara, körbálás szalma, széna
MTZ alsó vonópani talajsimító, Tamasz szi
lárd ö~tözőcsövek megegyezés szerint el
adók. Erd.: Móra F. 20, lel.: 66/284-082. -b
Keresem 7hele elveszeIt 2db lekele Labrador
szuka kutyáimall Ugrinné dr. Katona Klára,
Gyomaendrőd, Fő út 139. tel: 66/386-835,
66/386-414 -b-

Kukorica van eladól Erd.: Széchenyi u. 4. sz.
Napos, előneveli és vágni. való CSibe
lebruárlól előjegyezhető. Erd.: Nemes
Tiborné, Gye., Sugár u. 4. sz. 66/284-392,
vagy 06/20/423-0926. -b-

DREAMCAST játékgép garancíával 1ÖC.D +
memóriakártya eladó l Lár 50 E Ft. Erd.:
661284-887 18 óra után. -b-

Pedikűr, manikűr, műkörömépités a Liget-

Gye., Révlaposon Erkel ~. 15. sz. összkom
lorlos családi ház eladó. Erd.: 66/285-340 és
06/30/915-7668.

1+2 félszobás lakólel~pi (Kolmann), lakas
eladó. Lár 4,8 M FI. Erd.: 06/30/320-5006.
(-b-)

Gyomaendródön 3 szobás összkomlortos
családi ház, 1400 m2-es rendezett telken
eladó. Lár 6,5 MFt. Erd.: Kölcsey F. 21. vagy
06/20/917-3796 -b-

Oregszőlo 6. sz. alatti haz eladó. Iható viz,
melléképü!ettel és szántóiölddei eladó. Lár
700 EFt. Erd.: 06/30/854-1999 -b-

Vásártéri Itp.-en III.. emeleti, 1,5 szobas,
lelújitolllakás eladó. Erd.: 06/30/439-6238.
Kocsorhegyen a Borbély-holtágnál 300 n.öl
telek, villany, ásott kúl. a telken 50 db lermő

gyümölcsfa van. Ivóviz atelek előtt falálható.
Hasas. kocát vagy birkát beszámitok. Lár 350
EFt. Erd.: 66/285-510 -b-
Bocskai u. 2. sz. kertes, összkomlortos háZa
mal elcserélném 1., 2. emeleti 1+1/2 vagy 2
szobás lakásra. Erd.: a helyszínen vagy
66/283-280 -b-

vegyes

A Fűzlás-zugban 300 n.öl gyQmölcsös kis
faházzal eladó. Lár 250 EFI. Erd.: 66/386
097. Gellai, Mátyás kir. u. 15. -b-

Napos es elónevelt csirke, kacsa jegyezhelól
Szeleiné, Fő út 4. 66/386-077. -b-
Csemege paprika van eladó 1000 FVkQ.1rd.:
06/30/412-1630 -b-
Wei[l1ar T174/2 rakodógép eladó! Lár 1,3 M
Ft. Erd.: 06/30/315-78-69, vagy 06/30/981
8052. -b-

A Füzlás-zugban 6QO n.öl gyümölcsöskerl
eladó. I.ár 250 EFI. Erd.: 661282-158. -b
Családi heiz eladó. Lár 3,5 M Ft. Erd.:
66/282-150 -b-
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Gyurcsán és Neibort
sírkő- és épületmú1<ő készítés, tisztítás

Érd.:
Gyomaendrőd,Kulich Gy. 55. sz.,

vagy Bajcsy-Zs. 34. sz.

Telefon:
06/20/4971-883, illetve a 66/282-005

r--~-------------------,
HIDKNAP KFT.
Gyomaendrőd,Lévai út 21. sz. alatti telepén

bérbe adja az alábbiakat:
• irodahelyiségeket
• tárolásra alkalmas épületeket,

összesen 1000 m 2

• felvonu1ásra és tárolásra alkalmas
területet (úthálózattal ellátva).

Eladásra kínál jó állapotú MÁv szabvány
raklapot.

Vállal bármilyen faipari munkát.

Érdeklődni telefonon Knapcsek Lajosnál
66/386-694 • 30/9531-355

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

11~~,'
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidö, jó minöség, kedvezö árakl

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék· Mobil: 06/30/9087-808

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, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439- I72

Kedves Szülők!

továbbra is biztosítja gyermekeik számára
Gyomaendrődegész teTÜletén

az ingyenes buszjáratot
otthonuk és intézményünk között.

Várjuk érdeklődésüket!

Telefonszámunk: 66/386-115

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron
Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon:
06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

PATyoLAT GYOMÁN
A I(OSSUT~ u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTíTÁS, RUHAfE5TÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfŐTŐl pÉNTEki q 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk HÁZTÓl HÁZiq szÁllíTÁsI

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vál/a/kozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO<

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.
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RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/ l.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-maii: vendel@bekesneLhu

tanfolyamokat indítunk

nyelvvizsgára felkészítő

kezdő és

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. február 13-án, 17 órakor
Endrődön: 2002. február 13-án, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

~ÓZ4<}

~,-<-2""'1:-,-S-@--2-Z;,....,-;"71

INTEQ
NYELV6TÚOIÓ

A~GOL,

NEMET,
FRANCIA
Várjuk ajelentkezőket!

Munkaügyi támogatás
igényelhető.

30 órás tanfolyam 9500 Ft,
50 órás tanfolyam 15 OOO Ft,
50 órás tanfolyam 15 OOO Ft

c.::.

Számitástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-mai! küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítóg~pek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Ca gimnáziummal szemben)
E-maii: magus@bekesnet.hu • Tel./fax: 66/282-388

Nyitva tartás:
hétfőtól péntekig 9-I2-ig és 13-17 óráig.

A MÁGU8-COMP

Címünk:

I·_·_·~·_·_·~·_·_·~·-·,

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./fax: 661282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

L.~._._._._._._._._._.~

•• o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek ;· .
~ JAVÍTÁSA! ~· .· .
: Gellai Imre GyomaendrődI Zsák u. 7. sz. :
: Telefon: 06/30/2284-728 :· ............................................................

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••· .· .· .
: Magánrendelőmet :· .
~ megnyitottam ~

~ Bajcsy-Zs. út 52. sz. alatti ~· .
~ GÁL GABRIELLA ~· .
~ pszichiáter ~· .· .· .: Rendelési idő: :· .: hétfőn I 6-j 8 óráig. :.......................................................................................

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

, a
•
~-w

lR: Direct
Égbol kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

TelelOaX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelönk: Szabó Gyula
Gyomaendröd Csillagos u. 9, Tel.: 06-20-9266-853

A részletekről érdeklődjön az alábbi
telefonszámokon.

Gyomaendrödi szerelönk
06/20/9266-853

Békéscsabai üzlet: 66/442-755

(Hi8, SVHS, VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/285-756

"\ UTI Tavaszi kabátok

@ nagy
9- választékban!

*, uR\ eéproney kapható

2002. február 4-til egy helyre,
a fi út 216. szám alá költözött!
A közös név kivólasztósóban kérjük kedves vó
sórlóink segítségét. A legötletesebb néva cég
tóblóra kerül és az ötletgazda 5000 Ft-os
vásárlási utalványt kap. A javaslatokat
néwel és címmel ellótva az üzletben kellleadni

február 19-ig.

Kezdodhet a fejtörés!!!
Kibővült óruvólasztékkal,

(divatóru kicsiknek és nagvoknak) vóltozatlanul
magas színvonalú szolgóltatásokkal, akciós

árainkkal várjuk vásárlóinkat!

Gyomaendröd, Fö út 216.

Figyeleml Elköltöztünkl

AMolett divatáru
és o Lionn. Shop(()

Nyitva tartás:
hétfő: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.30-i7-ig,

szombaton: 8-i2-ig

GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.
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ALLAST A.JÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet.

L Körösi Weekend Hor~ász~~ .
,~,,, . hobbY-o kempin~szaküzlet ~~
~. ~., Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS DíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓLl
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-16 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig.

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• Tasakos vetőmagok: zöldségfélék, virágok,

virághagymák, rózsatövek
• Kukorica vetőmag, lemosószerek

• Fóliák, virágföldek, cserepek
• Kerítésdrótok, szögek, csavarok

• Gumicsizmák, esőköpenyek
• Műanyag kukák (110 I·es) 5990 Ft·tól

• Kéziszerszámok, lapátok, fejszék, balták, létrák,
permetezőgépek, fűnyírók

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

'?~ ?Itáté Tel.: 06/20/9527-032,
66/386-274

RÁCZ MÁRIA

Gyomaendrőd,

Tamási Á. u. 31.

66/284-505, 20/9857-378

• Környezetvédelmi ügyintézés
• veszélyes hulladék bejelenták
• levegötisztaság-védelmi adatlapok

készítése
• telepengedélyek teljes körű

lebonyolítása

Tavaszi tüzelőakció!

, , ..
LATSZERESZ UZ E
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁG TÉR ~.

TElEFoN: 284...2~~

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az
endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz

szállítva értendők!

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Sa),tJkluiz • Friss tőkehúsokkal és folya-
C--C ~ matosan akciós termékekkel

Semerie várjuk. kedv.es vá?árIÓinkat!
.. i) • Cukraszsutemenyek

Ct.: Tllnar Vince (tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig)

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása
• út-, viz-, szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése
• építőmesteri, műtárgyépítési munkák elvégzése
• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,

árokásás és rakodás
• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek

aszfaltozása

ÚJ CfMÜNK: 5500 GYOMAENORDO
VI. ker 540. • (volt Gyozelem Tk.)

TEL./FAX: 06/66/386-186

INCtYENES kOMPUTERES SZEMVizsCtÁlAT

H.-K.-P.-Szo. dÉlElőTT &
SzTI<-vÉNYEk bEVÁlTÁSA .../

SZEMüvECtEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTi kAi ci kkEk NACtY VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolCtÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarf.a Ci/fa lAT5IERÉSIME5TER

"HE'~" X 5500 Gyomaendród,
• J ....". Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel. .. )
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[. Rendőrségihírek .]
A januári eseményekról

Január l-én észlelték, hogya Sóczó-zug egyik hétvégi házba betörtek, onnan
mikrohullámú sütőt, porszívótloptak el akár 40 ezer forint.

Egy másik víkendházba is betörtek itI, ahonnan gumimatracot, faliórál, hosszab
bítót vittek el.

ATorzsás-zug egyik házikójáról 8-ára virradóra antennát szerellek le ismeretlen
elkövetők.

A Bónom-zug egyik víkendházából 2 gázpalackot, horgászbotot, Siesta
gázmelegítőt vittek el.

B-án betörték aFő úti Pannon üzlet kirakatál, de semmit sem vittek el.
18-án, 21-én, 22-én, 23-án, 30-án aKiss Lajos üdülősor nyaralóiba törtek be

sorozatban Legtöbb esetben semmit sem vittek el, de volt, ahonnan gázpalackot, kerti
széket, takarót, konzerveket, ágyneműt, 5db márkás pólót stb.

19-én észlelték, hogy egy endrődi lakallan házba törtek be. Mikrohullámú sütőt,

gázpalackot, tealőzőt, étkészletet raboltak el.
22-re betörtek aHoller étterembe, ahol ajátékgépet törték fel abenne lévő pénzért.
23-ra az Október 6. ltp. egyik garázsába törtek be, onnan mosógépet, centrifugát,

1mázsa búzát loptak el.
25-re virradóra aVadász bisztróba is betörtek ajátékgépek pénzéért, de még ci

garettát is magukkal vittek az elkövetők. Akár kb. 40 ezer forint.

A Kondorosi úton halálos baleset történt 26-án. Egy nagy sebességgel autózó
békéscsabai férti lesodródott az útról Fordjával, egy útszéli fának ütközött, sbelehalt
sérüléseibe.

28-án előállítottak közterületről egy 15 éves helyi fiatalembert, akit eltűnés miatt
körözlek. Ez a fiatalember gyanúsítható a Kiss Lajos üdülősoron elkövetett
nyaralóreltörések egy sorozatával, annál is inkább, mivel néhányelkövetéséről beis
merő vallomást tett. Ellene az eljárás lolyamatban van. Ettőllüggellenül, anyomozások
eredményeképpen, rábukkantak egy három tagú, liatal korú bandára. Fellehetően ők

követték el anyaralókba történt betörések zömét.

..~ ,

gyomafarm AG~DA!\
t88IDkft. SZOLGALATABAN

Gazda Áruház
A Penny Market mellett

Kiskerti vetőmagok • Burgonya mini vetőgumók
Virághagymák • Tavaszi lemosószerek, vegyszerek

Fóliák • Kolbásztöltők (álló, fekvő)

Fűnyírók (elektromos, motoros) • Kerek és gurulós kukák
Olcsó kukorica vetőmagok

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

FELHívÁs
Az ipari park beruházás megkezdődött az infra

struktúra kiépítésével.
Kérjük a helyi vállalkozókat, hogy jelezzék betele

pülési szándékukat, ezzel kapcsolatos kérdéseiket
tegyék fel. Mindennemű érdeklődést tisztelettel
fogad a

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.,
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-233, tel./fax: 66/386-269

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON
lalakerámia burkolók teljes választéka

> Padlóburkolók, falicsempék
:> Kül- és beltéri csemperagasztók, fugázók
:> Dekorelemek, csaptelepek

Egyéb kínálatunk:
• Laminált parkettpanelek, lambériák
• Zuhanyfülkék
• Akryl és mümáNány sarokl<ádak teljes választéka
• Tükrök, szaniterek, fürdőszoba kiegészítők

• Festékek, kézi szerszámok
• Műanyag szerszámosládák, szemetesek,

tároló edények
• Csillárok, állólámpák, asztali lámpák
• Armatúrák, spotlámpák, kerti lámpák

30 OOO Ft értékü vásárlás felett 5% kedvezmény!
Gyomaendrőd termetén dijtalan házhoz szállítás!

Hétköznap 8-18 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig.
Megközelíthetö a mezóberényi úton, ahelységtábla után 200 m·re. (A volt Tequila helyén)

Helyesbítés
Ajanuári Híradó 16. oldalán szereplő fotó aláírásában helytelenül
szerepelt aTulipános óvoda, valójában aBlaha úti óvoda csemetéi
adták aműsor!. Elnézést atévedésért!

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd,Toldi u. l/l.
Telefon/fax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/9667-647

GyomaendrődiHiradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete. 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06 66/283-489
E-mai!: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu·Terjesztika gyomaendrődikereskedők.Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2002. MÁRCIUS MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 97 Ft

A TARTALOMBÓl:

Ha bármilyen Sony készüléket vásárolsz
Vita MAX csomaggal vagy havi dOas
előfizetéssel,

egy Sony walkmant adunk ajándékbal

Most a vadonatúj Sony J7/J70
Vita MAX csomagban csak
bruttó 39 900 Ft,
havi dOas előfizetéssel pedig mindössze
bruttó 24 900 Ftl

Ha 2002. március 4. és 31. között
bármilyen Vita MAX csomagot, havi dOas
előfizetést vagy SIM kártyát vásárolsz,
részt vehetsz egy sorsoláson, ahol
3 SONY AIBO szórakoztató robotkutya,
illetve 20 db SONY CD-walkman
keresi gazdáját!

ÁTKÖLTÖZTÜNKI

'o vodafone
-------hivatalos partner

Nyerd meg a 3 Sony robotkutya egyikét!

GYOMAFON RÁdiÓTElEfoN sZAküzlET
GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188.

TElEfON; Ob/70f) 180-054

Március
15.

Éljen Nemzeti
ünnepünk,

az 1848-49-es
szabadságharc

emléke és eszméje!

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Ahelyi fociról 10. oldal
EU-Nap akönyvtárban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oldal
8alettoktatás aZeneiskolában 6. oldal
Választási rendezvények, választási programok 8-9. oldal
Munkaügyi központ pályázata 5. oldal
Ovi-galéria újabb eseménye . 7. oldal
Pályázók és eredmények 3. oldal

Tavaszi nyitás - 2002. március 1.
Örökzöldek, díszcserjék, sövények,

kúszónövények, gyümölcsfák
gazdag tavaszi választékával várjuk gyomaendrődi dísznövény

lerakatunkban
Kossuth u. 56/1. sz. alatt (a Földhivatallal szemben)'

Nyitva: hétköznap 9-17-ig, szombaton, vasárnap 8-14-ig. Telefon: 06/66/285-812

I~ I HíVHATÓ SZÁMQ)J66/313·882
SUZUKI 66/386.322 I
Önnek csak atelefont kell felvennie, mi minden mást elintézünk

• Hitel akár 10% befizetéstől

• Mozgáskorlátozott-utalvány beváltása
• Használt autó beszámítása
• Közalkalmazotti kedvezmény max. 6%
• 40% befizetés felett Casco-mentesség
• Használt autó értékesítése
• Eredetiségvizsgálat 15% kedvezmény

DE EZ MÉG NEM MINDEN!
Nálunk most minden autó 125 OOO Ft-tal olcsóbb.

Tesztautók óriási kedvezménnyel.
Limitált Sport V és Wagon R+ modellek
KERESKEOÓINKET MEGTALÁLJA
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- lakossági kérdések -

• A kocsmákban a kopogtatócédulákat adják-veszik, hallani
löbbektől. Mit lehet tenni ennek kivédése érdekében?

Ez nem polgármesteri feladat. Aválasztási irodához, a jegyzőhöz

már több észrevételezés érkezett, sajnos, konkrét bejelentést azért még
nem tettek. Ezt személyesen kell bejelenteni aválasztási, azaz ajegyzői

irodában.
• Acsatornaépítkezés során az ősszellebetonozott részek már fel

por/adtak. Ki felel az iklyen gyatra kivitelezésért?
A novemberben elkészült csatornákra hosszú, mintegy hét héten

keresztül tartó kemény hideg tél jött. Látható, hogy egyéb utakon is
komoly téli károk voltak. A helyreállítások tavasszal folyamatosan
megtörténnek majd, sőt aszfaltborítást is kapnak a javított területek.
Tehát még nincs készen, csak ideiglenes állapotban van, ahelyreállítás
ebben az évben történik majd meg

• Hogyan lehetséges, hogy olyan cégek is dolgoznak acsatorna
építésen, akik máraz első fordulóban ki lettek zárva o'sszeférhetetlenség
miatt... ?

Mi nem tudjuk, hogy ki milyen címen dolgozik, alvállalkozóként
vagy munkavállalóként. Igazán ez a dolog közvetlenül nem tartozik a
városra. Igaz, hogya közbeszerzési pályázat alapján önállóan néhány
cég nem vehetett részt, attól függetlenül, mint munkavállaló részt vehet
az építésben. Az ilyen nagy beruházást szerintem nem személyhez,
hanem avégzett munkához, ennek minőségéhez kéne kötni.

• A csatornaépítkezés miatt nagyon sok utca szinte járhatatlan.
Mikorra várható normalizálódás útjainkon? -

Ez akkorra várható, mikorra aberuházást be tudjuk fejezni. Ezután a
felújítást, helyreállítást meg tudjuk oldani. Ahol nincs szilárd útburko
iat, ott aburkolást is el tudjuk készíteni. Ez gyakorlatilag folyamatosan
készül, de várhatóan avégleges átadásra az első szakaszokon május,
júniusban kerülhet sor. Az utolsó területre pedig 2003 őszén, tehát ez
csak 2004-ben fejeződhet be. Esetleg ezek után következnek még az új
útburkolatok megépítései.

• Mikor lesz színvonalas játszótér (terek) atelepülésen, és mikor
ra várható aligetek rendezése?

Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden kellene még avárosba.
Tisztában vagyunk ezekkel agondokkal. Tervezzük az Október 6. Itp.-en,
a Vásártéri Itp.-en a játszóterek felújítását, kibővítését még az idén.
Sajnos, azt is tudomásul kell venni, hogya használható játékok pótlását
évente napirendre kell tűzni, mert olyan nagy arongálás esetenként. A
ligetek esetében nehezebb ahelyzet, mert ezeket tizenöt éven belül fel
kell újítani, újratelepíteni. Ezért az újonnan alkalmazott városi kertépítő

mérnök feladataiba ez is beletartozik. Várhatóan a jövő évben a liget
felújítási tervek is elkészülnek, s eszerint fogjuk, mintegy tíz év alatt a
két ligetet újjávarázsolni úgy, hogy megmaradna egy-egy részük is,
hogy ne veszítse el varázsát sem, sugyanakkor afolyamatos kialakítás
is megtörténne.

• A Kis Bálint iskola Hősök útjai veszélyesnek nyilvánított épü
letének mi asorsa?

Valószínűleg ezt le fogjuk bontani. Jelenleg "üzemen" kívül van. A
város tervezi a Kis Bálint iskola egységesebbé történő felújítását.
Várhatóan ebben az évben elindítunk egy ún. címzett támogatási
eljárást, amelyben az egész Kis Bálint iskola rekonstrukciója
megtörténik. Tudomásul kell venni, hogyakifogások jogosak, viszont a
forrásokat igen nehéz hozzáadni, mert ez a beruházás is mintegy 500

milliós lesz. Ehhez is idő kell, mert ajelenleg futó beruházásokat be kell
fejezni, mielőtt újat kezdünk.

• Bővebb tájékoztatást szeretnének többen kapni, hogya tervezett
új iskolakomplexumot hová és mikorra tervezik?

Az új iskolakomplexum az lenne gyakorlatilag, hogyaSallai, aJókai
úti intézményt megszüntetve egy vagy két helyen tartanánk fent a Kis
Bálint Általános Iskolát. Tehát vagy csak aFő úti épületet. vagy aHősök

útjait is figyelembe vennénk... Arendkivül sok és elavult, korszerűtlen,

nem túl egészséges tantermet mindenütt meg szeretnénk szüntetni. Úgy
aFő úti iskola udvari részét is, mint aSallai és aJókai utcait és aHősök

útjai épületek nem megfelelő részeit. Ezeket címzett támogatásra
szeretnénk 2002-ben benyújtani. Ha nyernénk, akkor 2003-ban lesz az
elbírálás, és gyakorlatilag 2004-ben kezdődhetne aberuházás. Jelenleg
a tervek két-három variációban való elkészítése van folyamatban. Ez
csak előzetes kalkuláció alatt van.

• Akerékpárút, akerékpársáv állapotát kritizálják sokan.
Nyilván lehetnének sokkal jobbak, de egyelőre a meg lévő

kerékpárúttal tudunk csak megfelelően bánni, erre van lehetőség. Ott
van még egy szakasz, ami acsatornázás miatt nincs még rendben. Ez
acsatornázás után, atavasz folyamán kerül felújításra. Igazán agondunk
az, hogya meg lévő kerékpárútnak és sávnak ez az egyetlen elhelyezési
lehetősége. A46-os főközlekedési úton nagy aforgalom, ami indokol
ja ezek létét, de agond az, hogya Bajcsy úton is például egyszerűen

nincs szabad terület, ahová további kerékpársávot vagy utat tudnánk
építeni. Egyetértek azzal, hogy ettől sokkal több kerékpárútra volna
szükség. Ennek további kivitelezése napirenden van, de az említett hely
hiány miatt szinte megoldhatatlan a feladat. A közlekedési előírások

miatt is bonyolult ahelyzet.
• Amiszeretett városunkban miért olyan magas akommunális adó,

hiszen más településen ez jelentősen alacsonyabb?
Más városokban lehet, hogy kevesebb, de akommunális hulladék

elszállítása pedig legalább másfélszer többe kerül. Ha ezeket összead
ják, akkor már talán duplája is lehet máshol. Az akérdés, hogya kom
munális adó tartalmazza-e a kommunális feladatok mellett a kom
munális szemét, hulladék elszállítását? Gyomaendrődön tartalmazza. A
környék településein vagy tartalmazza, vagy nem. Ha igen, akkor vagy
ennyi az adó, vagy magasabb, de ha nem tartalmazza, akkor külön
számítják fel a hulladék-elszállítást. Békéscsaba éppen ezek közé tar
tozik. Ismereteim szerint ott egy lakásra vonatkoztatva mintegy nyolc
ezer forint csak akommunális hulladékszállítás díja.

• AKossuth utcában aközlekedést akadályozza asok parkoló autó,
busz, vagyis kevés aleállónak, parkolónak kialakított hely Lehet-e ezen
változtatni?

Itt is csak hely kérdése amegoldás, de, sajnos, abból kevés van. A
Kossuth utca sem versenypálya. A közlekedést szabályozó sebesség
korlátozó tábla utasításait (40 km max.) be kellene mindenkinek tartani!
Akkor ott aközlekedés biztonságos lenne. Afelszaporodott gépjármű

forgalom átka, sajnos, ez is. Amásik megoldás az, hogyegyirányúsí
tani is lehetne aKossuth utcát, akkor mérsékelhető ez aprobléma, de ez
amegoldás sem lenne népszerű, és sok gonddal járna. Miután kész lesz
acsatornaépítkezés, utána kell majd áttekinteni avárosi közlekedést is.

• Miért nem pályázaton döntöttek a leendő Kner terecske
kinézetéről?

Több irányban érdeklődött az önkormányzat, de ez az egyén vállal
ta, hogy ingyen és bérmentve ad egy árajánlatot.
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PALYAZOK ES EREDMENYEK...

NlodernPedagógusok
Eredményes pályázóink - több, mint hatszáz nyertes a megyéből

Az új évezredben fokozódik az a kihívás, ami a számítástechnika, az
informatika fejlődésével és elterjedésével éri az embereket. Az ebből

eredő szükségszefŰséget ismerte fel a kormány, amikor a Széchenyi
Terv keretén belül pályázatot hirdetett a köztisztviselők és a közok
tatásban dolgozó pedagógusok számára otthoni számítógép-használat
és internet-hozzáférés támogatására.

A pályázat első körében több, mint 600 Békés megyei köztisztviselő

és pedagógus jutott otthoni számítógéphez. A második kör pedagógus
nyerteseinek névsorát böngészve pedig örömmel fedeztem fel a Magyar
Nemzet február l-i mellékletében a szarvasi kistérség huszonnégy
pályázójának a nevét. Akad közöttük békésszentandrási, gyomaendrő
di, kondorosi és szarvasi nyertes is.

Köszönet apályázóknak!
Nekik és az összes Békés megyei pályázónak köszönöm, hogy éltek

azzal a lehetőséggel, amit a kormányzat, a parlament megteremtett.
Köszönöm, mert a saját használatra megnyert számítógépeikkel is hoz
zájárulnak térségünk és megyénk szellemi felemelkedéséhez, a tech
nikailag fejlett világhoz való minél gyorsabb és könnyebb csatlakozá
sunkhoz. Köszönöm, hogy pedagógusokként személyes példájukkal is
hozzájárulnak ahhoz,- hogy tanítványaik már az új évezred írástudói
nak sorába tartozzanak.

Korábban még úgy tűnt, hogy elég, ha az új technikán felnövekvőúj
generáció és néhány jól képzett szakember foglalkozik ezzel a területtel.
Mára azonban annyira felgyorsult a fejlődés, a számítástechnika annyi
ra behatolt az élet szinte minden területére, hogy bebizonyosodott:
elóöb-utóbb kortól és szakrnától függetlenül mindenkinek fel kell ugra
nia az informatika robogó vonatára. Ennek a lehetőségét sikerült most
együtt megteremtenünk, és ha már sikerült, akkor használjuk is ki a
technika adta lehetőségeket. Köszönettel várom a friss nyertesek és a
régebbi internetezők leveleit. Címem: laszlo.domokos@bekesmegye.hu

Domokos László országgyülési képviselő

A Területfejlesztési Tanács által megítélt
támogatási pályázatok 1996-2001. Gyoma
endrődi viszonylatban:

Gyomaendrőd öllkormányzata Gye. és
Csárdaszállás egészséges ivóvízellátása (meg
nevezés) 119573650 (forint), Mezőgazdasági és
Ipari Szakképző Iskola megvalósítása és
követelmények teljesítése 3906 OOO, Póhalmi
bekötőút építése 2756 OOO, Működő idősek

otthona átalakítása, megvásárolt épület á
talakítása, akettő összeépítése 7200 OOO, Szilárd
burkolatú utak építése 9235100, Kner Imre
Gimnázium külső felújítása 14760 OOO, Üzleti
terv megvalósíthatósági tanulmány ipari park
cím elnyeréséhez 4704 OOO, Csapadékvíz csa
torna felújítása közmunkásokkal 5795745,
Regionális hulladéklerakó építése (Gye. és 8
település) 117125700, Görbekút-Vidólaposi
csatorna torkolati áteresz felújítása 4369102,
Gyomaendrőd általános rendezési tervének
elkészítése 2972 OOO, Szennyvízcsatorna há
lózat II. és III. ütem 85000000, Városi
Gondozási Központ intézményhálózatát ellátó
konyha bővítése 8OOO OOO, Összesen:
385397297 Ft.

Belvíz védekezési költség (1999)
10586120, Önkormányzati intézmények kárai
4050 OOO, Személyi tulajdonú lakások kárai
30338 OOO, Utak kárai 35871 900, Belvízi
védekezési költség (2000) 27446305, Önk. int.
kárai 53350 OOO, Szem. tul. lakások kárai
61550 OOO, Árvízi védekezési kts. 4473928,
Összesen: 227666253 Ft.

Bethlen Gábor iskola sertéstelepi rekonst
rukció 6 millió Ft (M), Tímár Andrásné
Gasztronómiai és gyakorlati oktatás a lalusi
vendéglátás szolgálatában 6880 OOO, Hanyecz
Veronika Könyvkötő üzem létesítése 2 M ,
Hármas-Körös Kistérségi Tedeji. Társulás 
fejlesztési koncepció elkészítése 3136 OOO,
Bethlen iskola Kecskeprogram 14 MFt.

Lénia Kft. üzemgazdasági épület és gép
6800 OOO, Dosszié Nyomdaipari Kij. ISO 9002
minőségbiztosílási rendszer bevezetése 2 M,
Tótkaép Kft. iroda és műhely kialakítása
3180 OOO, Dobó Sándor új mezőg. gép, techno
ber. 196 OOO, Szabó Zakariás -"-, Vad Imre -"
182000, Körös Farm 97 Mg. Kft. 1013000,
Ratkay János -"- 211000, Keret Term. Szolg. Kft.
-"- 698 OOO, Körösmenti AGRO Term. Kft. -"
804 OOO, Laposi Bt. -"- 591000, Keselyősi

Földművelő Bt. -"- 611000, Hanyecz és Tsa Mg
i Term. és Szolg. Kft. -"- 117 OOO, ORKER Kft.
Terménytároló, szárító 2253 OOO, Keret Kft.
Takarmánykeverő üzem bővítése 5 M, Róza Kft.
EU-konform papírdobozgyártás megteremtése 4
M, Róza Klt. -"- 6 M, Németh Kft. gép és jármű

besz. 3 M, hegesztési varrattisztító ber. 4 M,
Schwalm és Tsa Bt. ipari telephely kialakítása
2100 OOO, Csikós János cipőgyártáshoz termelő

ber. 2200 OOO, MammutTec Hungary Kft.

kötözőelem gyártásához gépbesz. 50 M, 31 M,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ipari park infrastruk
túra kiépítése I. ütem 30 M, Bátori Gyuláné
Erdőtelepítés, fásílás 504 OOO, Tímár Attila
Ültetvénytelepítés 553 OOO, Hunyad Simon Péter
Új mezőg. gép, techno ber. besz. 452 OOO, Búza
Mihály -"- 301 OOO, Fónagy László 325 OOO,
Öregszőlősi Pulyka-Farm Kft. -"- 358 OOO,
Hanyecz és. Tsa Mg. Term. és Szolg. Kft. -"
434 OOO, Vaszkó Imre -"- 458 OOO, Dávid Vince
-"- 53 OOO, Izsó Sándor -"- 55 OOO, Villányi Attila
-"- 121 OOO, Püski Sándor -"- 132 OOO, Giricz
Máté -"- 193 OOO, Agrócsúcs Kft. -"- 215 OOO,
Iványi Ervinné -"- 242 OOO, Ambrózi László -"
263 OOO, Hanyecz és Tsa Mg. Term. és Szolg. Kft.
Meliorációs és öntözésfejlesztési ber. 830 OOO,
ORKER Klt. új mezg. gép, techno ber. besz.
267000 Ft.

Iljúsági és Sportminisztérium pályázati ered
ményei Gyomaendrőd viszonylatában

Művelt Cigányifjúságért Alapítvány -

Integrált szabadidős nyári foglalkoztató tábor
100 eFt, - Kis értékű eszközök besz. tám. 50 e
Ft, - Balatoni Nyár 2002.180 eFt.

Városi Családsegítő Központ - Drog
prevenciós Nap 100 e Ft, - A kábítószerfo
gyasztás megelőzésével kapcs. szabadidős pre
venciós programok lám. 250 eFl, - Szabadidős

tábor ép és fogyatékos gyermekeknek
Gyomaendrődön 100 eFt.

Selyem úti óvoda - Gye.-i óvodások III.
Olimpiai játéka 78 eFt.

Gye. önkormányzata Kecskés-zug i faház kis
értékű tárgyi eszköz besz. 50 eFt.

Kner Tánc Sport Egyesület - Kis értékű tár
gyi besz. 50 eFt,

Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. - Rózsahegyi
Napok 230 eFt.

Kis Bálint Ált. Isk. és Óvoda - Fiatalok tár
sadalmi felelősségre való nevelése 100 eFt.

Természetjáró Tájvédők Egyesülete 
Érdemes tanulni - megérdemelt jutalom - hurrá
nyaralunk! 100 eFt.
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Képviselő-testületiülés február 28-án

Napirend elöttiekböl - Polgármesteri beszámoló

Elkezdődtek a városunkban is a választási kampányok. Általában mind
egyikree[megyek, és megha[lgatom aprogramjaikat. Aválasztók voksaiért zajló
események során mint független polgármester avárosházán is fogadom ajelö[
teket - kezdte beszámolóját dr. Dávid Imre.

A Szociális és Családügyi Minisztériumhoz közmunkapályázatot a térség
településeivel közösen - Kardos, Kondoros, Kétsoprony és Gyomaendrőd nyúj
tott be, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács javaslatával. Gyomaendrőd

mintegy 213-ad részben fog részesedni a48 millió lorintos támogatásból.
Ategnapi napon aregionális kommunális hulladéklerakó PHARE-pályáza

ta is elindult.
A szúnyoggyéritésre a közbeszerzési eljárás elindult. A részt vevő

települések közreműködési szerződését március 18-án írjuk majd alá, a fürdő

alapkőletételének ünnepsége keretében. A májusi, első szúnyoggyérités
valószínű[eg meg is történik majd ezt követően.

Az Állami Számvevőszék a hivatalban folytat vizsgálatot a szenny
vízberuházássai és a kommunális hulladék[erakóva[ kapcsolatban, a saját erő

kérdésében, a beindult beruházások folyamatának törvényessége szempont
jából. Az APEH gazdasági rendészete is górcső alá vette aszennyvízberuházást
egy olyan bejelentést követően, hogy az önkormányzat nem rendelkezik
megfelelő saját erővel aberuházás lefolytatásához... Avizsgálat belejeződö[t. A
város a 10%-ot meghaladó saját rész lelett is rendelkezik anyagi erővel ...
Törvénytelenség, jogszabály-ellenesség nem volt tapasztalható.

A Március 15-j ünnepségek a szokásos formában bonyolódnak majd. A
megemlékezés Endrődön kezdődik, majd Gyomán folytatódik.Az ünnepségeken
valószínűleg Domokos László országgyűlési képviselőnk is jelen lesz.

Avitatott földek ügye amegyei bíróságon felfüggesz\ésre került, ezért ez a
iolyamat továbbra is függőben van.

Március 18-án a Liget-fürdő fe[újításának és további beruházásának alap
kőletételére kerül sor. Ezen jelen lesz és az alapkövet e[helyezi Matolcsi György
miniszter, aki emlékfát is ültet az erre kijelölt emlékfa parkban.

Napirendi pontokból

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának mód
járól és feltételeiről szóló rendelet módosítása során a lestület a szenny
vízberuházás megvalósulása érdekében az önkormányzat lakossági támo
gatásának feltételeit építi be a rendeletbe, amely rendelkezések módosításra
szorulnak. Például: támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb öszegének öiszörösét. Vállalta, hogy az érdekeltség i hoz
zájárulást aHármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulalnak meg
fizeti. Az ingatlan rákötéséhez akivitelezési szerződést megkötötte. Az egyszeri
támogatás mértéke lakásingallanonként max. 16 ezer forint lehet. Amegáltapí
tolt támogatást a polgármesteri hivatal a kivitelezőnek utalja, a munka
elvégzésének igazolását követő 8 napon belül.

./ Gyomaendrőd Öregszőlő ivóvízhálózatának bővítése után a keletkezett
vagyont az önkormányzat bérbeadás útján kívánja a Békés Megyei Vizművek

Vállalattal üzemeltetni.
./ A Kulich Gyula utca burkolaterősítési munkáját elvégezték. Azok a

lakosok, akik befizették alakossági hozzájárulást, várják akommunális adó alóli
mentesítést 2002-re vonatkozóan. A képviselő-testü[et ezt egy évre és egyedi
leg megszavazta.

./ Gyomaendrőd 11.-1t1.-IV. ütem szennyvízberuházás finanszírozásának
bizlosítására támogatási szerződést köt az önkormányzal és a Hármas-Körös
Csatornamű Beruházó Vízi közmű Társulat. Az önkormányzalnak, mint
kivitelezőnek pénzeszközt kell átadnia avíziközmű társulatnak a leladatok tel
jesítése érdekében. A finanszírozás 260 millió forint, amit megfelelő ütemezés
szerint biztosítanak.

./ Gyomaendrőd 20 szavazókörébe megtörténtek a szavazalszámláló
bizottságok tagjainak és póltagjainak kijelölései, megválasnásai. Ajelölt tagok
és póltagok az összeférhetetlenségi nyilatkozatot megadták, a tisztséget elvál
lalták. Megbízatásuk a következő szavazatszámláló bizottság megválasztásáig
szól.

./ A képviselő-testület a Kner Emlékléren elhelyezendő "Tudás kúlja"
csobogókút bemutatott ötlettervének kialakításával egyetért, megvalósítását
támogatja. A továbbiakban a máz- és színmintákat elkészíttetik Kungl György
szobrászművésszel, majd amegvalósítás költségvetésére is javaslatot kérnek.

./ Az önkormányzat több pályázatot nyújt be különböző célok érdekében.
A Békés Megyei Terü[etfejlesztési Tanácshoz a gyomaendrődi városközpont
fejlesztésére; az útfenntartási és fejlesnési célelőirányzat elnyerhető támo-

. gatására aSelyem út - útépítés érdekében. ASelyem út folytatása az isko[áktól
első részben aRácz Lajos útig épülne meg. AGazdasági Miniszlériumhoz szin
tén a városközpont fejlesztése érdekében a Települések összképének javítása
című felhivására; A Szent István Napok Gyomaendrődön című ren
dezvénysorozat megtartásának támogatására; a Magyar Művelődési Intézethez
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére technikai, műszaki

berendezések beszerzése érdekében. Pályázata t nyújtanak be továbbá a
KözművelődésI pártoló önkormányzat 2002. cím elnyerésére a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumához.

./ Az önkormányzat ajánlatot kapott a ELMIB Rt képviseletében fellépő

SZA-CO Kft.-tő[ intézményeink belső vi[ágításának rekonstrukciójára. Az ön
kormányzati intézmények világítási kiadásai nak csökkentését célzó beruházás
megvalósításához aSzéchenyi Terv pályázati felhívása szerint támogatás vehető

igénybe. Ez 30%. Ezért a Kis Bálint Általános Iskola és aVárosi Sportcsarnok
épületének világítását korszerűsítik. Aszerződést erre vonatkozólag hamarosan
megkötik. Értéke: elnyerhető összeg 1782 ezer forint, bruttó összeg 7425 ezer
forint.

ANemzeti Földalap és családi gazdaság...

Ezen témákat tárgyaló fórumok, rendezvények voltak városunkban a
közelmúltban. A mezőgazdaságból élők sorsát a jövőben meghatározó
törvénycsomag és az EU-csatlakozást megelőző tárgyalások egyik leg
fontosabb témája asokakat érintő mezőgazdaság kérdése. Domokos László,
dr. Kulcsár László, aGazdakörök országos alelnöke, Szabó István, amegyei
FVM hivatal vezetője, az APEH-lől Ádámné Nyemcsok Andrea tartottak
értékes előadásokat, valamint Kertes Imre vezető falugazdász értékelte a
törvényt. Ungvölgyi János térségi megbízott a vonatkozó pályázatok
aktuális információit ismertette.

Köszönet
Köszönetüket fejezik ki azoknak, akik támogatták aBoldog Óvodáskor

Alapítvány jótékonysági bál já, támogalójegy vásárlásával, tombolatár
gyakkal. Külön köszönet aszülőknek!

Támogatók:
Pentament Kft, Szoli stúdió, Farkasinszki Zsuzsanna, Madizo[,

Bercsényi Katalin, Turul Cipő, Farkas Máté, Anikeila Bt, Sikér Kft., Fundy
Kft., Varga Zoltán, Németh Szabó Kkt., Kalamáris Papír írószerbolt, Kovács
Szilvia, Barba és Társa Bt, Szabóipari Szövelkezet, Kruchió Ferenc váll.,
Bela Zollánné, Porubcsánszki Sándorné, Szabó Istvánné, Sevró Modell,
R. Nagy Tibor, Szabó Lajos, Color Shop, Bárdi Gabriella, Sárhegyi András
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Pályázati felhívás
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A magas élőmunka igényű vállalkozások 2002. évi foglalkoztatási
támogatására

A Gazdasági Minisztérium a vállalkozások gazdálkodási felté
teleinek javítása érdekében a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási
alaprész terhére indított munkaerőpiaci programra a megyei (fővárosi)

munkaügyi központok közremú1<ödésével

pályázatot
hirdet aminimálbér-növelés esetleges kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak ellensú
Iyozását szolgáló foglalkoztatási támogatás nyújtására, a vállalkozás szintjén 2002.
évre számított járulékteher-többlet, illetve élőmunka-többletköltség részben vagy
egészben történő átvállalására.

I. Apályázat célja
Az alacsony átlagkeresetű és magas élőmunka ígényű vállalkozások foglalkoz

talási helyzetének javítása, munkaerő-megtartó és létszámbővítő képességük
elősegítése.

II. Apályázók köre
Apályázaton abellöldi székhelyű
• gazdasági társaságok
• állami, önkormányzati, szövetkezeti és egyesületi vállalatok, trösztök
• szövetkezetek
• egyéni vállalkozók, valamint
• közhasznú társaságok és közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett

alapitványok, amelyek az alapító okiratuk alapján rehabilitációs foglalkoztatást
végeznek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását
végzik, és a 2001. évi átlagos statisztikai létszámukban a megváltozott
munkaképességű munkavállalók, illetve amunkaerőpiacon hátrányos helyzetű

személyek aránya az SO%-ot meghaladja
(továbbiakban együtI: vállalkozás) vehetnek részt.

III. Pályázati feltételek
AII. pontban megjelölt pályázók az alábbi feltételekkel nyújthatnak be pályázatot:
1. ha avállalkozás alkalmazásában állók 2001. évi átlagos statisztikai állományi

létszáma elérte az egy főt, de
a) az alkalmazottak száma 2001-ben nem éri el a20 főt, és aszámítolt támogatási

igénye éves szinten atízezer forintot meghaladja, illetve
b) az alkalmazottak száma 2001-ben elérí vagy meghaladja a20 főt, és aszámí

tott támogatási igénye éves színten az ötvenezer forintot meghaladja.
2. A főfoglalkozású egyéni vállalkozó, ha a támogatásí ígénye éves színten

legalább tízezer forint.
Nem részesülhet támogatásban az avállalkozás
a) amely - a Munka Törvénykönyve 76. § (1) és (2) bekezdésben loglalI

kötelezellségét elmulasztva -, írásos munkaszerződés nélkül foglalkoztatott munka
vállalóI, és ezért a munkaügyi ellenőrzési hatóság által, az 1996. évi LXXV. lör
vény 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve i) pontja alapján hozott jogerős és végre
hajtható határozatban 2001., illetve 2002. évben munkaügyi bírság fizetésére
kötelezték

b) amelynek 60 napnál régebben lejárt határidejű adó és/vagy járuléktarlozása
van, és annak későbbi megfizetéséhez az adóhatóság nem járult hozzá.

IV. Apályázattal elnyerhető támogatás
Atámogatás formája: vissza nem téritendő, egyösszegben lolyósitott támogatás.
A pályázat keretében támogatás nyújtható, a vállalkozás szintjén 2002. évre

számítolt élőmunka-Iöbblelköltség, a lőfoglalkozású egyéni vállalkozó esetén a
járulékleher-többlet részben vagy egészben történő átvállalására.

A támogatás normatívalapú, a támogatás arányait az összesített pályázatok
alapján a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) határoua meg. A legalább 20
lőt foglalkoztató - 2000. évi mérlegbeszámolóval rendelkező - vállalkozások
esetében, a vállalkozás átlagkereset szint je és élőmunka-igényességi mulató ja - a
MAT döntése alapján - normalív rendszerben diflerenciáló tényezőként kerül figyelem
bevételre.

V. Apályázat benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az előírt (és csatolt) adatlapon nyújtható be, amely - a

munkaerőpiaci programra vonatkozó tájékoztalóval együtt - aGazdaságí Minisztérium

honlapjáról letölthető, illetve a munkaügyi központok kirendeltségeinél is be
szerezhető 2002. február 15-től.

Apályázatot 3eredeti példányban az adatlapon - az adatlap mellékleteiben közölt
számítási módszer alkalmazásával - apályázó székhelye szerinti illetékes munkaügyi
központ központi szervezeti egységéhez kell benyújtani.

Az alkalmazottat is foglalkoztató főloglalkozású egyéni vállalkozó asaját járulék
teher-többletére és alkalmazottai élőmunka-többletköllségére egy adatlap benyújtásá
val pályázhat.

Apályázat benyújlási határídeje 2002 március 18.
Abenyújtotl pályázatok hiánypótlására csak egy alkalommal, ahíánypótlásra fel

szólító értesítést követő 8 naptárí napon belül kerülhet sor.
Apályázónak eljárásí díjat nem ketl fizetnie.

VI. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus
Anormatív támogatás arányáról és az egyes munkaügyi közponloknál felhasznál

ható pénzügyi keret nagyságáról - az országos szinten összesítetllámogatási igények
és atámogatási keretligyelembevételével- aMAT dönt 2002. május 1S-ig

A támogalásról a pályázó székhelye szerint illelékes munkaügyi központ igaz
gatója államigazgatási határozatot hoz 2002. május 31-ig.

VII. Egyéb rendelkezések
Amunkaerőpiaci programban meghatározottak megvalósulását aFoglalkoztatási

Hivatal és amunkaügyi központ kíséri figyelemmel. Az adatlapon és az egyéb doku
mentumon feltüntetett adatok valódiságát amunkaügyi központ ellenőrizni jogosult.

Békéscsaba, 2002. február 4.
BÉKÉS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT

Pályáz ti felh'vás'
Gyomaendrőd Város jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalhoz
egy fő intézmény irányft6 ügyintézői állás betöltésére.

Ellátandó leladatok közoktatási, egészségügyi, művelődési, kulturális és
sport igazgatási feladatok, intézmények törvényességi felügyelete.
Afkalmazási feltételek:

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság
- 18. életév belöliése
- Gyomaendrődi állandó lakóhely
- 5 év oktatói gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tétel (kinevezés esetén).

Iskolai végzellség egyetemi vagy főiskolai szintű természelIudományi,
bölcsész, pedagógus szakképesítés, államigazgatási felsőoktatásban

szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ
szerint: felsőfokú szakirányú szakképesítés. Közigazgatási szakvizsgával,
pedagógus szakvizsgával vagy közoktatás-vezetői szakvizsgával ren
delkezők előnyben részesülnek.
Bérezés: a köztisztviselői törvény szerint.
Apályázatot Gyomaendrőd város jegyzőjéhez kell benyújtani.
Apályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajzot
- erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi)
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolatát.

Apályázat benyújtásának határideje 2002. április 30.
Elbírálás időpont ja: 2002. május 31.
Alkalmazás kezdő időpont ja: 2002. szeptember 1.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Mucsi Lajosné személyügyi
főelőadó (Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.)
Telefon: 66/386-122
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Európa Nap a könyvtárban Balett a Zeneiskolában

Abemutatán

......._._.._-_ _-_._ _-_.._ _----_ _-_ __ _---"-"--'-"---,

• selyemvirágcsokor
• élő cserepes növények
• műfenyőkoszorúk

• virágcserepek
• kaspók
• virágládák.

Tavaszi virághagymák - gumók "
Háztartási műanyagáruk nagy választékban! ~

====="0:::'''"''''='-0:::--''''--='-o:::_=~""~~,,,,~m=.:~~i .~:_q!-~::~~r;;: n-.J

/Iz elmúlt év őszétől Gyomaendrődön is foglalkozhatnak ezzel.
tanulhatnak balettet az erre jelentkező gyermekek. A városi

Zeneiskolában het; egy alkalommal a Békés Megye; Jókai Színház

koreográfusa. Novák Eva balettoktató. tanár foglalkozik a

növendékekkel. /Iz alapfokú oktatáson részt vehet bárki. A balettra

jelentkezett S7 fő között megtaláljuk a 4 éveseket éppúgy. mint a
18 éveseket is. Mindenkit szívesen látnak. hiszen a cél nem lehet

minden esetben világhírű primadonna. balettművész kibocsátása

az iskolából. viszont a tánc sok egyéb hasznos hozadéka. ered

ménye is jelentős.

Novák Eva elmondta. hogy Gyomaendrődön nagyon sok

értelmes. fogékony gyermekkel van dolga. akik e rövid idő alatt is

már szépen. látványosan fejiödnek. (Ennek szemtanúi lehettünk a

Zeneiskola bemutató rendezvényén.)

A balettra való nevelés pozitív hatásai kózött megtalálha~uk a

helyes testtartás kialakulását. az összehangolt mozgást. de fejleszti

az önfegyelmet. megszeretteti a fiatallal a komoly. a klasszikus

zenét. a művészetet Továbbá nem elhanyago/ható a közösségfor

máló ereje sem Valószínűleg Gyomaendrődön is megszeretik
majd a későbbiekben ezt a művészeti ágat. és kialakulhat a város

ban ennek hagyománya.

A Zeneiskolában nem titkolták aggodalmukat. hogy kicsi lesz rá

az igény. Viszont hamar megcáfolta ezt az. hogy némi lemor

zsolódás után stabilan 45-SD-en látogagák a foglalkozásokat.

Sajnálatosnak veszik azt is a létszám alakulásában. hogy csak a

szombati nap áll a rendelkezésre a ba/ettet gyakor/ók számára.

Reméljük. hogy az újdonság erejével ható. az oktatási kínálatot

a városban bővítő balett kitűzött úgáról nem tér le. s bár helyi múlt
hlján van. mégis komoly jövö elött áll.

r.,.~~~z.-<"<"'-~.,...,.::&::::.-..-S'-.,.- ....=-.,...;'!:...~-S' ....<;:<:"S'IT>U"'Z.~

~ ~irág, ajiitWilt "
FORGÓ FRIGYES Gyomaendrőd, Fő út 160. sz.

N Ajánlatából:
Akciós

A rendezvény célja az volt - mondta Varga Zoltán,
a Békés megyei közgyűlés gazdasági bizottságának
elnöke, hogy megnyissák a megye nyolcadik Euro
alpontját. Ezzel olyan újabb településen sikerült a
megyei önkormányzatnak egy alpontot létrehozni,
ahol még nem működött. Ezután folyamatosan ren
delkezésre áll Gyomaendrődön ez az információs
bázis minden érdeklődő lakos számára. Ail1it esetleg
nem találnak ezen, arra az egyéb helyről történő

beszerzés lehetőségét adják meg. Például olyan
mezőgazdasági vállalkozó is választ kaphat kérdé
seire, aki szállítani kíván az EU-ba, hogy milyen
feltételekkel teheti ezt meg stb. Azért, hogy ezt a
komoly eredményt elérhettük, köszönet illeti a
megyei könytárat.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igaz
gatója a továbbiakban azzal folytatta, hogy Békés
megyében a megyei könyvtár ennek az információs
szolgálatnak a központja, s eddig nyolc alpontot hoz
tak létre különböző megyei városok könyvtáraiban.
Ennek finanszírozása döntően a külügyminisztérium
által történik.

Különböző pályázati lehetőségek állnak ren
delkezésre, illetve hozzájárul a működéshez a megyei
önkormányzat, de Békéscsaba városa is, továbbá a
helyi önkormányzatok a költségvetésükben. Vann.ak
úgynevezett célcsoportok, amelyek fontosak az EU
célkitűzésében, elsősorban a fiatalok, a felnövő

nemzedék, hogy a kellő ismeretekhez hozzájuthas
sanak. .. Azonban a mezőgazdaságban tevékenyke
dők is egy másik fontos célcsoportot alkotnak.
Nekünk az a feladatunk, hogy a közvéleményben
tudatosithassuk az EU-val kapcsolatos kérdéseket,
annak működését, történetét, feladatát, rendjét,
hagyományait, az előnyöket és hátrányokat - tette
hozzá Ambrus Zoltán.

Remete Tamás, a megyei könyvtár munkatársa
előadást tartott fiataloknak az Európai Unió
története címmel. A gyomai könyvtár rendezvényén,
február 7-én a Bethlen iskola végzőseinek egy cso
portja vett részt. Számukra vetélkedő is tarkította
még a programot, amin értékes könyveket nyerhet
tek.

A közönségből
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A Zenebarátok Kamarakórus 2001. éve
A zene kikapcsol. megnyugtat és lélekfelemelő! Ennek

megfelelően, ezt a gondolatsort követve a kórustagok az
évet szívvel-lélekkel végigdolgozták. hogy kitűzött céljukat
megvalósítsák.

Az első szereplés március 24-én Dévaványán, a
zeneiskola farsangi vacsoráján volt. Ezt áprilisban a helyi
zeneiskola farsangi bálja követte. Májusban a Kner Imre
Napok keretén belül a gimnáziumi öregdiák találkozón
énekeltünk. Ez után anyák napi műsorvolt a polgármesteri
hivatal dísztermében, közös hangverseny a budapesti Arco
vonós-hangszeres zenekarral. Másnap Dévaványán a refor
mátus templomban zajlott az előadás. Ezt követően június
hónapban Dévaványa várossá avatásának évfordulóján lép
tünk fel. Június 21-én a gyomaendrődi Művészeti tábor
záróhangversenye következett. Júliusban az endrődi kato
likus templomban esküvői szertartáson énekeltünk,
augusztus 20-án az ünnepségen.

Szeptemberben a református egyház ünnepén, a temp
lom felújitása alkalmából, októberben a Zene Világnapján
hangversenyeztünk Gyomaendrődön és Dévaványán. Az
UNESCO nemzetközi pedagógus napját is megünnepeltük
az alapítvány tagjaival. Novemberben a Szent Imre-napi
búcsún a katolikus templomba és a MKDSZ vacsorájára
hívtak bennünket. December 23-án volt hagyományos
karácsonyi koncertünk az endrődi katolikus templomban,
közösen, Tóth Mihály kántorral.

Terveink között szerepelt még egy tanulmányút. ami,
sajnos, nem sikerült. viszont idén ismét megszervezzük. A
közös éneklés, az együttlét sok örömet ad nekünk. Sok új
darabot tanulunk, s a jövőben is folytatj uk a kama
razenélést, akamaraéneklést.

Köszönjük a képviselő - testület által megszavazott
önkormányzati támogatást! Köszönjük, a kapott
adományokat. a hangversenyek látogatóinak bátoritó tap
sait, amely erőt ad és ösztökél. Köszönjük kedves közön
ségünkl

Holubné Hunya Anikó, a kuratórium elnöke, Erdeiné
Mucsi Márta, a kuratórium titkára, Horváth Gáborné. a

kuratórium gazdasági vezetője

A Kis Bálínt Általános Iskola és Óvoda angol nyelvi
hetet rendezett február 25-től március l-jéig. Az ese
ményen meghívott előadókkal tarkított előadásokat és
versenyeket rendeztek. A hét folyamán népszerűmese
figurák sütése is a programban szerepelt, úgynevezett
totó feladat-verseny és egyebek társaságában. A meg
mozdulás címe English Holídays volt.

Jókai úti oVlsokJarsangján

Az ovi-galéria újabb eseménye
A Kossuth utcai óvodában az immár hagyományos ovi-galéria keretében

újabb kiállítást nyitottak. Az intézmény óvónője, Sinka Beáta szárazvirág és ter
més kompozicióit tekinthette meg az érdeklődő közönség.

Amegnyitón február 1S-én fellépett Szilágyi Zoltán és Uhrin Anikó, meg
nyitotta Tóth Ferencné. Megtekinthető május 31-ig.

!lit ci-~, áll ci- Mi...
Február 8-án a Selyem úti Óvodában farsangi mulatságot tartottunk.

Hagyomány nálunk, hogy ezen anapon korán reggellánkot sütünk, és aIrissen
sült fánkkal fogadjuk az érkezőket. Afánkot agyerekek egész nap ehetik, mert
ilyenkor 10 liter tej ből sül afinom csemege.

Farsang napján jelmezbe öltözik felnőtt, gyermek egyaránt, és vidám
bolondozással, tánccal töltjük el adélelMöt.

"Körbe, körbe / húzd meg a láncol, / perdülj, fordulj / járd a táncot /
Farsang, farsang / ujjadra fűzd / hideg időt / messzire űzdl"

(Kufár Róza: Körbe, körbe...)

Selyem úti ovi

A Jókai úti óvodában IS•••
Az ünnepek jelentős események óvodánk életében. Minden évben arra

törekszünk, hogy hagyományos ünnepeinket újszerű programokkal örömte
livé tegyük. Az idei farsangi mulatságunkat iskolánk 2/b osztályos tanulói
nak néptánc műsora színesítette. Ezt követően látványos, izgalmas bűvész

mutatványokon szórakoztunk. Óvodásaink lufifigurákat kaptak ajándékba,
amivel nagy örömet szereztünk számukra. Úgy érezzük, sikerült a vidám
délelőttel maradandó élményt nyújtani.

Intézményünk névadójának tiszteletére májusban (13-17-ig) Kis Bálint
Napokat tartunk. Az eddig megszokott hagyományos ünnepeinken kívül
aktívan bekapcsolódunk a rendezvénysorozatba kicsinyeinkkel. Terveink
szerint nagycsoportosainkkal részt veszünk az utcai lelvonuláson. Óvodá
saink legszebb alkotásaiból kiállítást rendezünk. Amozgásos nap keretében
közös zenés tomát szervezünk, majd versenyjátékokkal tesszük szfnessé a
délelőttöt.

Tervezünk egy kézműves délelőttöt is, ahol a gyermekek érdek
lődésüknek megfelelően kedvükre válogathatnak a tevékenységekben:
például origami, arcfestés, gyöngyfűzés, papírsárkány készítés stb ...

A szülők aktív részvételére is számítunk, délután családi sport
vetélkedőt szervezünk.

A hét utolsó napján kirándulni visszük gyermekeinket Szegedre, a
Vadasparkba. Mindent megteszünk, hogy e rendezvénysorozat hagyo
mánnyá válhasson intézményünkben.

AJókai úti óvoda óvónői
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Az országgyűlési képviselőválasztás időpontjai,

mint az már bizonyára mindenki előtt ismert, 2002.
április 7., a második forduló 2002. április 2l.

A választásra jogosultak február 4. és 8. között
megkapták az értesítést a választói névjegyzékbe
történt felvételről. Az értesítő tartalmazza a szavazás
pontos helyét és időpontját. Az értesítővel együtt
megkapott hivatalos és kitöltött ajánlószelvénnyel
2002. március 15-ig lehet jelöltet ajánlani, azt a
jelöltnek, illetőleg a jelölő szervezet képviselője

részére átadni. Az ajánlásért előnyt adni vagy ígérni,
valamint az ajánlásért előnyt kérni vagy annak
ígéretét elfogadni tilos!

A KAMPÁNYIOÖSlAK ESEMÉNYEIBÖL
A választás közeledtével természetesen megsza

porodnak a kampány- vagy kortes rendezvények. A
pártok vagy a szervezetek igyekeznek minél több
állampolgárt információkkal ellátni, megismertetni
jelöltjeiket. Ennek során számos országos politikus
látogat Je" vidékre, így városunba, illetve körze
tünkbe, Békés megye 5. számú választókerületébe.
Az eltelt hetekben, sőt hónapokban már ennek során
megismerhettük a MIÉP, az MSZP, a FIDESZ jelölt
jeit, országos alelnökök, egyéb pártvezetők tár
saságában.

* * *

Békésszentandráson február közepén a FIDESZ
alelnöke, Kövér László és Domokos László ren
dezvénye zajlott. Kövér László beszélt az országban
történt előrelépésekről,mindenkire kiható hatásairól.
Közvéleménykutatások is mutatják - hangsúlyozta az
alelnök -, hogy az emberek érzik a javulást, ezzel a
jövőbe vetett hitük is pozitívan változik. Említette,
hogy a gazdasági növekedés az EU-s érték két
szeresét érte el tavaly. A munkanélküliségi ráta is
leszorult, egyes területeken például már munkaerő

hiány is tapasztalható. Az állam az eddig is működött
és a jövőbeli közmunkaprogramokkal mindenkit
munkához tud juttatni. A közoktatásban pedig a
diplomások száma elérheti a jövőben az 50%-ot is. A
diákhitel sikeres és inkább az ország déli, keleti
megyéiben veszik igénybe. A közbiztonság is javult, a
lakásprogram elindult, és az egyéb javulások okán az
emberek egyre inkább elhiszik, hogy a politika róluk
és értük szól...

Domokos László jelenlegi országgyűlési képviselő

és jelölt is egyben - beszámolt arról, hogy az agrá
rium kérdése átszőtte az elmúlt négy évet. Az
agrártörvény és a támogatási rendszerek sokakat
érintenek, és ebben is előrelépést tett a kormány,
valamint ezt a régen nyomasztó ügyet súlyának
megfelelőenkezeli. .. Az itt élők sorsát nagyban segítik
az új rendelkezések. A tulajdonosi és abirtokjogi
szerkezet méreteiben is rendezésre szorul, s a régen
volt szerkezetet közelíti. Ennek a nemzeti földalap
fontos eszköze lesz.

Szocialista képviselők

GyomaendrődönI.
Földesi Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselőjelölt jének meghívá

sára Gyomaendrődön járt Kiss Péter, az MSZP Baloldali Tömörülés Plat
form elnöke, az MSZP Munka Világa Kabinetjének vezetője, országgyűlési

képviselő. Aszocialisla politikusok találkoztak a helyi sajtó képviselőivel,

megbeszélést folytattak dr. Dávid Imre polgármesterrel, és látogatást tettek
a Művelt Cigányifjúságért Alapítvány vezetőjéné, Dógi Jánosnál.

Kiss Péter, aki az előző ciklusban munkaügyi miniszter volt, szólt arról,
hogya szocialisták kormányra kerülése esetén 300-400 ezer új munkahe
lyet fognak létrehozni, hogya több mint 900 ezer munkanélküli eséllyel
induljon a foglalkoztatás terén. A szocialista politikusok elhibázottnak
tartják a kormány minimálbér-politikáját, ami miatt országos szinten
hónapról hónapra csökken az alkalmazásban állók száma. Az MSZP kor
mányra kerülve bevezeti, hogy ne kelljen a minimálbér után személyi
jövedelemadó! fizetni, és a foglalkoztatás bővítése érdekében csökkenteni
fogják amunkáltatók terheit.

Szóltak azon terveikről, melyek során a45 év feletti nőket és az 50 év
feletti férfiakat foglalkoztató munkaadók külön adókedvezményben
részesü Ijenek.

Érdeklődéssel hallgatták a város polgármesterének tájékoztatóját
Gyomaendrőd terveiről, biztosították őt arról, hogy minden megkezdett
beruházást folytatni fognak, jelentősen növeini fogják az önkormányzatok
mozgásterél.

Dógi János tájékoztatója alapján elismeréssel szóltak az alapítvány
tevékenységéről, példa értékűnek tartva kezdeményezéseiket, melyeket kor
mányra kerülve aszocialisták is támogatni fognak.

Földesi Zoltán, választókerületünk szocialista képviselőjelölt je atováb
biakban ismertette akampány további rendezvényeit, amelyek alkalmával a
helyi lakosság több vezető szocialista polilikussal találkozhat és cserélhet
véleményt apárt "Egységben anemzettel" programjáról.

Aszocialisták választási esélyeiről elmondták, hogy az ajánlószelvény
gyűjtése során tapasztalt lakossági véleményekből, a nagy számú
begyűjtött ajánlószelvényből is arra lehet következtetni, hogy április 7-ét és
21-ét követően a szocialisták alakíthatnak kormányt, s e körzetben is
megszerzik az egyéni mandátumot.

1\I.IIÉ:P
yebruár 25-én az endrődi Közösségi Házban a

MIEP országgyűlési képviselőjelöltjének dr. Olasz
Imrének, vendége volt ifj. Hegedüs Lóránt ország
gyűlési képviselő. Dr. Olasz Imre bemutatkozasa
soran röviden ismertette a pártja programjaból
azokat a lényegesebb pontokat. melyek meghatározói
a kampánynak. Példaul a közélet rendjét és tisz
tasagat szeretnék elérni. valamint a lágy drogok
legalizálását sem tartják elfogadhatónak. Munkat
szeretnének adni minden dolgozni akaró polgárnak.
Nem tartják jónak a földtörvényt. ezt átdolgozásra
visszadobnák. Jól szervezett kedvezményes hitelekkel
szeretnék a vállalkozók tevékenységét támogatni. ..

Hegedűs Lóránt hangsúlyozta a keresztyéni
eszmeiség fontosságát. Nem csoda, hogy a nép sötét
ségben él, mert az elnyomó akarat ezt kívánta.
történelmi hatása ezt eredményezte. A legnagyobb
feladat a világosság felé vezetni az országot. A
nemzeti vagyont vissza kell szerezni, felülvizsgálni az
eddigi rablÓ-privatizációkat. Végül felhívta a figyel
met, hogy a választások mocskában figyeljünk az
igazi értékekre!
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DÁVID ISTVÁN Munkáspárt

MSZP fórum II.

Tisztelt választók, polgártársak!

Kérem Önöket, menjenek el szavazni!
Szavazzanak rám, aMunkáspártral

így Gyomaendrődnek is lehet végre az
Országgyűlésben képviselője.

Megragadom az alkalmat, hogy meg
köszönjem azt, hogy kopogtatócédulájukkal
megtiszteltekl

(xl

Rövidesen eljön az idő, hogya parlamentbe választhatják az ország
lakói aképviselőket. mostani jelölteket. Ez igy lesz Gyomaendrődön is.

Békés megye 5. számú választókerületébe tartozunk, ahol a
Munkáspárt országgyűlési képviselőJelölt je vagyok: Dávid István,
gyomaendrődi lakos. Gyomaendrőd városa most közelebb kerülhet az
Önök jóvoltából, avagy szavazatuk \ámogatásával az ország
irányításához.

Ha Önök szavazalukkal megtisztelnek, szeretném a szegény
emberek, parasztok, munkások, munkás-értelmiségiek, nyugdíjasok,
kisvállalkozók érdekeit képviselni az Országházban, a Parlamentben.
ígérem, hogy aMunkáspárt programját képviselem majd, mint például:

• Aszociális alkotmányt!
• Munkát mindenkinek, teljes foglalkoztatást!
• Európai munkáért európai béreket!
• Ingyenes egészségügyi ellátást!
• Ingyenes oktatást!
• Versenyképes magyar mezőgazdaságoti

• Fiatalok lakáshoz való juttatását!

Az MSZP 5. sz. választókeruletének képviselő

jelöltje, Földesi Zoltán meghívására Gyomaend
rődön politikai fórumot tartottak február 27-én a
Katona József Művelődési Központban. Ezen jelen
volt és választási beszédet mondott Burány
Sándor, az MSZP frakcióvezetö helyettese, dr.
Kapolyi László, az MSZDP elnöke. Helyi párt
vezetők, mint házigazdák: Babos László, az MSZP
és Jenei Bálint, az MSZDP helyi elnöke.

Szocialista-szociáldemokrata
kézfogás Gyomaendrődön

AMagyar Szocialista Párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
országos választási szövetségét Békés megyében, városunkban kézfogással
is megerősítette Földesi Zoltán, az MSZP megyei irodavezetője, körzetünk
országgyűlési képviselőjelölt je és Jenei Bálint, az MSZDP megyei elnöke.

Közös cél aszociális rendszerváltás megvalósítása, hogy mindenkinek
javuljanak életkörülményei. Mert Magyarország mindannyiunkéi

Asikerért mindannyiunknak össze kell fogni!

Köszönve és kérve a bizalmat
Gyomaendrőd országgyűlési képviselőjeként

köszönöm az emberek bizalmátl A gyomaendrődi

emberek 1998-ban úgy döntöttek, hogya térség
hátrányos helyzetének magyarázgatásai helyett a
jövőre szavaznak. Az Önök választása eredményes
volt, az élet szinte minden területén előre léptünk.

Abelvizes házak, aközépületek akormány támo
gatásával megújultak, folyik a csatornaépités.
Megújult az idősek otthona, szociális bérlakás és fiatalok garzonja épül.
Több helyi vállalkozás munkahelyteremtését sikerült támogatnunk. Utak,
kerékpárutak épültek. Gyomaendrőd fejlődésének egyik legfontosabb
állomása az 1999-ben elnyert Ipari park eim. Az oktatás területén is előre

léptünk, aBethlen iskola és aKner Imre Gimnázium megújultak.
A Liget-fürdőben nyaranta egyre több hazai és külföldi vendéggel

találkozhatunk, akik évről évre visszajárnak ide pihenni. Ezért Gyomaendrőd
elhatározta, hogy fejleszti, szépíti a fürdőjét, amit képviselőként támogat
tam, igy 393 millió forintot nyert afürdő aSzéchenyi Tervegészségturizmus
programján. A városban nincs fedett medence, ezért új fedett uszoda és
gyógy!ürdő épül, összesen 787 millió forintból.

Az elért eredmények az itt élő emberek munkájának eredményei.
Országgyűlési képviselőként, politikusként is csak a lehetőségeket tudom
megleremieni, ezekkel a lehetőségekkel az itt élő embereknek, a vál
lalkozóknak, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak kell élniük, és éltek
iSi

Gyomaendrőd eredménye négy évre elegendő, de összességében ez
még kevés. Azt mutatja, arról beszél, hogy még nagyon sok dolgunk van.
Ezért szerelném tovább képviselni a gyomaendrődi embereket az ország
gyűlésben, köszönöm, hogy ebben kopogtatócédulájukkal sokan támogat
tak.

Országgyűlési képviselőként munkámmal azt szeretném elérni, hogya
Gyomaendrődön élő embereknek legyen munkájuk, a vállalkozókat vál
lalkozóbarát környezet vegye körül, melyben kibontakozhatnak terveik.
Országgyűlési képviselőként minden segítséget meg akarok adni az önkor
mányzatnak, acivil szervezeteknek és avállalkozóknak ebben amunkában.

Domokos László országgyűlési képviselő
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A város labdarúgó csapatai már javában a tavaszi rajtra
készülnek. A megyei I. osztályú bajnokságban szereplő GYFC az
előKelő első helyen várja a tavaszi startot, míg az endrődi volt
Barátság, a Gyomaendrődi Városi Sport Egyesület az NB III-as
tabella vége felé...

Akét csapat vezetőinek szinte ugyanazokat a kérdéseket tet·
tük fel a felkészülés alatt, februárban.

• Minek köszö'nhet6 csapata ö'szi idényt zárö eredménye, a tabel/án
elfoglalt jelenlegi helyezésük?

Hornok László, aGyomaendrődi FC elnökhelyettese:
Jól tudtunk erősíteni a nyári szünetben. Olyan játékosokat igazolhattunk

- csatárokat, középpályásokat -, akik acsapat számára használhatók voltak.
Amásik dolog pedig az, hogy tisztességes munka folyik az egyesületnél, úgy
a játékosok körében, mint más szinten is. Továbbá, hogy az acsapat, amely
eléggé hátul végzett az elmúlt bajnokságban, atavasz folyamán kezdett össz
erázódni, együttessé formálódni. Talán még egy dolog, ami közrejátszhatott,
hogya mezőny sem olyan nagyon erős. Szinte minket is meglepett, hogy
egyszer csak az élen találtuk magunkat.

Gyomaendrődi Városi Sport Egyesület elnöke, Szakálos Ernő:

- Nem volt igazi góllövő csatárunk, ezért kevés gólt szereztünk. A
védelemmel és középpályásokkal nem volt különösebb probléma. Most leiga
zoltuk Bakos Józselet Körösladányból, akitől a gólokat várjuk. Ezen kívül
lehettek fellogásbeli gondok is, amiket most megpróbálunk javítani, leszűrni.

Kovács Lajos halála gazdaságilag nagyon visszavetette a csapatot. A
településnek, mint kiderült, magas az NB II-es osztály, és ezt csak Kovács
Lajossal bírtuk el. Jelenleg avállalkozók egyre kevesebb pénzt tudnak támo
gatásként afocira fordítani.

• Milyen gazdasági háttér biztosítja a továbbiakban aműködést, milyen
esel/eges problémákkal küszködnek?

- (H. L. - GYFC): Elég alacsonyról indultunk. Amikor felmerüit, hogy egy
csapat legyen a városban, akkor ezt a mi tagságunk leszavazta. Utána a
játékosok zöme átment aVSE-be. Új elnökséget választottunk, mert a régiek
itthagytak bennünket több, mint négymillió forint adóssággal. Gyakorlatilag
semmink sem volt. Az új elnökség tevékenysége során pénzt gyűjtött össze a
működés érdekében, szponzoroktól. Aztán beindult, és működik az egyesület,
szerintünk ajól dolgozó elnökség ebben sokat tett és tesz, még anyagi áldoza
tot is hoz... Ennek itt az eredménye.

A tartozásunk tekintetében megállapodtunk az APEH-hal. Ugyanis lel
akarták számolni az egyesületünket tavaly télen, azonban a tárgyalások, a
megállapodás során a büntetőbírságot, kamatokat stb. elhagyták, és csak az
alaptartozást fizetjük meg. Ezt részlelekben teljesítjük, s hamarosan, március
ban ezt le is tudjuk.

Néhány cég igen jelentős támogatást biztosít, mint például a Hőterm, a
Kner Nyomda, aSebők és Sebők, aSikér, aGyomala, aSzaci Klt...

- (Sz. E. - GYVSE): A polgármesteri hivatal most valamivel több pénzt
tud adni, a vállalkozók pedig egyre kevesebbet. Ehhez jön még a közönség
támogatása. Ezért is szükséges a jó eredmény, a sikeres játék, hogy minél
többen kijöjjenek amérkőzésekre. Tavaly a fizető nézők számának átlaga elég
alacsonyan, mintegy 150 fő körül mozgott.

• Ajátékos anyagban milyen változás történt?
- (H. L. - GYFC): Marad arégi gárda, mindössze egy helycsere, egy vál

tozás történt, az eltávozott helyére új játékos érkezett.

- (SZ.E. - GYVSE): Nagy Tibor is visszajött kanadából, az ifiből két fő

került fel az "egybe". Hajdú Viktor, Pajusik Gábor, Kondacs András pedig
elment.

• Örök témának számit immár, hogy hány csapat szerepeljen bajnokság
ban Gyomaendródró/? Az Önök véleménye mit tükröz ebben akérdésben?

- (H. L. - GYFC): Ebben azt szeretnénk elérni, hogy a gyomai város
részben ne szűnjön meg, legyen itt is foci. Ez olyan dolog, hogy két pálya
régóta adott a településen. Minden városrészben megvan az igény a lab
darúgásra. Ehhez jelenleg is megvan minden szükséges: vezetőség,

játékosok, közönség, és az említett pályák. Elismerjük, hogy racionálisabb
lenne az egy csapat léte, azonban, mint mondtam, mi itt, Gyomán szeretnénk
saját csapatot bajnokságban szerepeltetni. Ezt képviselik atámogatóink, apár
tolóink és aközönség is.

Egyértelmű lenne ahelyzet, ha mondjuk egy stadion lenne akét városrész
között, azonban erre olyan sok pénz kellene, hogy egyelőre nem látszik reális
nak. Meg kell jegyeznem, hogy aváros sportegyesületeivel közösen találtunk
megoldást arra, milyen rendszer vagy elbírálás alapján osszuk lel az önkor
mányzati támogatást. Ezt írásban annak idején jeleztük is a polgármester
úrnak, aki ezt készségesen fogadta.

Egyébként kapcsolatunk az endrődiekkel most nagyon jó. Segítjük
egymást, problémáinkat megbeszéljük...

- (SZ. E. - GYVSE) : Egyelőre nem oldható meg az egy csapat kialakítása
ahelyi körülmények, adottságok miatt. Mind akét városrésznek az ellenkező,

a város két távolabbi pontján található a pályája. A gyomaiak nem tekintik
sajátjuknak az endrődi pályát, ezzel az ottani csapatot sem, és ez fordítva is így
van. Az endrődi rész azért jelentős arányban támogatná az egy csapat össze
hozását, de az ismert okok miatt ez aligha járható út. Hiszen szerintem nem
lenne megegyezés abban sem, hogy melyik pályát használjuk ebben az eset
ben ... Viszont a pénz több lenne, nem osztódna kétlelé, mert oda jutottunk,
hogy már apénz alelke mindennek, sajnos, afutball nak is. Azonban elképzel
hető lenne, hogyajátékosokból összeáll na egy úgynevezett első csapat és egy
úgynevezett második, tartalék, amelyik alacsonyabb osztályban szerepelhetne.

Van viszont egy lényeges pont, hogya mostanra kialakult jó viszonyt, úgy
is mondhatnám: a békés egymás mellett élést a klubok között nem kellene
most felrúgni ezzel avitával... Az önkormányzati sportalap támogatási pénzeit
is sikerüll úgy elosztani, hogy mindenki egyelértéssel aláírta és elrogadta areá
jutó összeget.

Végül megköszönöm aHíradó sorain keresztül is iljúsági edzőink Pelyva
Miklós és Gál István (Gól-Suli) eddigi munkájátl
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APRÓHIRDETÉSEK

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Akik el/ávoztak közü/ünk:
Kovács Sándorné Kiss Mária 74, Raffaet tstvánné Jónás Eszter 70,
Munkácsi Lajosné Baranya Margit 57, Lengyel Dezsőné Komoróczki
Julianna 64, Vaszkó Imréné Knapcsek Mária 82, Marjai Mária 92, Ladányi
Antalné Tólh Mária 87, Bornai András 66 éves korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjelle~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7.u apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogy aBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Anyakönyvi változások

,-----------------------------------------------------------------------------------*
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
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(Irányár: Ft.) (o!uasho.Ló irássaU) i
______________________________________________________ ---------------------------------_.1

Egy több lunkciós babakocsi és egy hálós járóka
eladó. Lár 8 E, ill 6 EFI. Érd.: Kazinczy u. 111.
alaII. -b-

Középtokú végzellséggel3 óra után munkál vállaI
nék. Bármilyen alkalmi munka érdekel. Érd.:
06130/493-8131 -b-

vegyes

60 l-es lagyaszlószekrény ió állapoiban eladó.
Érd.: 66/283-123.

Diplomamunkák. esszék, iegyzetek gépelése,
szerkesztése, nyomtalása, kötése, fúzése. Szines
képek, ábrák, gralikonok szkenneiése, szer
kesztése, szövegkörnyezetbe helyeZése. Színes,
esztétikus kivitelezés'. lár: gépelés 90 FVold. +
Iloppy, CD. Érd.: 66/285-141 (17-20 óra),
06130/856-3218 -b-

Régi tetőcserép és Mózes-kosaras babakocsi
eladó. Érd.: 66/285-489

Jó állapotú villanysűló 10 e Ft-ért eladó' Erd.:
661282-634 -b-

Fakivágást vállalok' Erd.: 06130/478-2380.
Meszelésl és takaril~sl vállalok. hétvégéken is.
Erd.: 06/30/858-6082.

Kombi pelenkázós gyermekágy - Lár 20 EFt - és
2db aulós ülésmagasiló (15-36 kg-ig) 2-2 EFt
ért eladó. Érd.: 66/284-245 Pászlor J. u. 6. -b
Warvick Slage II (4 húros) keveset használt
basszusgitár eladó. I.ár 380 EFL Érd.: 661282
128, esle: 661283-541. -b-

60 db körbálás gyepszéna eladó, vagy haszon
állaira, mezógazdasági gépre cserélhető. lár 3500
FVbála. Érd.: 66/284-996. -b-

Jobb bizonyítványért! Korrepet~lásl, lelz~rkózlatás

kisiskolásoknak (H. oszlály), ill. 5., 6. oszlá
Iyosoknak történelemb6L Cél a minél jobb ered
mény' Erd.: 66/285-141 (17-20 h), 06/30/856
3218.

Dolgozalok. esszék szövegszerkesztésél vállalom.
Érd.: 17 óra ut~n 661284-611, napközben:
06/30/482-5134

Takarilásl, vasalásl vállal ok' Erd.: 661283-901. -b
Kombi gyermekágy eladó. Erd.: 66/284-963.
Hótárolós gázbojler 80 l-es eladó. Erd.:
06/30/310-5725.

eladó. Lár 3.5 M Ft. Érd.: 66/285-340 vagy
06/30/915-7668 -b-

ingatlan
Gyomán, a Zrínyi Miklós - aszfallburkolatú, '
telies közművel ellátott - utcában épllési telek
eladó. Irányár: 800 E Ft. Érdeklódni: 66/283- i
489 és a 06/30/9580-479-es lelefonon lehet.
-b-

Kocsorhegyen ház olcsón eladó. Telefon: 66/28f
483. Érdeklódni 19 óra után lehet.

2szobás, összkomlortos kertes családi ház eladó.
I.ár 3.8 M Ft. Érd.: Endród. Dobi István u. 6. sz.
alatt Tel.: 66/285-304. -b-

ASiratóban 400 nóllöld eladó. Erd.: 66/386-959.
AVI. dúló aKondorosi últól (2.6 ha és 90 ak szán
lÓ) eladó. auguszlus 20-lóI álvehetó. I.ár 12
ezer/ak. Érd.: 06130/413-5144. -b-
Gyomán, a Körösi szabadstrandnál. a Hantos
kertben 420 n.öl gyümölcsös eladó, vagy hosszú
lávra kiadó. Villany, viz van. I.ár 380 e Ft. Érd.:
66/386-588. -b-

Besenyszeg Ady E. u. 34. sz. alatti lélkész, szilikát
ból épüll padlástér beéprrésú csatádi ház eladó.
I.ár 3,2 M Ft. Érd.: 06120/482-4771 egész nap,
vagy szombaton, vasárnap ahelyszinen. -b
Vásárléri lakótelepen 2 szobás lakás eladó. I.ár 4
MFI. Érd.: 661282-341-b-

14 ha szánlólöld bérbe adó! I.ár 12 eFVha/év Erd.:
661282-611 -b-

A Pocosi kertekben gyümölcsös eladó. Erd.:
Kossulh u. 15. tel.: 661386-405.

Endródön. aPolányi u. 79/1. sz. alaIIi családi ház
eladó. I.ár 5,3 MFI. Érd.: 66/282-925. -b
Endródön aLábas u. 11. sz. alatti összkomlortos
családi parasztház nagy gazdasági melléképülellel
eladó. vagy lakótelepire cserélhetó. I.ár 4.2 MFt.
Érd.: Kulich Gy. 36. 66/283-157. -b-
Endród Halház u. 4. sz alaIIi ház eladó. Padlás
teres, gáz központilúté~es, viz, villany. telelon,
garázs van. I.ár 5MFl. Erd.: 661285-526. -b
Oregszóló szélén larm eladó. A kövesút 200 m.
buszmegálló, járda. villany van. Ár megegyezés
szerint. Erd.: 06/30/279-9443. -b-

Gyomán a Lehel utcában 2 generáció részére al
kalmas családi ház ipari árammal, kerttel eladó.
I.ár 4.5 MFt. Érd.: 66/285-489. -b-

Gyomán, aBajcsy úlon 120 m'-es 3szobás csalá
di ház eladó.l.ár 5,2 MFt. Érd.: 66/282-184. vagy
06130/301-9794. -b-

ASportcsarnok márciusi programtervezete
Női kondilorna: helente hélfőn 18-19 óráig és csütörtökön 17.30-18.30-ig.
Vezeti Varga Lajos tornászolimpikon.
Március 2.,9.,17.,24.,31. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság
3.,10.,17.,24.,31. Acsoportos leremlabdarúgó bajnokság
2. Asztalilenisz városi bajnokság 9-16 óráig
9. Kiskegyed női ifjúsági leremlabdarúgó torna 9-15 óráig. Részt vevő csa

patok: Békéscsabai Előre, Dévaványa, Gerla, Gyomaendrőd
10. Dambatier Trio - streat bail bajnokság 9-14 óráig.
15, Március 15. Kupa női ifjúsági kézilabda torna. Részt vevő csapatok:

Ferencvárosi SZSE, Csorvás, Békéscsabai Előre, Gyomaendrődj NKSE
16,5-6. osztályos fiú teremiabdarúgó torna 9-15 órájg

GYEFKC-Dorozsma férfi NB il-es bajnoki férfi kézilabda mérkőzés 16-20
óráig

23. Húsvél-Kupa leremlabdarúgó torna (40 év fölötii) 9-15 óráig
23, 7-8. osztályos fiú leremlabdarúgó torna 15 órától
30, Húsvéti leány kézilabda torna 9-14 óráig

Grundloci 14 órától.

Gyomán. aBethlen G - aszialIos, teljes közművel

elláloll- utcában épílési lelek eladó. I.ár 250 EFt.
Érd.: 06/30/289-7496. -b-
Gyomán aVásárléri ltp.-en ll. emeleti, 1,5 szobás
lakás eladó, vagy kertes házra cserélhetó érték
egyezteléssel. I.ár 4MFl. Érd.: 06/30/380-5166 az
esii órákban. -b-
Gyomán aKisréli u. 1/1 sz. alatt családi ház eladó.
I.ár 5MFt. Érd.: 661284-110. -b-
Endródön. Szabadság u. 24. sz. alatti összkomfor
los családi ház.melléképülellel eladó. Ár meg
egyezés szerint. Erd.: 661283-695, vagy 06/1/280
0332. -b-
Gyomán aBudai utcában építési telek eladó. Erd.:
66/386-703. -b-
Gyomán a Mátyás király 21/a parasztház eladó.
Viz. gáz, hólárotós villanykályha van, szennyviz
belizetve. I.ár 2,8 MFt. Erd.: Mátyás kir. 25. vagy
66/284-066 tel. -b-
Október 6. IIp.-en garázs eladó. I.ár 250 EFt. Erd.:
06/30/414-68-38. -b-
Gyomán, központhoz 10 percre vizparti hétvégi ház
eladó lermó gyümölcsösset vagy anélkül. Érd.:
06130/414 -6838
Endródön összkomlortos. kertes családi ház mel
léképülelIel, ipari árammal, múhellyel eladó a
Vasvári Pál ulcában. I.ár 5,5 M Ft. Érd.: 66/386
288, vagy 284-576 -b-
Vásártéri Itp.-en 1.5 szobás földszinti lakás eladó.
lár 4,2 MFI. Érd.: 661386-288 vagy 282-828 -b
Maglárlaposon, a két városrész közölI, 2 szintes
ház lélkészen eladó. I.ár: 3,9 M FL Érd.: 66/386
691. 66/285-718, 06/30/366-2232. -b-
Gyomaendrödön összkomlollos 3 szobás családi
ház, 1400 m'-es rendezelIteiken eladó.l.ár 6,5 MFt.
Érd.: Kölcsey F. u. 21.. vagy 06120/9173-796. -b
Endrődön 4 lakásos társasházban 3 szobás
összkomlorlos lakás eladó. Érd.: 66/386-516,
06130/978-9218.
Gyomán. aRévlaposon vizparl közelében az Erkel
F. utca 15. sz alatti összkomlortos családi ház

Munkát vállalnék du. 3óra ulán: mosást, vasalást,
bevásárlásl, vagy bármilyen alkalmi munkál, Érd.:
06/30/327-686416 óra után. -b-
3 tunkciós babakocsi megkimélI ~lIapolban eladó.
Erd.: Kálvin J. u. 67.. lel.: 66/285-899.
Technics EX-100-as rádiós erósíló 2X100 W-os
távirányrrós. karcmenles, újszerű állapotban eladó.
lár 55 EFL Érd.: 06/301360-8128. -b-
1pár lószersz~m van eladó. Erd.: 66/285-906 -b
27 éves megbizható hölgy érettségivel, német
alaplokú nyelvvizsgával, kis sz~milógépes

ismerettel állást keres. Ügynöki munka kizárva'
Érd.: 06/20/493-1342. -boj
Kézzelhajtós kukoricamorzsoló. egy 24-es gyermek
kerékpár, egy villanyhajtású terménydaráló eladó.
Ar megegyezés szerinI. Erd. 66/284-354 -b-
E66-os szintetizálor kemény tokkal. larlozékokkal
eladó. Érd.: Gye., Öregszóló, Szarvasi úl 4., lel.:
06/20/4725-038. -b-
Kerlészmérnök (Ievelezó) hallgató lány
számitáslechnikai és angol nyelvludássallilkárnői

és bejárónói gyakorlallal nem ügynöki állást keres.
Erd.: 06/20/324-1193. -b-
Uj, barna mázas hólogós, régi lécezésű letócserép
eladó. Erd.: 66/284-277. -b-
Bonlásból 10 ezer db kiscserép eladö. lár 10
FVdb. Erd.: 06/20/9173-796 -b-
IH B47-es kisbálázó üzemképesen eladó, cserele
het6ség is érdekel, MTZ alsó vonópont, talai
similó. Tomas szivattyúhoz szilárd öntözócsövek
eladók. valamint lucernaszéna. zab, kukorica
eladó. Ár megegyezés szerinL Érd.: Móra F. 20.
Tel: 661284-082 -b-

munkalehetőség

Szerelnél közénk larlozni? Mondj IGENT! Máris
egy fanlasztikus csapatlagja vagy. Érd.: esli órák
ban 66/284-696 -b-

kiadó
Uzlelhelyiség kiadó Fó út 141. sz. (12 m'). Nagy
lorgalom, piac. Penny 150 m. Érd .. 66/284-356.

Gyoma központjában aHősök útja 46. sz. alall 2
db 100 m' összlerületú üzlelhelyiség hosszú távra
bérbe adó. Érd.: 06/20/936-1645.

lakás
Különálló albérleteVlakást keres egyedül~lló lérli.
Aj~nlatokal a szerkeszlóségbe, vagy 66/282-128
tel.

jármű

Eladó egy Riga segédmotoros kerékpár.l.~r 6EFI.
Érd.: 06/30/412-1533 -b-

1200-as Zsiguli bontásra vagy egyben eladó. I.ár
35 EFI. Érd.: 06130/858-60-82. -b-
4 ülemű Wartburg Tourist 1.3. vonóhoroggal,
megkimélI állapotban eladó. I.ár 400 EFI. Érd.:
661285-993, 18 óra után. -b-
Eladó SIMSON S50B segédmolorkerékpár. 1 db
mounten-bike kerékpár, 1 db 160/80 I kombináll
hűtő, 1db 51-es vízmelegiló. Érd.: 661284-75718
óra ulán.
Lada Samara 133, 3ajtós, 88-as, Iriss múszakival,
elsó lulailól eladó. I.ár 370 EFI. Érd.: Vörösmarty
u. 2., tel.: 661284-585 vagy 06/30/9157-671. -b-
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Copy- orce
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

Tévé, video, antenna és egyéb
elektronikai készülékek

JAVÍTÁSA!~
Körösi Weeke.nd HOr~~SZ-~~ '.

":'" . . hobb~-. kempmgszakuzlet ~%
~' .- Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6Lt
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-16 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Te[ejon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

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:

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

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

··
···
·
: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/30/2284-728· .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztümók, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás. ahél minden napján 8-17 óráig. Gyors haláridö, jó minöség, kedvezö árak!

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

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 RJCOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javitása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!

kezdő és

tanfolyamokat indítunk

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122
E-maii: vendel@bekesnet.hu

nyelvvizsgára felkészítő

INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

A~GOL,

NEMET,
FRANCIA
Várjuk ajelentkezőket!

Munkaügyi támogatás
igényel hető.
30 órás tanfolyam 9500 Ft,
50 órás tanfolyam 15 OOO Ft,

50 órás tanfolyam 15 OOO Ft

5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

(Hi8, SVHS, VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRÖD, Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/285-756

I·~D~._._._.~._._._~_.'

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/L

Tel./fax: 66/282-686, 06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

L.~._._.~._._._._._._.~
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Címünk:

RÁCZ MÁRIA

Gyomaendrőd,

Tamási Á. u. 31.

66/284-505, 20/9857-378

~LA~~.r;ZGE mÁEKRO; ~l!Jmm

Gipszkarton rendszerek teljes választéka
Kazettás menyezetek

Ásványgyapot hőszigetelő anyagok
Utólagos hőszigetelő anyagok

OSB lapok teljes választéka
Csavarok, gipszek, dübelek

Purhabok, szilikonok
Amerikai és kanadai típusú fémprofilos

házak
Tetőzsindelyek

06/30/2289-702
Ügyintéző: BÚZA TAMÁS
Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.
(volt GMV keverő területén)

Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrödi Magán Autósiskola
az alábbi idöpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. március 13-án, 17 órakor
Endrődön: 2002. március 13-án, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás· , " ,,..
:MAGTARFERTOTLENITES
•: csótány-, hangyairtás
•
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162
•· .

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu • TeL/fax: 66/282-388

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

peri fériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés (.~.

• Fénymásolás, faxolás C:.

• E-mai! küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjármüvekhei,

valamint targoncához. ,f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 11!c<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

A MÁGUS-COMP

• Környezetvédelmi ügyintézés
• veszélyes hulladék bejelentők
• levegőtisztaság-védelmi adatlapok

készítése
• telepengedélyek teljes körű

lebonyolítása
&=~da:z.~===========

r
=""";"· 'S$""~=~_TI=-=&=-TI:.rr=-l·

AGRO ARUHAZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) a

Ajánlatunk: M

~I ·Tasakos vetőmagok: zöldségfélék, virágok, ~
virághagymák, rózsatövek ~

• Kukorica vetőmag, lemosószerek ~

• Fóliák, virágföld ek, cserepek ~

• Kerítésdrótok, szögek, csavarok ~

• Gumicsizmák, esőköpenyek ~

• Műanyag kukák (110 I·es) 5990 Ft·tól I
• Kéziszerszámok, lapátok, fejszék, balták, létrák, \

permetezőgépek, fűnyírók

Nagy választékkaL várjuk kedves vásárLóinkat! ~

7c:vz4c:u ?1t4té Tel.: 06/20/9527-032, ~
66/386-274 fl

.v:;r;>'Z2"""'~"'" :;27~""''?''Z'2'j~ "?..,'?"'1'''")'?''?''':'"?...,."2.:Z.2....,.:Z'Z!?'2l'l'"2''Z2...,.....'2...,.l'>~-=.,'Z'?XP ...,.~
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[~ IMEGHívó IC~pl
AGyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ igazgatósága értesíti tagjait és

üzletrész tulajdonosail, hogy 2002. március 21-27. között
Részközgyűlést tart az alant felsorolt helyeken és időben:

2002. március 25·én (hétfőn) 18 órakor
MűvelődésiHáz helyiségében

(Gyomai körzetbe tartozók részére)
2002. március 27·én (szerdán) 18 órakor

Közösségi Ház helyiségében
(Endrődi körzetbe tartozók részére)

2002. március 21·én (csütörtökön) 18 órakor
Hunyai Művelődési Ház

(Hunyai körzetbe tartozók részére)

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a szövetkezet elmúlt 5 évi

tevékenységéről, ezen belül a 2001. évi
gazdálkodásról, eredményeiről

2. Tájékoztató a 2002. évi tervekről, feladatokról
3. Küldöttek választása
4. Indítványok, javaslatok

A:L Igazgalóság aszövelkezellagjail ezúlon is meghívja és kéri, hogya
részközgyúlésen megjelenni szíveskedjenek.

Határozatképtelenség eselén a megismételt részközgyúléseket a fenti
helyen és napon 18.30 órai kezdettel, változatlan napirenddel tartjuk meg,
mely megismételt részközgyúlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes az eredeti napirendben szereplő kérdések tekintetében.

,

HIDKNAP KFT.
Gyomaendrőd,Lévai út 21. sz. alatti telepén

bérbe adja az alábbiakat:
• irodahelyiségeket
• tárolásra alkalmas épületeket.

összesen 1000 m 2

• felvonu1ásra és tárolásra alkalmas
területet (úthálózattal ellátva).

Eladásra kínál jó állapotú MÁv szabvány
raklapot.

Vállal bármilyen faipari munkát.

Érdeklődni telefonon Knapcsek Lajosnál
66/386-694 • 30/9531-355

E d "'d ~ V·d~1n ro es I exe , ,,~ ,
Takarékszövetkezet :~'.,
* alapítva 1957. május 18. *~

HíVJON O HíRNÖK STRÁZSA
E-Banking szolgáltatási csomag
LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓi SZÁMLÁHOZ

HíVJON • mobil és nyomógombos telefonról
bármikor információt kérhet
szám laegyen legéről

HíRNÖK • aszámlára jóváírások érkezésekor
automatikus SMS-üzenet érkezik
mobiltelefonjára

STRÁZSA • aszámlához tartozó bankkártyával
kezdeményezett tranzakciókról
szinte azzal egy időben SMS-üzenetben
kap tájékoztatást

Vegye igénybe szolgáltatásunkat!
VÁRJUK ÖNT

a takarékszövetkezet kirendeltségein!

Ne feledje,
értékeljük együtt értékeinket!

Gyurcsán és Neibort
sírkő- és épületmükő készítés, tisztítás

Érd.:
Gyomaendrőd,Kulich Gy. 55. sz.

vagy Bajcsy-Zs. 34. sz.

Telefon:
06/20/4971-883, 66/282-005

illetve a 06/30/3996-442

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

X 5500 Gyomaendröd.
Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
66/386-226

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Tavaszi tüzelőakció!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az

endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz
szállítva értendők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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~-W
lFC Direct

Égbol kapott szórakozás
Hivatalos forgalmazó

re1el»aX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.
TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelönk: Szabó Gyula
Gyomaendröd Csillagos u. 9. Tel.: 06-20-9266-853

A részletekről érdeklődjön az alábbi
telefonszámokon.

Gyomaendrődi szerelőnk 06/20/9266-853
Békéscsabai üzlet: 66/442-755

Új helyen, megújult környezetben,
bo áruválasztékkal várjuk vásárlóinkat a

Julica Uzletházban
• Női divotáru S-től XXL-ig

• Blúzok. szoknl,Ják. nodrágok
• Nadrágos és 3 részes kosztümök

érkeztek!! !
NÓNAPI vAsAR

• A szoknl,Jás kosztümök 1500 Ft-os
árengedménnl,Jel kophotók l

• FIBRI pólák. melegítők extro méretig
• Fehérnemű

• Ajándéktárgl,Jok
• Arany és ezüst ékszerek órusitósa, javitósa

tört aranyból ékszerkészités
• Órák (Tiko TIME. Timesto. Astron stb.) II
• Foll,Jomotos AGFA-okciók! t>!

3 tel~ercses Agfa 27-es film 1950 Ft
(o 3. tekercs ojándék)

• 22 K-os oronnl,Jol futtatott bizsu ékszerek
Amotőrfilm kidolgozás ojándék indexprinttel. rövid hotáridővel.

kiváló minőségbenl

A közös néwálasztásbon részt vevők segitségét köszönjük.
Ennek eredménl,Jeként oz üzlet új neve

JVLICA VZLETHÁZ
Gl,Jomoendr6d. F6 út 216. Telefon: 06/66/284-815

\UTI

@
'UR'

GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

Tavaszi kabátok
és bőrkabátok nagy

választékban!
*géprongy kapható

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig. kedd től péntekig: 8.30-17-ig.

szombaton: 8-12-ig

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

ONLINE

SaJ'~klui:z

Csemeg
Ct.: TímlÍr VInce

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06·60/484-690, 06-60/388-953

• MAKITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik

• KLUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok. alkatrészek.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

8zámítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/284-559 • E-mai!: online@bekes.hungary.net

• Friss tőkehúsokkal és folya
matosan akciós termékekkel
várjuk kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények
(tortarendelést felveszünk)

Figyelje szórólapjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig
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Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ENILNO BT.

Hétköznap S-IS óráig, szombaton és vasárnap S- j 2óráig.
Megközelíthető amezóberényi úton, ahelységtábla után 200 m-re. (A volt Tequila helyén)

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd.Toldi u. 1/1.
Telefon/fax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/9667-647

Olasz fagyálló padlólapokra
30% kedvezmény!

Zalakerámia fagyálló padlólapokra
10% kedvezmény!

20x20-as oszt. padlólapok 1480 Ft-tól
30x30-as oszt. padlólapok 1290 Ft-tól
20x25-ös oszt. falicsempe 1530 Ft-tól
Beltéri LB-KNAUF ragasztó 999 Fl/25 kg

CSEMPECENTRUM
ÉS

CS'LLÁRSZALON
Megkezdtük LB·KNAUF vakolati

és hőszigetelő rendszerek, valamint
ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek

forgalmazását!

Zalakerámia burkolók teljes választéka!
"> Laminált parkettpanelek, lambériák
"> Zuhanyfülkék, csaptelepek
"> Akryl és műmárvány sarokkádak teljes

választéka
"> Tükrök, szaniterek, fürdőszoba-kiegészítők

"> Festékek, kéziszerszámok
>- Műanyag szerszámosládák, szemetesek,

tároló edények
"> Csillárok, álló-, mennyezeti és asztali lámpák

TAXI
GYOMAENDRODÖN NON-STOP

()() / J() / ~()~J-l ()4-

=28l f)f)/~S-~S-~S

..~ ,

gyomafarm AG~DA!\
.fi>kft. SZOLGALATABAN

Gazda Áruház
A Penny Market mellett

Márciustól üzletünkben kap ható k:
kukorica vetőmagok széles választékban!

Va/amint:
• virághagymák, virágmagok

• vetőmagok
·fóliák, ponyvák

• kerti szerszámok, gumicsizmák

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

A februári eseményekról

.,.. Február 2-án észlelték, hogy betörtek aSóczó-zug egyik hétvégi házába.
Horgászbotot, gázpalackot, szerszámokat, ruhaneműt vittek el, akár mintegy 100
ezer forint.

.. Az Öregkert sörözőbe próbáltak betörni, de megzavarták atevékenykedőket,

sőt arendőrség el is fogta őket.

..... 6-án lakatlan házat törtek fel az Endrődi utcában, sszerszámokat tulajdoní
tottak el, közel 30 ezer forint értékben.

,.. AHarcsás-zugban egy hétvégi házat törtek fel 7-én. Kerékpár!, hősugárzót,

hosszabbítót loptak el, 40 ezer forint értékben.
.... AHollerba 8-án törtek be. Innen cigarettát zsákmányoltak, és ajátékgépet

törték fel.
.. AHősök úti Rozi élelmiszer üzlet is abetörők célja volt g-ére virradóra. Az

ablaküveg betörésével hatoltak be ahelyiségbe, sonnan cigarettát, csokoládét vit
tek el nagyobb mennnyiségben.

.... 12-én a Stafírung Klt. telephelyére is betörtek. Az irodát leldúlták, de
készpénzt valószínűleg nem taláttak, mert semmit sem vittek el.

.,.. 13-án kivilágítatlan lovaskocsi ba hajlott bele egy kisleherauló a város
területén, de személyi sérülés nem történt, csak jelentős anyagi kár.

.,.. 14-én a nagylaposi Birka csárdába törtek be a rablók, s a játékgépet
leltörték, valamint cigarettát zsákmányoltak. Ariasztó jelzésére kiérkező rendőrök

azonban már nem találták ahelyszínen abűnösöket, mert azok Mezőtúr lelé eltávoz
tak. Közben anégy liatal elkövetőt sikerült ellognia amezőtúri rendőröknek. Kiderült,
hogy valamennyien már rutinos elkövetőknek és büntetett előéletűeknek számítanak,
hiszen boltbetörések, kocsmai betörések, víkendházak losztogatása és rablás bűn

tette miatt már mintegy húsz bűncselekmény írható számlájukra. Az utóbbi időben

történt valamennyi kocsmai belörés például nekik tulajdonítható. Előzetes letartóz
latásban várják avizsgálat végét.

... AHarcsás-zugban löbb hélvégi ház is betörők prédája lett, segyre inkább
kiderülnek atélen elkövetett betörések, hiszen ajó idő eljövetelével egyre löbben
keresik fel nyaralójukat....

.. Az Október 6. Itp.-en 23-ára több garázst törtek lel, ezekből szerszámokat
tulajdonítottak el.

[. Rendőrségihírek .]
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. ÁPRILIS MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 97 Ft

,
A TARTALOMBOL:

Kitüntetettek Gyomaendródról 3. oldal
Sajt- és Túrófesztivál az idén is 3. oldal
A Rózsahegyi Kálmán iskola sporteredményei 4. oldal
Szépen beszél magyarul 5. oldal
Tizéves az endródi gazdakÖf 5. oldal
Indulok, kampánygyúlések, programok a 8., 9, 10. oldal

AHősök útjai Hárs hotel életében jelentős változás történI. Remélhetőleg

minőségi lépést is jelent a működésben. sőt - ami nagyon lényeges 
Gyomaendrőd életében is alapos fejlődést indíthat el aHárs hotel-beli vál
tozás. Aműködtetők ígérik atovábblépésI. 3. oldalon

A Liget-fürdő egy jelentős fejlesztéshez érkezeit el, amikor megépül a
fedett uszoda és kiegészül, átalakul agyógyászati részleg is. Nem függ
ezután az időjárástól avízi sportolást kedvelők tevékenysége. Az alapkő-

letéteit aminiszter is segítette... 4. oldalon

Az alapító tagok egy csoportja az endrődigazdaJcörben... 5. old.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
... részletesebben a 7. oldalon

ALeonardo-program az európai szintű oktatást és gyakorlati kivitelezést
segíti Gyomaendrődön is, aBethlen iskola tanmenetében. Ennek legújabb
projekt-állomáspontjáról számol be a bennfentes, Davidovics László
koordinátor. 7. oldalon KERESZTREJTVÉNY!

nyereményekkel ..... 10. oldalon

-------hivatalos partner

vodafone

RÁd iÓTElEfON

SIAküIlET

GYOMAENDRŐD,

FŐ ÚT 188.
TElEfON:

06/66/283A74

GYOMAFON

oHíVHATÓ SZÁM(i\\)
66/386·322 \.JlJ

5500 Gyomaendrőd,Fő út 140.
Tel.: 66/386·322

Egyedi modell, egyedi ajánlat, régi áron!
Suzuki, a tavasz fíinyereménye!
Swift 1.0 CL limitált modell most óriási felszereltség el!

.~--- ..

• Kezdő befizetés akár 10%-tól
• Akár 72 hónap futamidő

• Használ t autó beszámítás
• 40% felett Casco-mentesség
• Max. 6% közalkalmazotti kedvezmény
• Hitel biztosítása anem nálunk vásárolt autókra is.

Kereskedésünket megtalálja:
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Megkérdeztük (é1))\
A POLGÁRME8TERT \JV

- lakossági kérdések -
• Közlekedésről. AFőúton aFegyverneki utca kereszteződésénél

az autósok egy üzlet miatt eltorlaszolják ak6zlekedési lehetőséget. .. ; a
kerékpárosok inkább ajárdát használják aFő úton, mint az utat... ; A
Bajcsy úton akerékpársáv-felfestést nem veszik figyelembe, ráállnak
járművel, akerékpárosokat balesetveszélyes helyzetbe hozzák. ...

Az egészről azt tudom mondani, hogy az aközlekedési morál, ami
a város polgárait néha jellemzi, nem mindig kulturált. Ezt azonban
fokozzák amostani beruházás miatti elterelések, bontások, építések ..
Lehet, hogya rendőrség sem tesz meg mindent a rend érdekében ..
(Irányítás, forgalomterelés, tanácsadás például - büntetés helyett
ebben a szituációban - a szerk.) Lényegében összetett folyamat.
Mindenképpen meg kell várni aberuházás befejezését aforgalom ren
dezése tekintetében. Azt tudom ígérni, hogy 2003-tól két közterület
felügyelőt alkalmazunk majd, és szigorú felelősségre vonással fognak
majd élni. Tovább vizsgáljuk aBajcsy és aFő út kerékpárút kialakítási
lehetőségeit is. Sajnos, afőközlekedési utak keskenyek. Akerékpárút
megépítésének pénzügyi akadálya nincs, inkább közlekedés
rendészetileg nagyon komplikált ahelyzet, szabad terület hiányában ...

• A piacon sokan indokolatlanul a kerékpárjukkal sétálnak a
vásárló téren, ami gondot jelent..

Akerékpárosok tényleg kellemetlen helyzetet teremtenek. Minden
emberre nem tudunk ez ügyben sem vigyázni. Nagyon megköszön
ném, ha a polgárok maguk is rászólnának a másikra ilyen esetben,
hogy hagyják abiciklit atárolóban. Egyes emberekben nincs meg a
másik iránti figyelmesség, ami akényelmetlen helyzetet végül is okoz
za ... A piaci helyzetre is figyelmet fordítunk majd a jövőben a
közterület-felügyelet révén.

• A polgármesteri hivatalnál építsenek hosszú fe/járót, hogya
mozgáskorlátozottak is könnyen feljussanak az irodákba...

Úgy tűnik, hogy ebben az évben megépül egy ilyen. Agond ezzel
az, hogy helyszűke miatt komplikált az építése Legalább kettőre lenne
szükség, úgyhogy a2003-as évben abelső udvar rendezésénél min
denképpen épül egy ilyen balesetmentes feljáró, kapaszkodókkal a
megfelelő irodákhoz.

• Megszűnik-e aPenny Market adókedvezménye aletelepedését
követő öt év után?

Nálunk fizeti az adóját, nincs adókedvezménye. Országos viszony
latban nem ismert az állami megállapodás.

• Gyomaendrődön talán indokolt lenne egy élelmiszer-feldolgo
zó üzem működése. Mikorra várható ilyen üzem betelepedése vagy
idecsalogatása?

Csak csalogatni tudjuk ide abetelepedni kívánókat. Az ipari park
keretein belül tárgyalásban vagyunk egy húsfeldolgozó üzemmel. Az
ősz folyamán lesz készen az ipari park. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezen
törekvések akkor is meglesznek-e majd a befektető(k)nél. Egyébként
az élelmiszer-feldolgozás problémás iparág, mert az EU-szabványok
szerint kell építkezni. Azt viszont látni kell, hogya piac és anagy szu
permarketek diktálta feltételek nagyon lenyomják az árakat. Ennek
következtében nehéz helyzetbe kerülnek például ahúsiparban, hiszen
kapacitásuk az utóbbi tíz évben lecsökkent ennek következtében is. Ha
valaki ide akar jönni, azt mi támogatjuk, adókedvezményekkel például,
és reméljük, hogy előbb vagy utóbb mégis letelepszik itt egy élelmi
szer-feldolgozó.

• A sportcsarnok padlózatát bírálják sokan, mert t6'bb sérülés is
történt miatta az elmúlt hónapokban. Várható-e aburkolat cseréje vagy
átalakítása?

Úgy gondolom, hogyasérülésnek több oka is lehet. Esetenként
kellő bemelegítés hiánya is okozhat sérülést. Egyébként a borítás
ápolása is elég bonyolult, hiszen például a kézilabdásoknak más
körülmények kellenek, mint a focistáknak, és ez kihat a borítás ra is
úgy, hogy teszem azt, a kézisek gyantás porral kezelik a labdát, ami
hátrány más sportágban apadlóra kerülve... Acsarnok felújítása las
san időszerű lesz. 2003-2004-ben a kiszolgáló helyiségeket és a
pálya burkolatát is fel kell újítani.

• Kossuth Lajos 200 éves bicentenáriumára terveznek-e szobrot
vagy más megemlékezést, hiszen díszpolgára volt atelepülésnek?

Bizottsági szinten felvetődött atéma, de még egyértelmű döntés
nem született az ügyben.

• Az idei közmunkaprogramról mit lehet tudni?
Várhatóan lesz, de a beadott pályázatunk elbírálása még nem

történt meg. Mivel a decentralizált megyei pályázati alapból egyedül
csak Gyomaendrőd és térsége pályázott, 110 fő foglalkoztatására,
várhatóan adöntést követően április II. felében indul be. De atérség
ben bent van Kardos, Kondoros és Kétsoprony, ám 213-részben
Gyomaendrődön foglalkoztatunk majd embereket, mintegy 70 főt a
pályázat szerint.

• Van-e avárosnak közép- vagy hosszútávú városrendezési terve?
Jelen pillanatban van kidolgozás alatt. Már két fordulóban megvi

tatásra került, majd atavasz folyamán történik meg adöntés róla.
e A választások közeledtével felvetődik a kérdés, hogy milyen

országgyűlési képviselőt szeretne apolgármester a választások után
Gyomaendrődnek?

Olyan képviselő kell, aki velünk együtt tud gondolkodni. Aváros
problémáit folyamataiban kíséri és segíti a települési képviselő

testület fejlesztési, fejlődési és egyéb célkitűzéseit. Szerintem aváros
nak kormánypárti országgyűlési képviselőre van szüksége.

Én személy szerint azt kérem aváros polgáraitól, hogy április 7
én és 21-én bölcsen döntsenek. Aszívükre és az eszükre is hallgas
sanak aszavazófülkében.

Szerintem Domokos úr az elmúlt ciklusban az általam elmondot
taknak mindenképpen megfelelt. Tevékenységét, munkásságát nagy
tisztelettel figyeltem, és elfogadtam. Aváros mindennapi életébe nem
kívánt belefolyni, viszont stratégiailag az elképzeléseket, ha az egy
beesett a megye egyéb elképzeléseivel is, akkor ő ezt támogatta
Domokos úr elgondolásainkat - úgy a képviselő-testületben vagy a
város polgárai esetében - segítette. Városunk ezen összetett feltételek
következtében tudott igazán fejlődni az elmúlt négy évben.

GYOMAENDRŐD, Fő út 14. alatt 136 m 2

és 54 m 2-es műhelyek380 V árammal, köz
ponti levegő ellátással, központi fütéssel
kiadó.

Érdeklődni a 06j30j9457-148-as tele
fonon lehet.
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A Hárs hotel célegyenesben
Illés János. a Stafmmg Kft. tulajdonosa a Híradónak elmondta,

hogy a Hárs hotel a közelmúltban közös üzemeltetésbe került:
egyrészt az eddigi tulajdonosok. valamint az AXüN Holding Kft.
budapesti cég berkeibe. Ezzel két profi szintü cég találkozott. Azért
kötöttünk előszerződést, mert mindketten el akarunk valamit érni.
Ennek a közös munkának a várható eredménye a hosszútávú kap
csolat révén az európai szintü szálláshely. a Hárs hotel müködtetése.
Az AXüN olyan programokat tud ide szervezni, ami a helyhez méltóan
magas szinvonalt képvisel.

Ez a kölcsönösen elinditott projekt biztositani fogja azt, hogy
Gyomaendrőd vendégülláthat majd magas szintü delegációkat is, és
olyan rendezvényeket szervezhet, amely a kölcsönös munkából
eredően magas nivót is képvisel. Úgy gondolom, hogy ebbe, a kicsit
hosszú ideig épült házba szívemet-lelkemet adtam bele. s ezért is
olyan szinvonalat sikerült elérni építése során, ami méltó ékessége
lehet Gyomaendrődnek. Az a törekvésünk, hogy az itt megforduló
vendégek, delegációk, üzleti partnerek a késöbbiekben Gyomaendrőd

jó hírét keltsék... Az eddigi vendégeink visszajelzései is igazolják, hogy
jól gondolkodtunk és dolgoztunk. Ezen az úton szeretnénk továbbra
is haladni - tette hozzá Illés János.

Dőri Tamás, az AXüN Holding Kft. ügyvezető igazgatója tájékoz
tatta lapunkat arról. hogy ebben az ügyben jelenleg készül a jogi
előkészités. Ezt megelőzték az elvi megállapodások, s ennek ered
ménye már az. hogy március 19-20-án itt tartózkodott a magyar és
román ifjúsági kézilabda válogatott. Terveink szerint szeretnénk
Gyomaendrődön a kulturális és fürdőtummust fellendíteni.

Tudni kell, hogy cégünk már üzemeltet vendéglátó helyeket, szál
lodákat és egyéb, más stratégiai üzletágban is vállalkozunk
Magyarország egyes területein. Üzleti, baráti kapcsolataim révén
ismertem meg jó néhány éve Gyomaendrődöt és környékét. Ezért is
történhetett az, hogy Gyomaendrőd kivételes fekvése, értékei és a
Hárs hotel megléte miatt bővíteni kívántuk tevékenységi körünket
ezzel a lehetőséggel. ugyanis üzleti elképzeléseinkbe nagyon is beleil
lik mindez. Én szinte már lokálpatrióta is vagyok. mert nagyon
szeretem Gyomaendrődöt és környékét. Sürün megfordulok itt, csalá
dommal is itt töltjük el rendszerint a nyarat...

Több ajánlat közül a gyomaendrődi Hárs hoteIt választottuk,
emellett döntöttünk a felmerüIt kinálat közül. Szeretnénk nagyon

Nálunk játszott a kézis női ifjúsági válogatott
Kovács Péter, aMagyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, anői váloga

tott edzője amárcius 19-i magyar-román női ifjúsági válogatott kézilabda mérkőzése

után elmondta aHíradónak, hogy nagyon örül annak, hogy ez volt az első ilyen jel
legű, válogatott szintű mérkőzés agyomaendrődi sportcsarnokban. Nagyon jól esett,
hogy telt házat vonzott az összecsapás. Ebből is látszik, hogy szeretik itt akézilab
dát, ami egyébként a legdinamikusabban fejlődő sportág. A románok mindig is
híresek voltak a jó utánpótlás munkájukról, hát most is eredményesek voltak, és
kiemelkedően jó csapatuk van. Kikaptunk ugyan 5 góllal, de ez nem tragédia.
Láthattuk hibáinkat, amivel ilyen jó csapat ellen nem lehet nyerni. Azt is látjuk ezen
keresztül, hogy milyen irányban kell tovább dolgoznunk, fejlődnünk.

Az acélunk, hogya felnőtt válogatottba minél felvérlezettebb, jobb játékosok
kerülhessenek tőlünk. Anagy tétmérkőzésekre az akkor szükséges rutint már most,
ilyen meccseken tudják ajátékosaink megszerezni.

Nagyon lonlosnak tartom agyomaendrődi fiatalok esetében, hogy ezt asport
ágat ilyen szinten élőben láthatlák. Ez olyan indíltatást hozhat, amely során esetleg
ők is sportolni, kézilabdázni kezdhetnek.

Válogatottunk a gyomaendrődi mérkőzéssel a jövőre rendezendő ifjúsági
Európa-bajnokságra készül, amelyet - természetesen - addig még számos, más
felkészülési mérkőzés is megelőz.

Végül nagyon örülünk annak, hogy Gyomaendrődre hívtak bennünket, és a
jövőben szeretnénk, ha városukban többször is megfordulhalnánk... AHárs hotel
beli elszállásolásról Kovács Péter annyit mondoIt, hogy kiváló! -b-

sokáig nagyon jól dolgozni azért, hogy nemcsak Gyomaendrőd,

hanem az egész régió közös munkánk által is fellendülhessen, vagy
inkább helyesebben, közös munkánk során még magasabb szintre
juthasson. Szeretnénk egy olyan portfóliót megvalósítani ebben a
szállodában Gyomaendrődön, amelyik természetesen, saját magát
"adja", hiszen a megfelelő forrásokkal Gyomaendrőd 'hál isten, ren
delkezik. Szeretnénk azt is elérni, hogy ne konkurrenciái lennénk itt
egymásnak. mint különböző háztulajdonosok. panziósok,
vendéglátók, hanem egymást segítve, támogatva a piacon egyre
messzebbre juthassunk, fejlődhessünk. Ez például azt jelenti, hogy a
vendégeket ne hüzzuk többfelé... Közelebbi stratégiánk ma még
maradjon üzleti titok.

Meggyőződésem, hogy Gyomaendrőd már ma sem szezonális
úticél. hanem úgynevezett tizenkét hónapos. Aváros saját múltjából
adódó értékeit, mindazokat a jellemzőket, amiket a két városrész
magában hordoz - kontrasz~aival, izgalmaival -. a lokálpatrióták
lelkes hozzáállását, mindezt ki kell aknázni. Ha megvalósul és
müködik majd ez az elképzelés, akkor a városban a hozzá csatlakozó,
kiszolgáló ágakkal együtt a gazdaság is felgyorsulhat. A közös
munkán keresztül megvalósítható az, hogy Gyomaendrődön is sok
ember munkát és jövőt talál magának ebben az iparágban. -BK-

MAGAS KITÜNTETÉSEK GYOMAENDRODlEKNEK

Március 15. alkalmából a Honvédelmi Minisztérium kitünteséket
adományozott. Többek között a gyomaendrődi Ujházi Ernőnek, a
gyomaendrődi Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetségében végzett és a"honvédelem ügye érdekében végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként" a Honvédelemért kitüntető

címet. Ugyanezt a legmagasabb "Miniszteri elismerés polgári személy
nek" kapta Gácsi Lajos 50%-os hadirokkant is, aki a gyomaendrődi

HONSZ elnöke, amely posztot UJ házi Ernőtől, annak betegsége miatt vette
át öt éwel ezelőtt. Az érdekvédelemben egyébként Darvas Tiborral ('ÍJ')
együtt aHONSZ helyi megalakulásától aktívan dolgoztak, önzetlenül.

Akitüntetést dr. Homoki János politikai államtitkár adta át.

Sajt- és Túrófesztivál az idén is
A Bethlen Alapítvány és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és

Koifégium rendezésében kerül sor idén is április 30-án g órától május 1.
15 óráig a

VI. GyomaendrődiSajt- és Túrófesztiválra.
Helyszíne a sportcsarnok előtti terület aSzabadság téren. Kísérő ren

dezvények: mazsorettcsoportok és fúvószenekarok találkozója.

- -

HíREK • HíREK • HíREK • HíREK • HíREK • HíREK • HíREK

Agyomaendrődi Kertbarát Kör és aKatona József Művelődési Központ
rendezésében április 3-ára tervezték az idei VII. Házi Bor- és
Kolbászversenyt. Az eredményről, díjazásokról a következő számunkban
adunk hírt.

* * *
Agyomai születésű Varju Krisztián képzőművészeti alkotásaiból bemu

tatkozó kiállítás nYIlik Balogh Tamás irodalomtörténész megnyitó beszédé
vel április g-én aKatona József M. K.-ban. Megtekinthető április 20-ig.

* * *
Viharsarki Táncháztalálkozó és művészeti alapiskolák találkozója lesz

április 27-én aKatona József M. K.-ban.
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A Liget.fürdő további fejlesztése

Domokos László, Malolesi György, dr. Dávid
Imre és Vass Ignác

a fürdö alapkölelélelén

Gyomaendrődön elkezdődött a március 18-j alapkőletételIel egy ledett
uszoda lelépitése, a meglévő gyógyászati szárny fejlesztése mellett 1998-ban
56 millió forintos rekonstrukció folytán felújított, vízforgatóval ellátott
medencék kerültek használatba. Az idén, 2002-ben induló új beruházás 786
millió tervezett lorinlba kerül, és ebből aSzéchenyi Terv 393 millió forint vissza
nem térítendő állami támogatást biztosít

Az alapkő elhelyezése előtt dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogya
városban zajló beruházások mérföldkövet jelentenek aváros fejlődésében. Ezek
közé tartozik amai napon ünnepélyesen elinduló türdőfejlesztés is. Aberuházá
sokat övező hosszútávú célkitűzések a térségben elfoglalt helyünket,
Gyomaendrőd szerepét és ezzel minőségi előrelépését jelentik. A Liget-fürdő

közel 800 milliós beruházását a Széchenyi Terv 50 száZalékkal támogatja.
E mellett egyéb támogatási pályázatokat is megcéloz az önkormányzat
Májusban, júniusban a fejlesztési munkálatok elindulnak. Ebben az évben a
fedelt fürdő rekonstrukciója és a fedett uszoda, látványmedence alapjának
megépílése elkészül, avégleges befejezés 2003-ban várható.

Matolcsi György
gazdasági minisz
ter az alapkő el
helyezéskor
elmondta, hogy a
Széchenyi
Tervben talán a
legsikeresebb a
turizmusfej
lesztési program,
azon belül a
gyógyfürdő-,

egészségturisz
tikai program.
Ennek két kiemeit
központja Zala és
Békés megye. E
térségekben
indulnak el a
türdőfej lesztések,
és az ehhez kap
csolódó szállo
dakapacitás
bővílése és kap
csolódó
beruházások.
Békés megyében
hat fürdőt fejlesz
tenek aSzéchenyi
Terv első évében

elkezdődött projektek szerint: Gyomaendrődöt, Szarvast, Békéscsabát, Gyulát,
Gyopárost és Tótkomlóst.

ASzéchenyi Terv keretében egyébként Gyomaendrődön 15 nyertes pályázat
van - jelentette ki aminiszter. Azért tartom én ezt lépésváltásnak és nagy ugrás
nak - folytatta, mert ez aXXL század tiszta iparága - mármint a turizmus és az
úgynevezett tudás ipar. Gyomaendrődön ez azért adhat nagy lökést, mert ezután
ötszörösére nő agyógykezelési kapacitás!

Gyomaendrőd esetében minden, ami a turizmus paleltájára felkerül, az
összefügg ezzel a fürdőfejlesztésseL A holtágrendszer, a múzeumok, kerékpár
és túraút stb. Fontos, hogy atermészeti értékek megőrzésre kerüljenek. Szintén
fontosnak tartom egy modern, újszerü tanyarendszer fejleszlését is, ami ebben
a században egy új vonalon újjáéled majd, és olyan minőségi turizmus-szol
gáltatást nyújtó tanyák, központok alakulhatnak ki, amelyek a fürdőkúrára

érkezők számára új és fontos kínálatot jelenthetnek új, több csillagos szállodák
mellett. Gyomaendrődön azért ígéretes efürdőfejlesztés, mert itt egy nagyobb
lérség összes fürdőjéve I össze lehet hangolni a kínálatot, a lehetőségeket.

Azonban itt még óriási jelentősséggel bir avasútvonal és az intercity járat, ami
ígéretes, és minden bizonnyal sok küllöldi vendéget szállíIhat a térségbe, mint
ahogy ez más, nemzetközi vonatkozásban már kialakul I. Ezzelleltétlen számol
ni kell l A hely összes adottságát egybe kell hangolni - az ipartól a tanyasi tu
ristafogadásig, és ezzel idecsábítani avendégeket.

Domokos László, mint aDél-Alföldi Regionális Tanács elnöke szólt, hozzá

és beszélt a Széchenyi Tervet már megelőzően elindult termállürdő gyürü
fejlesztési programróL Emögött aSzéchenyi Tervre való várakozás volt, és várta
annak megindulását Nagy lehetőség Békés megye számára ez a terv, hiszen az
elképzelések így szervezett hátteret kaptak úgy marketing, mint finanszírozási
oldalon. Efejlesztés is üzenet abefektelőknek, vállalkozásoknak, hogy további
fejlesztéseket indítsanak eterületen.

A szúnyoggyérílésí szerzödés aláírása

Március 18-án Matolcsi György gazdasági miniszter részvételével sor
kerüli agyomaendrődi városházán atérségi - Körös-völgyi - szúnyoggyérílési
program szerződésének hivatalos aláírására. Ezen az érintett települések pol
gármesterei látták el kézjegyeikkel a dokumentumot. Aszervezett, széles körü
összefogás! jelentő akció valójában igy effektív és jelentősebb eredményt adhat
a viszketést és kellemetlenséget okozó kis rovarcsapalok ellen. A Magyar
Turizmus Rt. aszúnyoggyérítés felével, de maximum 33 millió 320 ezer forint
tal járul hozzá avédekezéshez, amely május folyamán indul.

A későbbiekben Matolcsi György miniszter a gyomaendrődi emlékparkba
fát ültetett az események mementójakénL

ARÓZSAHEGYI ISKOLA SPORTEREDMÉNYEI
Az intézmény legszebb sporteredményeit szedték csokorba a2001/2002-es tanév

I. félévére vonatkozóan.
2001. szeptember 21. NAP - Diákolimpia őszi összetett atlétika Többpróba

Bajnokság - körzeti Verseny. Anégy korcsoport számára megrendezett versenyen 5
arany-, 2ezüst- és 1bronzérmet szereztünk csapatban. Egyéniben 3arany-, 5ezüst-,
2bronzérmet. Ezzel az iskolák összesített versenyében Lhelyen végeztünk.

Szeptember 28. Békés Megyei Hírlap - Popcorn Kupa Országos Minősitő

Verseny. Abékéscsabai versenyen ellenfelünk Békés megyeattétika szakos sportolói
voltak. Ebben arangos mezőnyben 8arany-, 9ezüst- és 8bronzéremmel a legered
ményesebb iskolának bizonyultunk.

Október 15. NAP - Diákolimpia Váltófutó Csapalbajnokság, körzeti verseny. iti 5
arany-, 3 ezüstérmet szereztünk. A lány NAP váltónk IL, a fiú csapatunk L lett. Az
iskolák összesített versenyében Lhelyen végeztünk.

Október 22. Október 23. Kupa - labdarúgás IL korcsoport. Négy csapal
részvételével rendezték meg afoci tornát, ahol mindhárom mérkőzésünket megnyertük
és 100 százalékos teljesítménnyel érdemeltük ki a kupát. A torna gólkirálya Kurucz
Zsolt lett (4/b) nyolc góllal.

November 8. Teremiabdarúgó Bajnokság - Körzeti verseny. Hat csapat indult a
tornán, csoporlgYőztesek leltünk (két mérkőzés - két győzelem). A döntőben 4-O
arányban diadalmaskodtunk aKis Bálint Általános Iskola csapata ellen. Agólkirály 9
góllal Szalai Ádám (8/c) lelt. Amegyei elődöntőben II.-ként kerültünk amegyei dön
tőbe, ahol VI. helyen végeztünk.

2002. február 7. Diákolimpia Játékos Sportvetélkedő, megyei döntő. Körzeli
győztesként vettünk részt aversenyen, és kilenc csapat közül aIII. helyezettek lettünk,
megelőzve Békéscsaba, Orosháza, Szarvas általános iskoláit.

Február 14. NAP - iskolák tehetségkutató versenye. Békéscsabán a7. és 8. osztá
lyos tanulók seregszemléjén Békés megye 20 NAP-iskolájának tanulói mérkőztek. A
24 éremből12-t megszereztünk (3 arany-, 5ezüsl- és 4bronzérem), ezzel alegered
ményesebb iskolának bizonyullunk.

Vaszkán Gábor tanár, atlétikai szakedző
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GYOMAENDRŐDI IS NYERT
A Szép Magyar Beszéd elnevezésű. középiskolások

részére rendezett megyei versenyen, gimnáziumi
kategóriában a gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
tanulója, Nyíri Dóra magasan nyerte a megméret
tetést. A gyŐri országos döntőbenhárom másik Békés
megyei társával ő képviseli megyénket és
Gyomaendrődöt. A megyei döntő szervezője a
gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakközép és
Szakképző Iskola és Kollégium, helyszíne a Katona
József MűvelődésiKözpont volt március 13-án.

A képen Nyúi Dóra

Dialízisközpont épül
Gyulán, a megyei Pándy Kálmán kórházban új

dialízisközpont épül. Az EuroCare Rt. létrehozza a
megyei önkormányzat által kiírt pályázat elnyerésével

az új művesekezelő állomást. Az évvégére elkészülő

21 férőhelyes létesítmény majd nagyban csökkenti a
békéscsabai dialízisközpont terheltségét. Az ünnepsé
gen Domokos László, a megyei önkormányzat elnöke

helyezte el az alapkövet március 21-én.

Négy kalandos nap a Felvidéken
Időpont: 2002. május 17-20.
Szállás: Kovacova völgyében (2-3 ágyas szobákban)
Program:
május 17., péntek: indulás reggel 6-kor, látogatás Losoncon, az

alsósztregovai Madách-kastély megtekintése, szállás, vacsora
május 18., szombat: egész napos hegymászó túra az Alacsony

Tátrában (az idősebbek hamarabb abbahagyhatják), Besztercebánya esti
fényei, vacsora aszálláshelyen

május 19., vasárnap: történelmi körút - látogatás Privigyében, Bajnóc
várának "elfoglalása", pihentető gyógyfürdőzés avár tövében, városnézés
Garamszenlkereszten, aszlovák Nemzeti Galéria megtekintése Zólyomban,
vacsora aszálláshelyen

május 20., hétfő: indulás reggeli után, várlátogatás Füleken, érkezés a
kora esti órákban.

Részvételi díj: 8000 Ft és 25 Euro (útiköltség, szállás, étkezés)
(Félpanziós éttermi ellátás a szálláshelyen péntek vacsorától hétfő

reggelig.)
Legyen Ön is az útitársunk l

Jelentkezés: a Kulturális Egyesület elnökénél, Hajdú Lászlónál, a
66/282-598-as telefonon vagy személyesen aVárosi Könyvtárban

Tízéves a Gazdakör
Az Endrődi Gazdakör 10 éves jubileumát ünnepelte

március 2-án. E jeles alkalomra eljött Jakab István. az
Országos Gazdakörök elnöke. Domokos László ország
gyűlési képviselő, Kulcsár László. az Országos
Gazdakörök alelnöke. Nagy László. a Békés Megyei FVM
hivataltól, dr. Dávid Imre polgármester, Gubucz József,
a Bethlen iskola igazgatója. Papp István. a Gyomai
Gazdakör vezetője. Kertes Imre vezető falugazdász, Várfi
András falugazdász, valamint az alapító tagok és a
tagság...

Jakab István elmondta. hogy a gazdakörök fontos
szerepet játszanak és nem csak tudnak. de mernek is
újrakezdeni. Létjogosult a gazdák közössége. még akkor
is. ha egyesek próbálják eredményeiket kicsinyíteni.
Végül megköszönte Hunya Lajos elnök áldozatos és
kitartó munkáját a gazdakör élén.

Domokos László újabb sikeres 10 évet kivánt, és
hangoztatta, hogy az iJyenjellegü összefogás nagy erény.
s a jövőben is értéket jelent gazdakör-tagnak lenni.

Hunya Lajos rövid történelmi áttekintése és
értékelése után megemlékező ajándékokat nyújtott át
az alapító tagoknak. Ezt követőenvacsora zárta az estet.

A díszuendégek egy csoportja

ASPORTCSARNOK ÁPRILISI PROGRAMTERVElETE

Női konditorna: hetente hétfőn 18-19-ig és csütörtökön
17.3D-18.30-ig

Április 6. Németh Városi Teremiabdarúgó Torna (5-6. o.)
7. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság 9-14-ig

Acsoportos teremiabdarúgó bajnokság 14-18-ig.
13. Németh Városi Teremiabdarúgó Torna (7-8 o.)

GYEFKC-Törökszentmiklós NB II-es bajnoki férfi kézilabda
mérkőzés. Ifi 16 óra, felnőtt 18 óra.

14. Női NB l-es teremiabdarúgó bajnokság Dévaványa
10-13-ig.

Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság 14-18 óráig.
20. Németh Városi Teremiabdarúgó Torna

GYENKSE-ÚjkígyóS megyei I bajnoki női kézilabda
mérkőzés. Ifi 15.30, felnőtt 17 órakor

21. Városi kerékpározás (Gyomaendrőd-Dévaványa útvonal)
27. GYEFKC-Algyő NB II-es bajnoki férfi kézilabda mérkőzés. Ifi

16, felnőtt 18 óra.
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INDULÓK - képviselffjelöltek
Békés megye 5. számú választókerületének nyilvántartásba

vett, országgyűlési választásokon induló jelöltjei:

Dávid István Munkáspárt - gyomaendrődi vállalkozó
dr. Demeter László Centrum - szarvasi agrármérnök
Domokos László Fidesz-MDF - országgyűlési képviselő

Földesi Zoltán MSZP - szarvasi tanár, önkormányzati képviselő

Hetényi István FKGP - szarvasi önkormányzati képviselő,

alpolgármester
Kovács Mátyás SZDSZ - szarvasi vállalkozó
dr. Olasz Imre MIÉP - békésszentandrási vállalkozó

Kampányesemények

Medgyessy városunkban volt
Március 12-én választási stábjával, országjáró útja alkalmával szűk egy

órára Gyomaendrődre látogatott Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök
jelöllje Földesi Zollánnak, az 5. választási kerület MSZP-s képviselő-jelölt jének
felvezetése után Medgyessy Péter az MSZP programjáról, terveiről beszélt.
Hangsúlyozta, hogy Gyomaendrődhöz baráti és jó ismerősi viszony fűzi immár
sok éve. Hatalomra jutásuk esetére ígérte, hogy mindenkinek jobb lesz. A
nyugdíjasok lényeges nyugdíjemelést. sőt tizenharmadik havi nyugdíjat is kap
nak. Nyugdíjas szervezetekkel egyetértésben hoznák meg döntéseiket.
Párbeszédet ígérnek ahatalom és az emberek között. A45 éven felüliek foko
zottabb odafigyelést kapnának, valamint átképzéseken vehetnének részt.
Korengedményes nyugdíjbamenetelhez is kedvező feltételeket biztosítanának.
Javílani fogják a fiatalok esélyét a tanuláshoz, jogosílvány megszerzéséhez,
egyetem vagy főiskola elvégzéséhez.

Akampánygyűlés aSzabadság téren zajlott, ahol aszószéken helyet foglalt
Vastagh Pál, Orosháza területi képviselőjelölt je is. Ezután agimnázium előtt is
rövid beszédet tartott Medgyessy Péter.

Földesi Zoltán, Medgyessy Péter; Vastagh Pál

••••••••••••••••••••••••••••••••
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FIDELITAS FORUM
Március I 3-án Fiataljaink jövöje eimmel lakossági fórumot ren

dezett a Fidelitas. a Fidesz iDúsági társszeNezete. A Fidelitas
Gyomaendrödi SzeNezete nevében Várfi Péter köszöntötte a
vendégeket. aki két éve vezeti a helyi szeNezetet. Vendég volt a
Fidelitas országos elnöke. Gyürk András és Domokos László ország
gyűlési képviselönk. A FidelitasróI megtudtuk. hogya fiatalok e
szeNezetben megtanulják. hogy eredményesebben tehetnek sor
suk. életük érdekében. A Fidelitas egy úgynevezett összeFogásben
vesz részt, és támoga~a a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség.
a Kisgazda Polgári Egyesület. a Lungo Drom mellett a Fidesz
Magyar Polgári Párt cevékenységét. A partneri viszony kölcsönös
elönyöketjelent mindenki számára.

Továbbá Gyürk András elmonda. hogya fiatalok optimistán
olyan jövöképet készítenek maguknak. amely elérhetö és kézzel
fogható. További célkitűzések: saját életükben lényeges a tanulás. a
föiskolai. egyecemi végzeCtség elérése (Iehetöleg 50%-os arány
ban). alakásmegoldások kialakitása kedvezö hitel- és kamat
megoldásokkal (ide tartozik. hogy az albérletekben lakók is
megfelelö anyagi támogatást kaphassanak a jövöben). valamint a
családalapítás anyagi megkönnyítése. E területeken máris történtek
opcimális változások.

A jelenlegi kormány a fiatalok kormánya és messzemenöen
figyelembe veszi igényeiket. Szomorúnak tar~ák azonban. hogy
vannak olyan fiatalok. aki nem érdeklödnek saját sorsuk iránt. nem
követnek el mindent helyzetük javítására ..

Domokos László beszédében. mint a Fidesz képviselöje eddigi
(Gyomaendröd és környékén) munkájáról. tevékenységéröl. ered
ményeiröl beszélt. Reményét fejezte ki. hogya választó polgárok a
választáson a teljesítmény után döntenek. Az MSZP elmúlt kor
mányzati ideje alatt történtek és a jelenlegi Fidesz kormány ered
ményei megfelelö elb{rálásban részesülnek a választó polgárok vok
solásával. Beszéde végén röviden kitért a mezögazdaság mihama
rabbi rendbetételére. és olyan támogatási hátteret kíván a Fidesz a
mezögazdaságnak. mint amilyet a jelenlegi EU-tagállamok
élveznek.

Végül Babák Mihály. SzaNas polgármestere kért sZÓt. akit nem
régen az év polgármesterének választottak. és üdvözölte a szom
szédvár. Gyomaendrőd polgármesterét. polgárait. amiért
Gyomaendröd is sikeres négy évet zárhat. Ebben nem kis része volt
Domokos László országgyűlési képviselönek. amegyegyűlés

elnökének. a területfejlesztési tanács elnökének - mondta.

Domokos László, Várfi Péter; Gyürk András

MUNKÁSPÁRT
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke tartott az endrődi városrészben

lakossági fórumo! március 20-án. Thürmer Gyula beszélt pártja választási prog
ramjairól, ezt követően lakossági fórum zajlott
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Útjavítások, városrendezés, ipari park...

ALEONARDO-PROGRAM SZEREPE ASZAKKÉPZÉSBEN

alelnöke, Kacem Boussouar, a Melle-i bázisintézményből. Hugues Coutineau, a
Pradel-i központból Florian Morge, valamint aburgundiai régió közgyűlésének

elnöke, megyei képviselők.

Nagy az érdeklődés Magyarország iránt, sokan kérdezték, hol található
Gyomaendrőd ... és érdeklődéssel lapozgatták aGyomaendrődi Híradót...

Tovább bővítettük akecsketartók kézikönyvének tartalmát, arészeit lebontot
tuk, hogyamunkafázisok még érthetőbbek és átláthatóbbak legyenek.
Kidolgoztuk és elfogadtuk a negyedévi munkatervet. A találkozó során meg is
merkedtünk a maconi intézmény kecskefarmjának és sajtüzemének
tevékenységével (az EU szabványai szerint felépítve és működtetve), meglátogat
tunk gyakorló állattartó gazdákat.

A program egy olyan vállalkozást modellez - a kis- és középvállalkozók
számára -, amely nemcsak helyben, hanem bárhol felépíthető és működtethető.

A kidolgozandó ismeretek az alap, a középfokú és a felsőfokú szakképzésben
résztvevőknek nyújtanak korszerű ismereteket a teljes kecskevertikumról, de
alkalmasak lehetnek az átképzésben és atovábbképzésben résztvevők számára is.

Gyomaendrőd falugazdásza, Várti András aktívan részt vesz a projekt
találkozókon, aszaktanácsadásért houá forduló gazdáknak hasznos és korszerű

ismeretekkel tud szolgálni. Pfeifer György mérnöktanár afrancia és spanyol szak
emberek egyenrangú partnere. A magyar szakemberek alkotó munkája jó bi
zonyíték arra, hogya magyar szaktudás megállja ahelyét anemzetközi porondon!

Ha sikeresek vagyunk, az nemcsak amegszerzett tudás miatt fontos, hanem
mert ahouájárulásunkat meghaladó mértékű forrásokat vonhatunk be amagyar
szakképzésbe. ALeonardo da Vinci-program alkalmas arra, hogy megismerjük a
nyugat-európai munkaszervezést és munkastílust, az egyének munkájának meg
becsülését és anyagi elismerését. Csak így készülhetünk fel az Európai Uniós
tagságra.

Davidovics László. aLeonardo-program koordinátora, afrancia-magyar bizottság tagja

A Leonardo da Vinci, az Európai Bizottság szakmai képzési programja
komoly orientációt és egyben szakmai kihívást jelent a magyar szakképzés
számára. Aprogram elsősorban az intézményeket kívánja megtanítani aközössé
gi programokban való részvételre. Ez az első olyan Európai Uniós program, ahol
teljes jogú résztvevőként volt és van jelen Magyarország.

A gyomaendrődi Bethlen Gábor szakképző iskola három francia és egy
spanyol partnerrel indult aprogram második szakaszában. A kidolgozandó pro
jekt: "Pedagógiai eljárások, módszerek egy kecskefarm sikeres működéséhez".

Nem kis büszkeséggel valljuk, hogy ez az országban az egyetlen sikeres pályázat
amezőgazdasági szakképzés terén, amely az Európai Unió hathatós támogatását
élvezi!

Akövetkező projekt-találkozó Maconban (Franciaország) volt. Minden part
ner elmondta, milyen munkát végzett el az eltelt időszakban, elemezte a
nehézségeket és a felmerülő problémákat. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogya
végtermék egy oktató-felhasználói CD-rom lesz, amelyadatbankból, gyakorlati
útmutatásokból, szó- és könyvjegyzékből stb. tevődik össze. A hatékony munka
érdekében csoportokat alkottunk: pénzügyi és adminisztratív, szakmai (állat
tenyésztők, sajtkészítők), pedagógiai (tanárok, oktatók).

A találkozón részt vettek a francia kecskeágazat kiemelkedő személyiségei:
J. Paul du Boeuf, a CIRVAL elnöke, a francia Kecsketenyésztők Szövetségének

AT
AGyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődön tavaszi lomtalanítást

tart. A lakosság által a szilárd burkolatú út mellé (esős időben) kihe
lyezett limlomot (NEM háztartási szemetet, vagy egészségre ártalmas
hulladékot pl. trágyát, hígtrágyát, továbbá balesetveszélyes dolgokat pl.
szúró, vágó holmit, törött üveget ömlesztve stb.!) elszállítja.

Endrődi városrészben 22-én kezdődően,

Gyomai városrészben 24-én kezdődően.

Az elszállítás folyamatosan történik, ezért kérik alakosság türeimét,
megértését, valamint kérik, hogy a jelzett időpontra szíveskedjenek
kihelyezni az elszállítandókati

Árajánlatot kértek kivitelezőktől útaszfaltozási, javítási
munkákra. Ezt aStrabag Építőipari Kft. nyerte el. A munkák
hamarosan indulnak. Például a Rákóczi, a Hársfa utcák, a Körös
sor, a Vásártéri lakótelep egyes részein. [Nem érinti természetesen
a csatornaberuházásban részt vevő utcákat.)

A város rendbentartása, szépítése érdekében 378 ezer forint
értékben végeztek eddig fásítást és parkosítást. Legalább ötször
állították eddig helyre a Bajcsy és Pásztor J. utcák közötti Fő úti
szakaszt. Ezért is kérik a lakosságot. hogy jelezzék, ne hagyják szó
nélkül, vagy ha tehetik, akadályozzák meg az eseUeges vandál
rongálásokat. Sajnos, rendszeresen tördelik, sőt kilopkodják az
újonnan telepített virágokat. cseIjéket. fácskákat. Ez tarthataUan
méreteket kezd ölteni. Azonban az endrődi és a gyomai főtéri

buszmegállók tönkretétele is szerepel a garázdák repertoáIján, sok
egyéb .rémtett" mellett... Aki tehát észlel ilyesmit, az jelezze a
Polgármesteri Hivatalnak, vagy a Gyomaszolg Kft.-nek (386-233,
386-269].

Információs táblákat is kihelyeztek a város egyes pontjain az
idegenek, turisták tájékoztatására, valamint két ún. buszmegállót,
vagy behúzódót is.

Az ipari park infrastruktúra kiépítése elindult. A megyei
területfejlesztési tanács vissza nem térítendő támogatása
megérkezett, ami 30 millió forint. Az ivóvízvezeték kiépítésével az
árajánlatot tevők közül a Bólem Kft. lett megbízva, így januárban
a munkák elkezdődtek. Az energiaellátást a TITÁSZ oldja meg,
ennek kiépítése márciusban történt meg. Agázvezetéket aDÉGÁZ
fekteti. A Gyomaszolg Kft. saját kivítelezésben elvégzi a csapa
dék-, a szennyvízelvezetés és az útalap megépítését.

A Gyomaszolg Kft. kéri a vállalkozók további jelentkezését.
hogy az ipari parkba betelepülési szándékukat jelezzék!

A Gyomaszolg Kft. beszerzett a tél folyamán egy útseprő

gépjárművet. amit, talán már többen látták .bevetésben· is ... Ezzel
sűrűn, akár hetente képesek az önkormányzati utakat - amelyek
szegéllyel rendelkeznek - tisztán tartani, a jelenleg csatornázás
alatt álló utcák kivételéve!.

Fábián Lajos, a Gyomaszolg Kft. vezetője tájékoztatta lapunkat
az alábbiakról is:

Február 20-ig kellett leadni a járda-, útjavítási igényeket a
Gyomaszolg Kft felé. Jelentős mennyiségű érkezett a felhivásra:
járdára 4568 m2, útaszfaltozásra 6 utca.

A munkákra az árajánlatkérés folyamatban van. Április 15-e
után közlik az érintett lakossággal, hogy mennyi lesz a hoz
zájárulási összeg.
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A tett első, a szó második
Mit akarunk?

DOMOKOS :..-ÁSZLÓ @

./ Új, jól fizető munkahelyeket

./ Értékálló nyugdíjakat

./ Új utakat, olcsó autópályadíjat az MS-ösön

./ Korszerű iskolákat, értékes tudást nyújtó

főiskolát

./ Gyümölcsözőmezőgazdaságot

./ Virágzó turizmust

'Jj~ MAGY!\R FIDESZ FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT
~Ilqt ~ P9LQAA1 MDF MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM'PAl{T

napirendi pontokból
./ Módosították a 2002. évi költségvetés rendeletét. Erre a csator

naberuházásban történt változások miatt volt szükség.

AMárcius 15-i ünnepségek rendben lezajlottak. Voltak bizonyos meg
jegyzések az ünnepi szónok személyéről (az endrődi részben Domokos
László országgyűlési képviselő mondott beszédet - a szerk.), de
megelőzően volt konzultáció az ünnepség menetéről. Atanulságokat majd
levonjuk, és nem gondolom, hogy az ünnepség menetében komoly prob
lémát okozott.

Két miniszteri látogatásra került sor a közelmúltban: 18-án Matolcsi
György, afürdő alapkőletéte alkalmával volt Gyomaendrődön. Aberuházás
kezdete, ha minden rendben megy, akkor 2002. július 3.

22-én Túri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, aki a csator
naberuházásI tekintette meg, majd fórumon vett részt.

Március 7. és 10. között az Utazás 2002. kiállításon képviselte magát a
város. Remélhetőleg ahelyi vállalkozók hamarosan profitálhatnak ezekből a
rendezvényekből. Megköszönöm a szponzoroknak és a résztvevőknek,

hogy megjelenhettünk ezen.
./ A képviselő-testületi ülésen jelen volt Domokos László (FIDESZ)

országgyűlési képviselőnk és képviselőjelölt, aki megköszönte atestületnek
az eddigi együttműködést. Kiemelte a közös tevékenység eredményeit, de
hangsúlyozta, hogy nem kívánt részt venni az egyes üléseken, hogyne
befolyásolja a testület munkáját, a döntéseit, hanem álláspontját autonóm
módon, maga alakítsa ki.

./ Mint országgyűlési képviselőjelölt szintén megjelent dr. Olasz Imre
(MIÉP). Röviden bemutatkozott, és beszédet mondott.

./ A következőkben előadást tartott Kisházi Péter, a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztályának vezetője, a Vásárhelyi-terv
lovábbfejlesztéséről és annak Körös-völgyi vonatkozásai ról.

Képviselő-testületi ülés TTl.árcius 28-án

N A P I R E N D E L Ő T T ./ Módosították az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkor-
• polgármesteri beszámoló • mányzati támogatásróI szóló rendeletet. Eszerint a lakásépítéshez megál

lapítható támogatás összege 450 ezer forint, amelyből 300 ezer forint
kamatmentes hitel, 150 ezer forint vissza nem térítendő önkormányzati
támogalásként adható. Lakásvásárlás esetén a támogatás összege avételár
30%-a, legfeljebb 450 ezer forint.

./ Módosították a 2002. évi vásári és piaci díjtételeket. fJ.J.. emelések
mértéke egyes díjtételekben eltérő, de átlagosan 9,61 %-ot tesz ki.

./ A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik az évi ifjúsági-,
sport- és civil szervezetek támogatási alap elosztása. 2002-ben beérkezett:
az ifjúsági alapra 35 pályázat, asportalapra 13 és acivil szervezetek támo
gatási alapra 42, összesen 90 pályázat.

fJ.J.. ifjúsági alapban akiosztott összeg 770 700 forint, asportalapban
12,2 millió forint, acivil szervezetek támogatási alapjában 5,7 millió forint
volt. Elutasítolt pályázat összesen 5 volt. (Az összegek a kötött fel
használású támogatásokat nem tartalmazzák.)

./ AKis Bálint iskola épületei és körülményei fe/javítása érdekében a
2003. évi címzett támogatás elnyeréséért beruházási koncepciót nyújtanak
be. A Fő úti intézmény főépület rekonstrukciója, 24 tanteremmel és tor
nateremmel való bővítése acél. A képviselő-testület ehhez 10% saját erőt

biztosít. Az előzetes kalkulációk szerint aberuházási költség br. 635 millió
forint lenne, a címzett támogatási igény 571,5 millió forint. A beruházás
időpont ja 2003-tól bizonyos évi ütemezésekben 2005-ig húzódna. AFő út
181. sz. alatti intézmény bővítésével 32 tantermes integrált iskola
kialakítása a cél, tornateremmel és az előírásoknak megfelelő kiszolgáló
helyiségekkel, akadálymenles közlekedés biztosításával.

./ Benyújtják a szennyvízberuházás IV. ütemények cél támogatási
kérelmél. Ez 388 millió forint, s a célelőirányzati támogatás 76-77 millió
forint lenne.

./ Jóváhagyták aKis Bálint iskola hagyományos nyelvoktató kisebb
ségi német nyelvi oktatás pedagógiai programját.

./ Elrogadták a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját
tevékenységéről. (Lásd külön cikkben.) (fo/y/a/ás a9. o/da/on)
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MEDGYESSY PÉTER,
aMagyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje

Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraimi
Kedves Gyomaendrődiek!

Az ország új válaszlásra készül. A tét hatalmas:
most dől el, hogy lesz-e olyan kormánya
hazánknak, amely az egész nemzetet az anyagi és
szellemi felemelkedés útjára tudja vezetni.
Magyarország többet érdemel! Ajövő kormányának
megalakításához az Ön válaszlókerületében is tisz
tességes országgyűlési képviselőre van szükség.
Ezért kérem, szavazatával támogassa aszocialisták
jelölt jét, Földesi Zoltánt!

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Több pénzt, biztonságot Önnek!

A személyi jövedelemadó csökkentésével jelen
tősen növeljük anettó jövedelmeket.

TB-járulék kedvezményt adunk a 45 év lelettiek
újrafog IaIkoztatásához.

Növeljük anyugdíjak vásárlóerejét, és egy alkalom
mal átlagosan 19 ezer forint nyugdíj-kiegészítést
adunk.

300 ezer új munkahelyet teremtünk.

Ingyenessé tesszük az étkezést a bölcsődékben és
az óvodákban, a tankönyveket az általános
iskolában.

30%-kal növeljük az öszlöndíjakat és a hallgatói
támogatást.

Visszaadjuk apedagógus hivatás rangját, általános
és nagyarányú béremelést hajtunk végre.

50%-kal emeljük az egészségügyben dolgozók
bérét.

Átlátható mezőgazdasági támogatásokat, új agrár
rendtartást vezetünk be.

A középiskolában ingyenessé tesszük a nyelvvizs
gát, a számítógép-kezelői bizonyítványt és a
jogosítvány megszerzését.

-.
• MSZP
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FÖLDESI ZOLTÁN,
aMagyar Szocialista Párt képviselőjelölt je

Kedves Gyomaendrődiek l

Békés amegyék rangsorában az utolsó helyen áll.
Az agrárgazdaság válságban, az infrastruktúra
gyenge, és nő az emberek kiszolgáltatottsága
Azt vallom, az itt élőknek is joguk van az emberhez
méltó élethez és akiszámítható jövőhöz.

Gyomaendrőd többet érdemel!
Ha megtisztelnek bizalmukkal, ezért fogok dolgozni
képviselőként is.

Földesi Zoltán

./ Csárdaszállás és Hunya községek a2002-es évre is igényt tartanak
aVárosi Családsegítő Központunk közreműködésére ameghatározott gyer
mekvédelmi feladatok ellátására. Az erre vonatkozó együttműködési

megállapodási tervezetet jóváhagyták.

./ Meghirdetik üzemeltetésre agyomai szabadstrandot. (Lásd különl)

./ A Gyomaendrődi képviselő-testület települési zászlót adományoz a
Fürjesi önálló lokátoros századnak. Ennek átadása május 21-én, a
Honvédelem Napja alkalmából lesz. Azászló adományozása jelképes kapc
solatot hoz létre az önkormányzat és a katonai egység között, s ezután
egymás rendezvényeit kölcsönösen megtisztelik, és ezzel is emelik azok
szinvonalát.

FELHívÁs
Véradást szerveznek április 25-én 8-12 óra között aHősök útja 40. sz.

alatti Bethlen Gábor szakképző iskolában. Felnőtt és pedagógus véradókat

is szeretettel várnak!

MATEMATIKAI TÁBORBAN
Pósa Lajos matematikussal, az ELTE adjunktusával tartó barátság okán

a Kner Imre Gimnázium hat hetedikes diákja március 14-től 17-ig a
budapesti Rózsadombon matematikai táborban volt. Élményekkel és jó
eredményekkel gazdagabban tértek haza. Köszönik Pósa Lajos tanár úrnak
akiváló lehetőséget ahasznosan eltöltött napokértI

FE:L..-.,.E: ..... :z:E~
Kampány van. Egyre inkább kampány van. .A helyzellokozódik' mondta volt aZ egykori gál6r. Mindenki politizál. Es
mindenki kampányol. Akampány élelünk része ebben anéhány hétben. Senki sem ludja lüggetlenlteni magát tóle.
Van. aki csak az egyik TV-I nézi és van. aki csak amásikat. Van. aki csak akirályi TV-t nézi. Azt szereti. Az oltlálollak
tOl. hallollaklOI elzsibbad. elernyed. édeskés élelérzés ringalja. sálmodik nagyokat.
A.PályáZók és eredmények" c. cikk olvasása közben az voll az érzésem. hogya cikkel egy ilyen nagyot álmodO valaki
Irta. Öis kampányol. Acikk azon az oldaton van elhelyezve. melyen egy lizelell választási hirdelés is szerepet. Es Öneki
kampányot. Ez nem tilos. Ha más is kampányolhal az önkormányzati lapban hasonlO lellélclekket.

Oe nem ezért kezdiem el irni, hanem azért. mert acikkben emlilell sok"sok milliO lorini az egyszerú hatandOnak nagyon
nagy pénznek túnhet. AcikkirOnak viszont kevésnek. hiszen az elózö ciklus második lelében készült pátyázalokon elny
ert összegekel is tartalmazza cikke. Vajon miért? Hogya figyelmetl,n olvasó azok elnyerését is amostani képviselónek
lulajdonítsa?
Vagy acikklrólél-pénznek véli az ebben aciklusban elnyert pénzekel?

Kedves ismere II en CikkirO'
Ne legyen bizonytalan' Legközelebb viszonyilson. Asok milliO loriniigy önmagában nem sokat mond. HasonIitsa össze
az elnyert pénzekel a megpályázolI összegekkel. Többel mondok. PrObálja megszerezni a környezo települések
pályázata in elnyert pénzekrOl szólO kimutatásI. Meg log lepÓdni. Ulal/On el Szarvas ra és/vagy Kondorosra. Nézzen
kÖIÜI. Elmúlik bizonylalansága. Alátollak Önt is meggyózik, hogy ebben aciklusban valOban csak Iéi-pénzeket nyertünk
apályálatokon.
Ennek sem apályazalok készitoi. sem ahivatal dolgozOi. sem aképviseló-teslület. de még apolgármester sem okJ. Ök
meglellék amitleheleit.

Kedves ismerellen Cikkiró'
Aki lelel6sséggel viselletik Gyomaendr6d lakossága iránt. az igyekszik több iránybóltájékozódni. viszonyitgalni és lel·
tenni bnmagának akérdés!: miért? Es igyekszik arra leleini.
Miért voll ütemesebb Szarvas fejtodése ebben aciklusban. mini Gyomaendródé?
Miért leli lendületesebb Kondoros lejtodése ebben aciklusban. mint Gyomaendrődé?
Miért van az, hogy városunk lejlodése csak önmagához képesI ellogadhatO?
Miért van az, hogy környezelünk fejlódési ülemél nem ludjuk átvenni?
Miérl van az, hogy városunk szempontjából kevésbé hasznos személy mellell kampányol Ön is?
Tudom. akérdésekre nem egyszerú válaszi adni. Nem is várom aválaszt.
Elvárom viszont. hogy ne nézzék kiskorúnak Gyomaendród lakosságát. Ne prObálják aIéi-pénzeket kiegésziteni mások
érdemeivet. Ne mossák össze az egyik ciklusban elért eredményeket a másik cikluséval csak azért. hogy ez utObbi
szebbnek lünjön. Minosilsünk mindenkit érdemei alapján.
[rásom is lömény politika. Bocsásson meg, de csak ajO szándék vezérel. Es egy kicsit előre is tekin lek.
Gondolt-e már arra, mit jelenlene városunk számára. ha egy évtizedes gyomaendr6di baráti kapcsolalokat ápolO poli
tikus lenne Magyarország miniszlerelnöke?
Mert Medgyessy Péternek a szocialislák miniszlerelnök-jelölljének számtalan ismerőse és számos barálja él
Gyomaendródön. Úriási leheloség'
Gondolja végig. és városunk választópolgárainak löbbségéhez hasonlOan Ön is aszocialislákra. s jelölIjükre, Földesi
Zoltánra log szavazni.

(Elnézését kérjük ahelyi MSZP-nek. de ez acikk csak ilyen aprO betúkkellért be. sez nem alontosságot jetenti ... ')
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II I

NAGYGYULES
Fórumra invitált március 22-re a meghívó. A Körös

hoteibe (Hollerbe) Túri-Kovács Béla környezetvédelmi
miniszter, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke. dr. Varga
László országgyülési képviselő. a Barankovics-féle
Demokrata Néppárt alapító tagja, az országgyülés örök
ifjú korelnöke és Domokos László országgyülési
képviselőnk. egyben jelölt. várta az érdeklődőket.

Varga László a kereszténydemokrácia örök értékeit
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. amely megteremtheti
a társadalmi békét és nem csak gazdasági, de erkölcsi
fejlődést is hozhat.

Domokos László a megyegyülés. a területfejlesztési
tanács elnöke. országgyülési képviselő összegezte az
elmúlt négy év megyei és helyi eredményeit, fejlődését.

Kiemelte az elmúlt időszak alapkő-korszakát.a jelentős

kezdeményezések és beruházások elindításának idejét...
Összefoglalta a jövő terveit. A meg és elkezdett pro

jektek.. elképzelések jövőbeni folytatását, lehetőségeit

taglalta kampánybeszédében.

Túri-Kovács Béla a válságban lévő kisgazda pártról
beszélt. s kifejtette. hogy a Belgrád-rakparti vezetéssel
most nincs jövője. A megújulást valódi programokkal és
ezt követően tettekkel kell véghez vinni. A jövőnek épp
úgy. mint az elmúlt évtizedeknek szüksége van a
kisgazdákra, és mihamarabb egy markáns, új vezető

mögé kell felsorakozni, hiszen szervezett vidékre.
mezőgazdaságralesz szüksége az EU-ba belépő ország
nak.

A fórum előtt megtekintették a gyomaendrődi

szennnyvizberuházást a Hunyadi és a Kazinczy utca
sarkánál. Dr. Dávid Imre polgármesterrel megtár
gyalták, hogy a beruházás negyedik üteme 388 millió
forintba kerül, s erre a város célelőirányzatból 76-77
milliós támogatást kér. Ezután a település, szinte telje
sen csatárnázottá válik.

A beruházás során mintegy 42 kilométer gyüjtő

vezeték, közel 2700 házi bekötés, nyolc szennyviz
átemelő épül meg.

SíRKŐ

KÉszíTÉS

KERESZTREJTVÉNY

••••••••••••••••••••

hagyományos

és legújabb formákban

(az ország egész területén)

10%

ÁRKEDVEZMÉNNYEL
• épület műkövezés, • gépi

sírkőtisztítás

SÁNTA PÉTER múkókészitó

Csárdaszállás, Arany J. u. 26.

Telefon: 06/30/3125-774

Kérjük, hogy a keresztrejtvény
megfejtését küldjék be a Híradó
szerkeszt6ségébe 2002. április 19
ig (Szabadság tér Lsz.)! A megfej
tők között a szerencse határoz
majd. mert az ÁFÉSZ 3xSOO, a
SIKÉR Kft. 2xSOO, a Gschwindt és
társa Hősök útjai élelmiszer üzlete
3xSOO, és a KERT KIVI Kft. 2xSOO
forintos vásárlási utalványait sor
soljuk ki.

A szerencsés nyertesek a
nyereményekre jogosító értesítést
postán kapják majd meg.
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APRÓHIRDETÉSEK

Tel.:061661386~457

ingatlan
Gyomán. aZrínyi Miklós -aszfallburkolatú.leljes
közművel ellálotl -. utcában épftési lelek eladó. ,
Irányár: 800 EFl. ErdekliSdni: 66/283·489 és a
0613019580-479-es telefonon lehel. -b- .J

Kocsorhegyen háZ olcsón eladó. Telefon: 661283-483.
Erdeklódni 19 óra ulán lehel.
Eladó családi háZ 2 garázzsal alsóépüleliel Gye.,
Pósa u2. sz alall.l.ár 15 MFl. Erd.: 06/30/9035-428
-b-
Piac szomszédságában Dévaványa. Arany J. 6. sz.
alaIIi családi háZ eladó. I.ár 3MFl. Erd.: esle 561320
341. -b-
HáZ eladó Gye. Kórösi Csoma Sándor u. 211. sz. alall.
Érd.: 06/30/416-4772 -b-
tv. Ujkertben 800 n.öl szánlólöld eladó. Erd.:
06/3012753-637, vagy 661386-526.
Eladó Bajcsy-Zs. u. 20. sz. alaIIi 3sz. családi ház. I.ár
5,2 Mfl. Érd.: 661282-184, 0613013019-794. -b
Vásárléri lakÓIelepen lakás eladó - 29/A.1. e. 4. Erd.:
661284-719
A 46-os út mellell lanya eladó, Gyomálól 4 km.
Ugyanilt föld is 154 ak, viz, villany, gazdasági
épülelek. I.ár 3 M FI. Érd.: 661285-907, vagy
06/20/3543-226 -b-
Gyomán, aDobó utcában v[zparti épl1ési lelek, leljes
közmű-Iehelóséggel eladó. Erd.: 06/20/9261-457.
Gyomán, a szabadslrandhoz közel, komlort nélküli,
felújilásra szoruló háZ melléképülel\el, nagy kerllel
eladó. megegyezéssel.Lár 950 EFI. Erd.: 06134/372
425. -b·
AVásártéri IIp.-en 1,5 szobás, erkélyes lakás eladó,
vagy 3 szobás családi háZra cserélhetó érték
egyeztelésseL I.ár 3,8 M FI. Érd.: 66/283-126,
06/30/2615-041. -b-
Gyomaendródön, vizpart melleit, horgászásra alkal
mas helyen, az Iljúsági IIp. 3/4.sz. alaIIi 3 szobás
lakás + garáZs eladó, vagy üdülőre. vagy lakásra
cserélném.lár 6MFI. Érd.: 66/284-155. -b
Gyomán 3 szobás összkomlorlos vályogháZ 260
n.öles lelken eladó.Lár 3MFl. Érd.: 06/701315-6445.
-b-
Gyomán, a Körös szabadslrandnál a Hanloskerlben
420 n.öl gyümölcsös eladó, vagy hosszú lávra kiadó.
Villany, viz van. Lár 380 EFI. Érd.: 661386-588. -b
Gyomán aSomogyi B. u. 5. sz. alaIIi parasziháZ áron
alul sürgósen eladó. Víz, gáZ van. Érd.: 06120/4931
342.
Bónom-zugi vizparti lelket vennék olajos kövesút mel
leli. Ajánlatol: 68/410-128 vagy 06120/9207-892
telelonra kérek' -b·
Gyomán, aKolman IIp.-en 1szobás lakás eladó. Lár
3,4 MFI. Érd.: 06130/8500-714 -b-
Vásárléri Itp.-en II. emeleti, másiéi szobás lakás
~Iadó, vagy értékegyezteléssel kertes háZra cserélhelő.

Erd.: 0613013805-166, 19 óra után.
Endródön kertes, összkomforlos, két szobás családi
háZ eladó. I.ár 3,8 MFI. Érd.: Dobi i. u. 6. sz., vagy
66/285-304. -b-
Gyomai összkomlortos családi házra cserélnénk
Vásárléri IIp.-i 1. em. 1.5 szobás erkélyes lakásunkal.
I.ár 4,5 Mfl. Érd.: 661283-874. -b-
Gyomán, aKisréli u. lll. sz. alaIIi családi háZ eladó.
Lár 5,2 M Fl. Érd.: Gunda András, Kisréli
u.l/1. -b-
Oklóber 6. IIp.-en 4 szobás lakás, Körös-parl mellell
családi háZ sürgősen eladó' Lár 3,5-3,5 M FI. Érd.:
06/20/4931-987. -b-
AKecsegés külsó ágán 1012 m' telek eladó. Lár 150
Efl. Érd.: 661284-163 -b-
Sorházi lakás eladó: 3 szoba. nagy nappati, konyha.
élkező, garázs, gáz központi lűléses. Erd.:
Maglárlaposi ú14. sz. Tel.: 661285-964.
Gyomán 3szobás háZ eladó. I.ár 3MFI. Erd.: 66/282
005 ·b-
Vásártéri IIp.·en 2 szobás 1. emeleli, erkélyes lakás
eladó. Lár 4MFI. Érd.: 06130/9680-901. -b
Gyomán, a Sebes Gy. 1. sz. alatti összkomlortos
családi háZ nagy gazdaságí melléképülellel, 3fáZissal
- eladó' lár 7MFl. Érd.: este 06/70/2731-530. ·b·
Oklóber 6. IIp.·en 85 m1..es 3szobás. összkomlortos
lakás eladó. lár 3,8 MFI. Érd.: 661284-142. -b·
lIiúsági lakótelepen GARAZS-BUFE eladó, plusz egy
251)l'-es önálló garáZs eladó.Lár 2,5 MFI, ill. 500 E
FI. Erd.: 06/30/4064-003. -b-
IIjúsági lakótelep 614. 1. emeleti 2,5 szob~s lakás +
garázs eladó. I.~r 4,8 M FI. Érd.: 661285-635,
661386-215. -b-
Gyomán aVásártéri ltp-en 2szobás lakás eladó. I.ár 4
MFI. Érd.: 661282-341. -b-
Gyomán 3 szobás összkomlortos családi háZ 1400
m'-es rendezell lelken eladó. I.ár 6,5 M FI. Erd.:
Kótcsey u. 21., 06120/9173-796. -b-

vegyes

Kiscserép van eladó nagyobb mennyiségben - 9
FVdb. Érd.: Gye. Dózsa 26. -b-
Szekrénysor - 4részes +ágynemúlarló, világosbarna
szinben, megkíméli. szép állapotban eladó. I.ár 45 E
FI. Érd.: 06/20/9506-703, vagy este 661285-050. -b
Némel juhász kiskutyák tórzskönyv nélkül eladók. Lár
7EIdb. Érd.: 661386-786. -b-
IHB 47·es kisbáláZó eladó, cserelehetőség is érdekel,
valamini búza, zab, kukorica van eladó. Ál mege
gyezés szerini Érd.: 661284-082. -b·
24-es Mounten Bike lOE FI, 20-as lányka kerékp~r jó
állapotban 5 E FI, vadonatúj dohányzóasztal (nem
csempés) 15 EFI, eladókl Érd.: 661284-626 -b
Hidegburkolást vállalok. Haveida János 06/20/5401
300, 661283-587
Egy Terra és egy német gyártm~nyú rotációs kapa, lar
lozékokkal eladó. Érd.: Néptigei u. 4. sz.
2 db 11 heles lacskó keverék kiskulyál ela
iándékozn~nk. Érd.: 661284-578.
Napos és előneveli csirke, kacsa jegyezhelő' Szeleiné,
Fő út 4. 661386-077. -b-
Eladó jó állapotban lévó Rex-asztal 1db dákóval lár
80 EFI. Érd.: 06176/413-464. -b-
Uj, műanyag horgászcsónak eladó, megrendelheló. 2
léle méreI. Erd.: 66/285-033, 06/30/4896-373. ·b
Epülellelújításból származó bej~rati ajtó, erkélyajtók
és ablakok eladók. Érd.: 66/386-133. ·b-
Körkéses.kézi, 220 V-os szabászgép eladó. Késátméró
100. Erd.: 66/283-864 (l8 óra ulán)
·b·
Angol szakos egyetemisia lány angollanilást, kor
repetálást vállal állalános és középiskolás diákoknak.
Erd.: 06/20/4324-627. -b-
Kézzel hajtós kukoricamorzsoló, egy 24-es gyer
mekkerékpár, egy villanyhajtású lerménydaráló eladó.
Ár megegyezés szerinI. Érd.: 66/284-354.
-b-
Jobb bizonyilványérl' Korrepetálás, lelzárkózlatás
kisiskolásoknak (l-4. oszl.), ill 5., 6. Oszfályosoknak
lörlénelemból Cél a minél jobb eredmény' Érd.:
66/285-141 (17-20 ól, 06130/8563-218.
1 éves barna lojótyúk eladó - 400 FVdb. Erd.:
Békéscsaba, Bem u15., tel: 06/30/9534-737. -b
Fordítást némelül, szövegszerkesztést (németül is)
vállalok. Érd.: 06/7012269-B76. ·b-
Nyári elókészitőre lehel jelenlkezni kisiskolásoknak,
ill. 5. oszfályosoknak. Cél a kövelkezó tanév ered
ményesebbé létele és megkönnyitése! Érd.: 66/285
141 (17-20 ó.), 06/30/8563-218
Gyomaendródi egyetemislák, fóiskolások ligyelem'
Diplomamunkák, esszék gépelése, szerkesztése,
nyomtatása, kölése, lűzése. Szines, eszlétikus
kivitelezés! Rövid haláridő' Érd.: 661285-141 (17-20
ó.), 06130/8563-218. -b-
Napos, elónevelt és vágni való csibe elójegyezhelő.

Érd.: Nemes Tiborné Gye. Sug~r u. 4. sz. tel.: 661284
392 vagy 06120/4230-926. -b-
25 éves fialalember középlokú végzelIséggel munkát
keres. Kedvező lellélelek melleIt vidéki munka is
érdekel. Érd.: 661285-936 vagy 06/2013383-081. -b
3funkciós babakocsi megkíméli állapoiban eladó. I.ár
20 EFI. Erd: Gye. Kálvin u. 67. Tel: 661285-899. -b
Uj, barna máZas, hólogós, régi lécezésű tetócserép
eladó. Érd.: 661284-277. -b·
Pelenkázós babaágy megkimélt állapotban eladó. I.ár
18 EFI. Érd.: Gunda András, Kisréti u111. -b-
Nem szárílolt, morzsoll kukorica eladó: 2000 FVQ.
Erd.: 661284-477. -b-
Eladó: hangfal (3 ulas, 300 w) 15 EFVpár. Hanglal:
80 W6000 FVpár. Erd.: 661284-163. -b-
Eladó: lagyaszló szekrény (4 fiókos) 40 EFI. 2 db
szines tévé 17 H3 EFI. konvektor 15 EFI. Érd.:
66/284-163 Kalmár László. -b-
.Rudoll Stelczhammer" bécsi fekete zongora
kilogáslalan állapoiban eladó. Lár 145 E FI. Erd.:
661386-043 esle ·b-
Családi háZ búlorozva kiadó, egyedúlálló, megbízhaló
nó részére. Érd.: 06/70/2269-876. -b-

jármü
Simson S50B lelújíloll állapoiban eladó (65 EFI),
valamint egy 400 l-es fagyasztó láda (28 EFI). Érd.:
66/284-757,18 óra után. -b-
Mazda 323F bukólámpás, lűzpiros szgk., 1994-es, 16
szelepes, 90 LE·s, megkimélt állapoiban eladó.
Továbbá 1500 kiscserép, lémzároll lucernamag 
aranka mentes, valamint nyílászáró. 10 db (ajtó
lokkal). Érd.: 661280-055.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
lovábbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 740 apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják.a megjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

r-----------------------------------------------------------------------------------*

L_~~~~~~~~_:::::~~~~~~~~~~:_~~!. ~~l~~~~~~~~:~j

Anyakönyvi változások
Akik eltávoz/ak közü/ünk:
Czmarkó Imréné Binges Margit 77, Bak Károlyné Mizák Julianna 89,
Tímár Istvánné Dinya Erzsébet 86, Farkas Imre 85, Bornai András
(Mezőberény) 66 éves korában

FOTO~AUDIO~VIDEO
GYOMAENDRŐD FŐ (jT 149.

11I1~=~~PA.lVNONGS1J,-f .
I!fil . AZ ÉL VOlVAL
I'--'-"-'-'--'-=o::.=r.=st,:,."-'h""u...... HIVATALOS VISZONTFLADó

Mobil telefon tartozékokbó"iilószéles választéka várja
Önt!
BÖltokok,akuuinlátorok,hálozati és autóstöltók s más

egyéb tartozékok . .pannonGSIVI

az Élvonal
IDVATALOS VISZONTI!LADÓ
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Új helyen, megújult környezetben,
bo áruválasztékkal várjuk vásárlóinkat a..

Julica Vzletházban

Ismét akció!!! Most akár
26 OOO Ft kedvezmény!

A közös néwálasztásban részt vevők segítségét köszönjük.
Ennek eredményeként oz üzlet új neve

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gyomoendr6d. F6 út 216. Telefon: 06/66/284-81 S

• Női divatáru S-tő! XXL-ig
• Blúzak, szoknyák. nadrágak

• Nadrágos és 3 részes kosztümök
érkeztek!!!
• A szoknyás kosztümök 1500 Ft-os
árengedménnyel kaphatók l

• FIBRI pólók. melegítők extra méretig
• Fehérnemű

• Ajándéktárgyak
• Arany és ezüst ékszerek árusítása,

javítása
tört aranyból

ékszerkészítés 11
• Órák (Tiko TIME. Timesta. Astron stb.) ~

• Folyamatos AGFA-akciók!
3 tekercses Agfa 27-es film 1950 Ft
(a 3. tekercs ajándék)

• 22 K-os arannyal Futtatott bizsu ékszerek
Amatőrfilm kidolgozás ajándék indexprinttel. rövid határidővel.

kiváló minőségbenl

Direct,
Egből kapott szórakozás
Arészletekről érdeklődjön üzletünkben

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

SaJ'cklui;:z • Friss lőkehúsokkal és folya-
~C ~ matosan akciós termékekkel

Semerie várjuk. ked~es vá~árlóinkat!
" b · Cukraszsutemenyek

Ct.: TJnlar Vince (tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

ONL.INE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

Tel./fax: 66/581-610

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Címünk:

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 8-12-ig
és 13-17 óráig

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás c.::.
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁR FERT6TLEI'\: íTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162

A MÁGUS-COMP
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~
KörÖSi Weekend Hor~áSz-~~ .

':"" . hobby., kempin~szaküzlet ~O~
z"., .' Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYfK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6L!
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt. Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

............................................................ .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek ;
~ JAVÍTÁSA! ~. .
: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :

Telefon: 06/30/2284-728 :............................................................

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

11~~,'
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészílését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidö. jó minöség, kedvezö árakl

Kossulh u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

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, toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!

kezdő és

tanfolyamokat indítunk

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 81 l.
TeL/fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-m~il: vendel@bekesnet.hu

nyelvvizsgára felkészítő

INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

A~GOL,

NEMET,
FRANCIA

5500 Gyomaendrőd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

Várjuk ajelentkezőket!

Munkaügyi támogatás
igényelhető.

30 órás tanfolyam 9500 Ft,
50 órás tanfolyam 15 OOO Ft,

50 órás tanfolyam 15 OOO Ft

(Hi8, SVHS, VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828

r'~·_·~~_·_·~·_·_·~·_·'

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 811.

Tel./fax: 661282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

L._._.~._._._._.=._._.~
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~HERIfII X 5500 Gyomaendród,
• J Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

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. .. )

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ,f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű '11!0<

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, SZD.: 8-12-ig.

OíSZNÖVÉNYEK
Örökzöldek, díszcserjék, sövények,

kúszónövények, gyümölcsfák
gazdag tavaszi választékával várjuk gyomaendrődi dísznövény

lerakatunkban
Kossuth u. 56/1. sz. alatt (a Földhivatallal szemben)!

Nyitva: hétköznap 9-17-ig, szombaton, vasárnap 8--14-ig. Telefon: 06/66/285-812

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUT~ u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk HÁZTól HÁziq sZÁllíTÁS!

~ ~
TETOTERIABLAKOK

LAFARGE >;)

-----ciipsz- FAKRO IDl!!m!mI

,

FE5TEKCENTER - 2000 BT.
MEGNYITOTTA FESTÉKBOLTJÁT

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

HIDEGBURKOLÁST VÁLLALOK!
Havelda János • 20/5401-300, 66/283-587

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. ápl'ilis 17-én, 17 órakor
Endrődön: 2002, ápl'ilis 17-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

II
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körü temetkezési szolgáltatás

66/284-505

RÁCZ MÁRIA

GYOMAENDRŐD

Tamási Á. u. 31.

Gipszkarton rendszerek teljes választéka
Kazettás mennyezetek

Ásványgyapot hőszigetelő anyagok
Külső nemesvakolatok

OSB lapok teljes választéka
Amerikai és kanadai típusú fémprofilos

házak
Tetőzsindelyek

06/30/2289-702
Ügyintéző: BÚZA TAMÁS
Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.
(volt GMV keverő területén)

l\Jyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

• Környezetvédelmi ügyintézés
• veszélyes hulladék bejelentól<
• levegőtisztaság-védelmi

adatlapok készítése
• telepengedélyek teljes körű

lebonyolítása
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HIDKNAP KFT.
Gyomaendrőd,Lévai út 21. sz. alatti telepén

bérbe adja az alábbiakat:
• irodahelyiségek (alkalmas szabás-varrásra is)
• tárolásra alkalmas épületeket.

összesen 1000 m 2

• felvonulásra és tárolásra alkalmas
területet (úthálózattal ellátva).

Eladásra kínál szárított lúcfenyö fűrészáIut,

fémvázas, összecsukható akác asztalt és széket,
fenyöbútorokat, lambériát és hajópadlót.
Vállal bármilyen faipari munkát, faanyag

bérszárítását és egyedi nyílászárók gyártását.

Érdeklődni telefonon Knapcsek Lajosnál
66/386-694 • 30/9531-355

r;~Ú~5~Z'~t~b~t~~JZ·i Ajánlatunk:
• Tasakos vetőmagok: zöldségfélék, virágok,

virághagymák, rózsatövek
• Kukorica vetőmag, lemosószerek

• Fóliák, virágföldek, cserepek
• Kerítésdrótok, szögek, csavarok

I
·Gumicsizmák, esőköpenyek

• Műanyag kukák (110 I·es) 5990 Ft·tól
• Kéziszerszámok, lapátok, fejszék, balták, létrák,

M permetezőgépek, fünyírók ~

L~~~ool~ztékkal ooduk kedves V~á"ó;~~~J
'?~ ?Itáté Tel.: 06/20/9527-032,

66/386-274 '
,.:m:a~~~

DINYA IMRE

Tavaszi tüzelőakció!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az.

endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz
szállítva értendők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építíi anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Érdeklődni:

Gyomaendrőd,Kulich Gy. 55. sz.
vagy Bajcsy-Zs. 34. sz. alatt.

Telefon:
06/20/4971-883, 66/282-005,

illetve 06/30/3996-442

Gyurcsán és Neibort
sírkő- és épületmúlcő készítés, tisztítás,
faragott és csiszolt síremlékekre 10%

kedvezmény

TiSZTElEnd: Szarf.a Csilia lATSl.ERÉSZMESTER

INCjYENES kOMPUTERES S:EM.~iZSCjÁlA&'
H//(./P/Szo. dElEIon

SzTK/vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NACjY VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS PONTOS kiszolCjÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfON: 284--255

TAVASZI VÁSÁR ÁpRiLis 8--TÓl!
MiNdEN SZEMÜVEGkERET

20% ÁRENGEdMÉNNYEL kAphATÓ!

Tavaszi kabátok
és bőrkabátok nagy

választékban!
*géprongy kapható

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-l7-ig,

szombaton: 8-12-ig

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAKITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• KLUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.

• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar
tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok, alkatrészek.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

'\ UTI

@
'uv..
GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.
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Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ENILNO BT.

CSEMPECENTRUM
l' ÉS

CS'LLARSZALON

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd,Toldi u. 1/t
Telefonlfax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/9667-647

Megkezdtük LB-KNAUF vakolati és hőszigetelő rendszerek, valamint
ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek forgalmazását!

Tavaszi burkolóvásár!
Zalakerámia burkolók teljes választéka!

:> Laminált parkettpanelek, lambériák
:> Zuhanyfülkék, csaptelepek .
:> Akryl és műmárvány sarokkádak teljes választéka
:> Tükrök, szaniterek. fürdőszoba-kiegészítők
:> Festékek, kéziszerszámok
:> Műanyag szerszámosládák, szemetesek, tároló edények
:> Csillárok, álló-, mennyezeti és asztali lámpák

Olasz fagyálló padlólapokra 30% kedvezmény!
20x25-ös falburkoló lapokra április 12-ig 15% kedvezmény

15x15-ös falburkoló 1425 Fl/m2

20x25-ös oszt. falicsempék 1480 Fl/m2

Beltéri LB-KNAUF ragasztó 999 Fl/25 kg
Flexibilis ragasztó 3456 Fl/25 kg

Hétköznap 8-18 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig.
Megközelíthető amezőberényi úton, ahelységtábla után 200 m-re. (A volt Tequila helyén)

(i)
Endrőd és Vidéke . .. % •t: Takarékszövetkezet :~'.

* alapítva 1957. május 18. * ....
Atavasz megújulást jelent Önnek és nekünk is!

Ennek jegyében:
Egyszerűbb hitelhez jutást,
Alacsonyabb kamatokat,
Új hitelkonstrukciókat biztosítunk ügyfeleink részére!

Várjuk Önt, hogy választhasson!
Ne feledje,

értékeljük együtt értékeinket!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete nyílt pályázatot hirdet a 03/9 hrsz. alatti ingatlan
természetes fürdóllely tartós üzemeltetésére!

Apályázat elkészíléséhez, apályázat részletes feltételeire vonatkozó előírá

sok ingyenesen álvehetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és Vagyon
gazdálkodási Osztályán, Gye.. Szabadság tér 1., tel.: 66/386-122

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázato! zárt borílékban. 2 példányban, Gyomaendrőd Város

Polgármesterének címezve. "Gyomai Szabadstrand" jeligével ellátva 2002.
április 30-án 12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell
postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. címre.

Apályázat első pé/dányán fel kelllünletni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöve
get. Afenti határidő elmulasztása jogvesz\ő!

PÁLYÁZATI KiíRÁS

A márciusi eseményekról

o Március 1-jén feltörtek egy gépkocsit és belőle 1800 eurót, CD lejátszót, lemezeket,
okmányokat loptak ki. Akár kb. 780 ezer forint.

o 3-án 250 ezer forint értékben szerszámokat, horgászcikkeket, gázpalackot, hűlőt loptak
el egy Peresi-zugi hétvégi házból.

o ALigel-fürdő raktárát feltörték, onnan szerszámokat: flex gépet, fúrógépeket, csőmenel
melszőt loptak el.

o 4-én, 5-én több hétvégi házat törtek fel aBónom-zugban ..
o 7-e és 10-e közölt segédmotor! loptak el az Október 6. ltp. olajtárolójábót. Még aznap

esle három helybeli lialaiemberi előáltilollak arendőrök, akik az endrődi gáton motorozgallak a
Simsonnal...

o 15-én néhány vandál azzal ünnepelte nemzeti ünnepünket, hogy 5·6 lelefonfülkét tett
lönkre, rongált meg aváros több pontján, aprópénz után kutatva.

o 23-án fedezték fel a Peresi-holtág egyik nyaralójában, hogy onnan csónakot, csó
nakmotort, viltanybojlert, csempékel raboltak el kb. 400 ezer Ft értékben.

o 24-én ablak kifeszítés után 4láncfűrészt villek el egy műszaki boltból ismeretlen tette
sek. Akár legalább 200 ezer Ft.

o Baleset történt akondorosi úton 24-én, amikor egy gyalogos egy szabályosan közlekedő

gépkocsi elé lépett. Súlyos láb· és fejlöréseket szenvedeIt.
o 24-én éjjel csoporlos rablás Iörlénl aT-boy söröző előlt. 22 óra lájban egy négylős

banda először leszólíloll egy emberi, majd egyikük lelogla, lársai pedig kifosztoUák aSlefen
cséllen áldozatot, akinél szerencsére csak egyezer forini voll. Hétfőn hajnalban előállítottak és
őrizeibe vellek kél személyi afellélelezell elkövetők közül, majd aznap este aharmadikat, sőt

másnap anegyedik elkövetőt is. Valamennyien őrizetbe kerültek. Abanda két lagja fiatalkorú.
Az elkövetők ismertek ahatóság részéről. Tettük súlyos megítélésű, legutóbb '97·ben történt
hasonló bűncselekmény. Akkor kettő-négy évet kaptak az elkövetők. Remélhetőleg most sem
ússzák meg kevesebbeL ..

o Március 25-én házaló faárusok jelentek meg atelepülésen. Egy 85 éves nénit csaptak
be. 15 ezer forintot fizeIleIlek vele, de csak néhány mázsa fát raktak le az udvarában. Azzal csábí
lollák vásárlásra, hogy 300 Ft-os árkedvezménytadnak... Közben anéni összes adalát felírták.

o Arendőrség lelhívja apolgárok jigyelmét, hogy házaló faárusoktól ne vegyenek árut,
hiszen ismélelt bűncselekményl követlek el most is. Anegalív lapasztalalok miall arra kéri a
halóság a polgárokat, amennyiben ilyen faárusilásl észlelnek, érlesítsék a rendőrségeli
Előfordult már, hogy körözölI személy voll az árusok között...

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

[. Rendőrségihírek •]

r----------------------~

:KÚTFÚR.ÁS!
4 féle csömérettel már 15 OOO Ft-tól!

GYEBROVIZKI KÁROLY kútfúró
Telefon: 66/414-440, 06/30/4165-909

Gyomaendrödi Híradó o Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja o Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete o 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. o Tel.: 66/282-128 o Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 0666/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu o TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök o Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

2002. MÁJUSXXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

ANyÁK NAPJA

A TARTALOMBÓl:

Érzéseit egy kedves olvasónk versbe formázottan
mondja el Anyák napján. Ezzel a kis írással nyújttmk
minden kedves édesanyának öszinte szeretettel ünnep
hez méltó köszöntést!

Területi körzeti képviselőnkegyéniben
DOMOKOS LÁSZLÓ lett, de a "legyő

zött" MSZP-s képviselőjelölt is célba,
azaz a parlamentbe jutott pártlistáról.. .

Az áprilisi országgyűlésiválasztások friss
eredménye Gyomaendrődre és a körzetre
vonatkozóan úgy az első, mint a második
forduló után................................. 3. oldal

Gyomaendrődi cég, a GYEFA készítette az új
Nemzeti színpadait. A cikkben kiderül, hogy a
konkurens mégis a profihoz fordul.. ....... 7. oldal

A virágos réten sétáltam,
Édesanyámra gondoltam,
Május első vasámapja,
- Anyák Napja.

A réti virágból csokrot szedtem,
Hogy Édesanyámat virággal
köszöntsem.

E csokorban szívem, lelkem,
Egybekötve szeretetem.

Hálát adok az életnek,
Hogy ezt a csokrot
Anyám, neked szedhettem.
Édesanyám köszöntelek téged,
Szeretlek, amíg csak élek!

F'EKÉcs IMRENÉ

.. : . l
FOTO-AUI]IO-:JJDEO

:l-l· ~~
GYOMAENDROD FO UT 149.
PANNON GS1.'J1

www.Qorst.hu AZ ÉLVONAL
. illVATALOS VISZONTELADÓ

Film akció ll!!
Porst 100 asa filiu 24# 399ldb 36# 499/db
KÉSZÍTESSEEL KÉPEITNÁLUNKl
l hét,2 lÚP és l napos határidővel.

A 2 nap vagyI napos kidolgozásoknál AjanÚk fillnet vagy
Dupla sorozatot adunkAJANDEKBAJ

''''ovábbi njónlatlUu,;.·
rdm~k:pORST,FU.nACFA~KOD"'\.K
lényképezőgépek:O1U~'1VIPOS.l\UNOLTA.

~DJX.4.,CANON,S(~I IGOR,SAMSUNG
,AIWA,SONY,CASIO

EZE nfeUU:sé óJ.Ó'm~ok'C(Ne=OI{,to.Sko.es
zse i)rád1ÓI\., lUJJ.o<-Vtde~ {"'-l{ábelel{ és
csa~all.OZÓ,'~~oló~ép'ek~gatól';
elej~ek~l. s vólasztekbon.

/

Mobil telefon tartozékok bö,iiil.ő széles válasrtéka várja
Önt!
Börtokok,akuuinlátorok,hálozati és.autóstöltök s más
egyeb tartozékok. Pannon GSM. .

Tel.:061661386~45 7 az Élvonal
mvATALOS VISZONTELADÓ

Használt, nagyképemy6s TV-k félév garanciával, kedvez6 áron!

Gyászol a Képtár 6. oldal
Zeneiskolai felvételiröl. 8. oldal
A Gripen-programról. 10. oldal
Polgármesteri összefogás 7. oldal
Pszichológus segít.. , 6. oldal
Jankovícs Marcell filmje 9. oldal
Kiállítások, bemutató 9. oldal
Megkérdeztük a polgármestert a választásokról. 2. oldal

AUTÓSOK FIGYELEM!
A gyomaendrődi

SUZUKI
Autócentrum Kft. --.',.~

(SUZUKI) AKCIÓS szervizszolgáltatásai:
• Műszaki vizsga előtti ingyenes átvizsgálás

2002. május 31-ig
• Zöldkártya akció!
• Személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó műszaki vizsgáz

tatása, teljeskörű ügyintézéssel l
• Gépjárművek teljeskörű javítása, futóműdiagnosztika,

fékhalásmérés, lengéscsillapító-vizsgálat a legmodernebb
számítógépes műszerekkel!

• Motorolaj és váltóolaj cserék!

Autócentrum, hogy Ön és autója jól járjon!

Cím: Gyomai Autócentrum Kft. (SUZUKI)

Gyomaendrőd, Fő út 140. • Tel.: 66/386-322; 66/386-089
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Megkérdeztük (G))\
A POLGÁRMESTERT \Ji)

• Hogyan értékeli Domokos Lászl6 választási győzelmét és alakosság
voksainak alakulását Gyomaendrődön?

A választókerületben Domokos László győzött, míg Gyomaendrődön

Földesi Zoltán kapott több szavazatot. Atérségben Domokos úr által végzett
négyéves tevékenység nyert euel elismerést. Gyomaendrődön ez ahelyzet
a szavazás megoszlásáról elgondolkoztalja a város vezetését, az önkor
mányzatot, és az itt élő polgárokat szintén. Azt hiszem, hogy ezen el kell
gondolkodnia Domokos úrnak is. Igaz, hogyatérségünk nem szenvedett az
elmúlt ciklusban hátrányt, de valamely, egyéb tényezők hatására mégsem
sikerült neki Gyomaendrődön nyerni. Ezt ahelyzetet például vizsgálhatnák
politológusok, szociológusok, s akkor lehetne erről pontosabb véleményt
alkotni. Később, esetleg több információ birtokában lehetséges majd
egyértelműen magyarázni az itteni második helyét. ..

• Mi avéleménye az országos eredményről?

Láthattuk aszoros végkifejletet. Valamelyest változhat még ez, de dön
tően nem. A jobb- és baloldal közötti csatározás eredménye minimálisan
baloldalra tolódott. Véleményem az, hogy az emberek érettek adöntésre és
ezt nem szabad vitatni, tudomásul kell venni. A következő időszakban a
képviselőknek azért kell dolgozni, hogyamunkájukkal elismerést
szerezzenek. Nagyon bízom abban, hogy konszolidált időszak következik,
amely azt jelenti, hogya Parlamentben a demokrácia működni tud. Nem
hinném, hogy valaki számára jó lenne az időközi választás, vagy anem kel
lően működőképes Parlament Magyarországon. Rendkívül pozitív amagas
részvételi arány. Nekem egyébként a kampányban hangoztatott megosz
tottságró\ nincsenek rossz tapasztalataim.

• Hogyan képzeli el az együttműko'dést Fideszes képviselővel és
MSZP-SZDSZ-es kormánnyal?

Én függetlenként az előző időszakban MSZP-s, most Fideszes
képviselő mellett voltam polgármester. Azt látni kell, hogy az ország job
bításáért közösen tevékenykedünk mindig. Én mint polgármester avárosért
dolgozom, ám személyes érzelmeimet, nézeteimet megtagadni nem tudom,
de alá kell rendelnem aváros érdekeinek. Egy polgármesternek együtt kell
dolgoznia adott esetben abaloldali kormánnyal és ajobboldali képviselő

vel is, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy atelepülés amegin
dult úton haladjon. Az őszi önkormányzati választást befolyásolhatja mind
ez, de semmiképpen nem volna jó, ha egy olyan ellenzéki hangulat uralkod
na el, ami Gyomaendrőd számára hátrányt jelentene.

• Sajnos, beteljesedni látszik az az elhintett nézet, hogy két pártrend
szeres parlamentre van szükség... Egészséges lenne ez?

Szerintem nem lenne egészséges. A rendszerváltáskor, ha jól emlék
szem, arról volt szó, hogy bővüljön apolitikai paletta, minél több (kis) párt
legyen, és hogy keresse meg mindenki aszámára legmegfelelőbbet. Mára
oda szűkültünk le, hogy szinte kettő van, hiszen az SZDSZ és az MDF is
elkötelezett valamelyik irányba. Azt kellene bevésni az emberek gondol
kodásába, hogy azért, mert valaki másként gondolkodik, még lehet rendes
ember, még dolgozhat becsülettel és mindennapi tevékenysége során a
településéért, az országért aggódhat és tehet. Ezért az avéleményem, hogy
jobb a.,löbb-pártúság" és ne előre megkötött koalícióval állítsák kész tények
elé az állampolgárokat. Több párt kedvezőbb volna, bár a nagy részvételi
arány mintha ez ellen szólna, hiszen mikor több volt, akkor meg kevesen
mentek el szavazni.

• Ön szerint megáll-e afejlődés, amely oly szépen elindult néhány éve
Gyomaendrődön, vagyerőteljesebbé válik?

Abban bízom, hogya fejlődés nem áll meg, inkább erőteljesebbé válik.
Amostanra elindult beruházások eredményei és látszata a következő négy
évben mutatkozik. Abban bízom, hogy ez az út megy tovább, sőt azok az
elképzelések, amelyek hiányt szüntetnének meg, azok is megvalósulnak.
Eddig olyan infrastrukturális és egyéb beruházások történtek, amelyek az

alapokat teremtették meg, de nem látványosak, és csak később válnak
életkörülmény javítókká és munkahelybővítőkké. Abban is bízom, hogy az
önkormányzat vonatkozásában a helyzet nem roml ik, hanem sok értelem
ben javulni fog, ha az ígéreteket nézzük. Én mindig azt mondom, hogy van
maga az ígéret és van a lehetőség. Ez utóbbi azonban behatárolt...

• Mennyire befolyásolták az embereket Ön szerint akampányidőszak
erőszakos, mocskol6d6, néhol dogmatikus és primitív szintre süllyedt pl.
verések, verekedések, plakáttépkedések stb. - cselekményei, eseményei?

Ahatározolt embereket nem befolyásolta, esetleg csak azokat, akik még
nem tudták, hogy elmennek-e szavazni, és hogy hová is ikszeinek... Egy
egy ilyen dolog irritálhatoll, serkenlhetett egyeseket. Érthetetlen bizonyos
mértékig az első és második választás eredménye közötti különbség is. Ezért
akampányesemények nyilván nem riasztották el az embereket avoksolástól,
ami arészvétel ből is mutatkozik.

Másik dolog pedig az, hogya polgárokat aközömbösségből ki kellett
valahogy mozdítani. Úgy látszik, ebben is meg tette ahatását. Ezért ez pozi
tív oldala volt. Atöbbi más dolog: acivakodások, aveszekedések nagyon
negatívan hatottak. De azt hiszem, mindez el fog ülni, és jönnek a békés
hétköznapok. Apolitikai kultúránk, úgy gondolom, lehetne kicsit finomabb,
jobb, de majd kialakul idővel.

• Milyen hatással lesz ez az eredmény a helyhat6sági választásokra
ősszel?

Újra át kell gondolni azokat akapcsolatokat, azokat az utakat, amelyek
a boldogulás felé vezetnek. Valószínűleg a megyei választás a területfej
lesztési tanács helyzetét is alakítja, hiszen fontos szerepe van: több száz mil
lió forint felett rendelkezik, beleértve adecentralizált alapokat is, ezért ebben
történő befolyásolási irány biztos, hogy erős lesz. Úgy gondolom, hogy
mindkét nagy párt kőkeményen fog annak érdekében tenni, hogy az őszi

választáskor minél jobb eredményt érjen el, mert amilyen irányt a
települések vesznek, azt amegyében is érzékelni lehet (és bizonyos dolgok
sokszor ennek függvényében már előre el vannak döntvel). Ehhez rendezik
apártok majd asoraikat. Bízom benne, hogya helyhatósági választásokná!
aképviselők, apolgármester személye jobban meghatározó, mint apártok,
de egészen biztos, hogy az eddigiekkel ellentétben ősszel keményebb
választásoknak nézünk elébe. .

(április 22.)

Juda eredmények
2002. április 20-án Budapesten a Honvéd judo

termében megrendezésre került a Junior Országos
Bajnokság. A Gyomaendrődi Judo Clubot két
versenyző képviselte a tatamin. Férfi 73 kg-ban
Vetró Péter és női 48 kg-ban Tóth Tamara.

Péter már az első küzdelemben a legerősebbnek

hitt Shatz Balázzsal került össze. Itt az ellenfél kis
előnnyel (yukoval) győzött. Ez után nem jött be a
papírforma, mert Shatz kikapott. ami Péter kiesését
jelentette.

Tóth Tamarának ez a verseny volt a nagy vissza
térés másfél év után. Olyannyira jól sikerült neki,
hogy csak a volt ifjúsági Európa-bajnok, Perge Ilona
tudta megállítani a döntőben. Így a nagyon előkelő

2. helyezést szerezte meg, 40 pontot hozva ezzel
Gyomaendrődnek - nyilatkozta a Híradónak Oláh
János edző. Gratulálunk!
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Az áprilisi választások eredményei
tv. áprilisban tartolt országgyűlési választások Békés megyei. 5. sz.

választókerület (Szarvas). és gyomaendrődi eredményei akövetkezők:

Április 7-i I. fordulóban Gyomaendrődön aválasztópolgárok száma anév
jegyzékben a választás befejezésekor 12 542 fő volt. Szavazóként megjelent
7971 fő (63.55%), az urnákban talált szavazólapok száma 7959 db (63.46%)
volt. tv. érvényes szavazatok száma 7861 (62,68%) volt.

Békés megye 5. sz. választókerületében összesen:
Domokos László, FIDESZ-MDF 11893 voksot kapott (45,93%),

Gyomaendrődön 2982-öt (37,93%)
Földesi Zoltán, MS~P 9712 (37,51 %), Gyomaendrődön 3507-et (44,61 %)
Dr. Olasz Imre, MIEP 1189-et (4,59%), Gyomaendrődön 330-at (4,2%)

* * *
Dr. Demeter László, CENTRUM 949-et (3,67%), Gyomaendrődön 285-öt

(3,63%)
Dávid István, MUNKÁSPÁRT 850-et (3,28%), Gyomaendrődön 456-ot

(5,8%)
Kovács Mátyás, SZDSZ 734-et (2,83%), Gyomaendrődön 213-at (2,71%)
Hetényi István, FKGP 564-et (2,18%), Gyomaendrődön 88-at (1,12%)

tv. els6 három jelölt kerUlt a II. fordul6ba.

(Április 10-én Csurka Islván, a MIÉP pártelnöke kijelentelte, hogy har
madik helyet elért, versenyben maradt jelöl/jeiket visszaléptetik apolgári oldal
javára az április 2l-i második fordulóban.)

Apártok listáira történt szavazási eredmények Békés megyében (első szám
százalékkal) és Gyomaendrődön (második szám százalékkal):

MSZP 88 796 (42.45%), 3602 (45,9%)
FIDESZ-MDF 85 716 (40.45%), 2938 (37,44%)
SZDSZ 9126 (3.68%), 250 (3,18%)
MltP 7691 (3,68%),305 (3,88%)
MUNKÁSPÁRT 7502 (3,59%), 362 (4,61 %)
CENTRUM 7368 (3,52%), 304 (3,87%)
FKGP2980 (1,42 %), 86 (1,1%)

Országos szavazási adatok a parlamentbe jutott pártok esetében: MSZP
2347699 szavazat (42,03%) - 69 mandátum

FIDESZ-MDF 2295851 (41,41 %) - 67 mandátum
SZDSZ 310 582 (5,56%) - 4 mandátum (Egy közös MSZP-SZDSZ jelölt

is befutó leli). Tehát a386 parlamenti székből 185-nek már gazdája lett az első

forduló után, a további 201 mandátum sorsa dőlt el április 21-én országos
listáról, töredékszavazatokból és egyéni választókörzetekben.

Április 21·i II. forduló eredményei:
Gyomaendrődön szavazóként megjelentek száma 8380 fő (68,86%), (a

választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor 12 534 fő

volt.) tv. urnában lévő szavazólapok száma 8379 db volt. Az érvénytelen
szavazatok 51-et teltek ki, az érvényesek 8328-at.

Domokos László, FIDESZ-MDF-re voksoltak összesen 3879-en
(46,6%), (Gyomaendrőd 7-es, 8-as, 9-es, 1Q-es, 11-es, 17-es és 18-as
választókerületében 50% felett kapolt - Gyomaendrődön 20 választókerület
van).

Földesi Zoltán MSZP-re városunkban 4449 szavazat jutott (53,4%. A
fent említett választókerületek kivételével 13-ban ő nyert).

ABékés megye 5. sz. választókerületében az összesített eredmény azonban:
Domokos László, FIDESZ-MDF 15 194 szavazat (55,44%).
Föl~esi Zoltán, MSZP 12 210 (44,56%). (Voksolt 38809 tö, a

szavazasra jogosultak 71,15%-a.)

Területi listán bejutott a parlamentbe Földesi Zoltán MSZP és
Babák Mihály FIDESZ-MDF is az 5. sz. választókörzetben.

tv. Országgyűlésben betöltendő 386 képviselői hely megoszlása (előzetes,

tájékoztató adatok): FIDESZ-MDF 188 fő (48.70%), MSZP-SZDSZ 1(0,26%),
MSZP 178 (46,11%), SZDSZ 19 (4,92%).

2002. ápr. 22.

Értékelések
A választás második fordulóját követő napon megkerestük a két érintelt

politikust. hogy röviden értékeljék akialakult helyzetet.

DOMOKOS LÁSZLÓ - FIDESZ-MDF:
Ápril is 21-én az amegtiszteltetés ért,

hogy újra országgyűlési képviselővé

választottak. Köszönöm a gyomaend
rődieknek a rám adott szavazatokat!
Szeretném megköszönni a bizalmat
azoknak is, akik az első fordulóban nem
vettek részt avoksoláson. de amásodik
fordulóban nagy tömegben járultak az
urnákhoz. így szeretném megköszönni a
kisgazdáknak, a családoknak és a fiala
loknak arészvételt.
Aválasztási eredmények értékelése még
folyik, de néhány beszédes szám már a
felszínre került. Ezek azt mutatják, hogy
nagyon széles összefogás született az

eredményeink folytatása mellett. Április 21-én 15 ezren szavaztak afolytatásra.
. tv. 1998-as választások adatai szerint 1~ ezren szavaztak bizalmat, így

valasztottak meg országgyűlési képviselőnek. Aprilis 21-én 15 ezren szavaztak
apolgári összefogásra, 3ezerrel többen, mint 1998-ban. Ebből a3 ezerből 600
szavazat Gyomaendrődről érkezett. Ez azt jelenti, hogy több, mint félezerrel
többen adtak bizalmat a polgári oldalnak, mint négy éve, de azt is, hogy még
nagyon sok dolgunk van Gyomaendrődön.

Miután elkészültünk a választási eredmények értékelésével, számba
vesszük a lehetőségeinket és terveket készítünk. AFidesz-MDF országgyűlési

képviselői kisebbségben is aBékés megyei emberek érdekeit fogják képviselni!

FÖLDESI ZOLTÁN - MSZP:
Nagyon örülök akormányváltásnak, és annak, hogya körzeti eredménylől

függetlenül én is országgyűlési képviselő leszek az MSZP szineiben, a párt
megyei listájáról. Külön szeretném megköszönni a gyomaendrődi választópoi
gároknak, hogy mindkét fordulóban aszocialista pártra, illetve annak jelöltjére
adták aszavazatok többségét!

Domokos úr személyes teljesítménye az elmúlt négy évben, a körzetben
végzett munkája tükröződött az eredményben is. Én ezzel már előre tisztában
voltam, s azzal is. hogy ő az esélyesebb. Érdekessége a választásnak, hogya
rend~zerváltás óta először lett ellenzéki egyéni képviselője akörzetnek. .

En amagam részéről minden segítséget meg kívánok adni akörzet egyéni
képviselőjének ugyanúgy, mint akörzellelepülései és lakói számára.

Megszólalt az ügyben DEZSÖ ZOLTÁN, aGyomaendrődi Fidesz elnöke is:
Megköszönöm a választópolgárok nagy számú részvételét, hogy

véleményüket kinyilvánították a voksoláson. tv. eredmény viszont tükrözi azt,
hogy Gyomaendrödön nincs kellő médialehetőség - rádió, tévé - es nem
tájékozottak kellőképpen a lakosok a városban történt dolgokról. A helyi
végeredmény szerint az MSZP jelöltjére adtak több szavazatot apolgárok. Úgy
értékelem, hogy az elmúlt négy év eredményeit nem méltányollák kellőképpen,

vagy nem tudtak az eredményekről.

Sokféle kampányrendezvényen vettem részt. Azt tapasztaltam, hogy az
MSZP jelöltjének igazán nem volt programja, azon kívül, hogy mindent kritizált,
és a változást kívánta. Most, hogy Gyomaendrőd lakossága révén is bekerült
listáról Földesi úr a Parlamentbe, így ezután értékelhető munkát tudunk majd
összehasonlítani Domokos László és Földesi Zoltán tevékenysége között.

(fotytatás a 4. oldalon)
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• Az Apolló mozi megvélelére kél ajánlat
érkezett. A mozit jelenleg Békésiné Boldizsár
Ella vállalkozó üzemelleti, a szerződés szerint
2004. február 28-ig. A két helyi befektelő a
Trendl Kft. és aGold Menü Klt. Pályázataikban
az épület további hasznosításáról szóló
elképzeléseikel vázolták. Végeredményben a
eladásról versenylárgyalást írtak ki, amely
május lS-én lesz a városházán. A licitálás 5
millió forint ról indul. Avevőnek majd legalább
14 pontos feltételnek is meg kell felelnie,
melynek egyik pontja, hogy az épület hom
lokzatát és egyéb részét 2003. november
végéig lelújílja...

Képviselő-testületi ülés április 25-én
Napirend előttiek, polgármesteri beszámoló • A Tulipános és a Napsugár Óvoda eszközbeszerzési támogatást kapnak az

önkormányzallól, mint önerőt pályázatukhoz. A Tulipános Óvoda 120 ezer, míg a
Napsugár Óvoda 238 ezer forintol Békés Megye Közoktatási Közalapílvány pályáza
tán mozgás- és képességfejlesztő játékok, valamint fektető-tároló kocsi, velílővászon
és számítógép megszerzésére van lehetőség.

• ALiget-fürdő 2002. éves új díjainak listáját elfogadta aképviselő-testülel

Ezek közül: Belépőjegyek: egész napra 400 Ft, kedvezményes egész napra 250
Ft, 16 óra ulántól 200 Ft, kád fürdő 400 Ft, masszázs 800 Ft, vízsugármasszázs 800
Fl, gyógytorna 500 Fl, szauna lürdőbelépővel600 Fl, kabinhasználal400 Ft, szolári
um 25 FVperc. Felnőll havi bérlet 8000 Ft, felnőtt heti bérlet 2600 Ft, kedvezményes
havi bérlet 5000 Ft, kedvezményes heti bérlet 1500 FI

Kemping-díjak: lakókocsi, sátras utánlulóhely 1700 FI, lakóaulóhely 2000 FI,
sátorhely 1500-2000 Ft, parkolás 300 FI

• Pályázato! nyújtanak be a Békés Megyei Vízművek Vállalathoz Öregszőlő
ivóvízhálózatának bővítése (I ütem) érdekében. Összesen 2445 fm ivóvízvezeték
megépítése acél. Érinti aberuházás aKondorosi, aSzőlőskert, az Ugari, az Álmos
domb, aKis, aDiófa, aPáskumi és aSzarvasi utcál Aberuházás nettó összköltsége
19 és fél millió FI Avízmúveklől igényelllámogalás 11,7 millió FI

• Ugyancsak pályázatot adnak be a Békés Megyei Vízművek Vállaiaihoz a
szennyvízberuházás 11.-111 ütemének támogatásához. Az igényelt támogatás a
beruházás költségeinek 5%-a, a 2001. évről elmaradt 2,1 millió Ft és a 2002. évi
közel 31 millió Ft, összesen 33 millió Ft.

• Pályázatot nyújtanak be a Városi Gondozási Központ konyhájának
fejlesztésére, a HACCP minőségbiztosítási rendszer követelményeinek történő

megfelelés érdekében szükséges átalakítások, funkcióváltoztatások, berendezések
beszerzése érdekében aMegyei Területfejlesztési Tanácshoz. Az átalakítás az Őszikék
Idősek Otthona lakóinak ellátásán kíván segíteni, fejleszteni. Igényelt támogatási
összeg (70%) 3,5 millió forint, asaját erő 1,5 millió forint, amit az önkormányzat a
2002. évi költségvetéséből biztosít.

• A Liget-fürdő tervezett bővítéséhez további pályázatot nyújtanak be aBékés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz A beruházás költsége visszaigényelhető áfa
nélkül több, mint 786 millió forint. A2002. évre tervezett bruttó költség közel 310
millió forint, amiből az önkormányzati saját erő közel 20 millió forint, atöbbi külön
böző egyéb forrás, mint például 64 millió forint Phare-támogatás 2003-ban akölt
ség ülemezés 477 millió forini, amiből 74 millió önkormányzati saját erő.

• Megállapodást kölnek aszennyvízcsalorna-építés részéI képező házi szenny
vízbekötésekre vonatkozóan. Ennek résztvevői az önkormányzat meltett a Hármas
Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat, valamint Rau és Társa Bt. Aházi
bekötések kivitelezésére a legkedvezőbb ajánlatot a Rau és Társa Bt. adta. Ennek
értelmében bekötésenként egységesen bruttó 15 994 FI-ért végzik amunkákat. Az
érintett ingatlantulajdonosok csak abekötési munka elvégzését kell, hogy igazolják.

• Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentését a testület tudomásul vette. A
jelzeit észrevéleleket ajövőben kiküszöbölik. Anapirendi pont tárgyalásán részt velt

MSZP Városi Szervezete, Gyomaendrőd Gere Miklós, az Alterra fő-épílésvezelője és Mochnács Pál, a Békés Mérnök KII.
ügyvezetője. Gellai Imre alpolgármester hoz
zászólásában kérte, hogy minél több gyoma
endrődi vállalkozót, munkást foglalkoztas
sanak. Alakosságot érintő problémákat körü!
tekinlően oldják meg, mint például az útelzárá
sokat, szűkílésekel. ..

~V Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ".' • :;~'."'til * alapítva 1957. május 18. *
Tudja, mi kell alakásépítéshez?

Tégla, cement, cserép, homok, csempe, fa ... stb. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor pénz,
pénz és pénz. Engedje meg, hogy ezt az építőelemet mi biztosít juk az Ön számára. Széles
választékban kínálunk piaci kamatozású és állami támogatás mellett felvehető lakáshiteleket. Most
kedvezményes, 4%-os lakásépítési-hitelt vehet fel nálunk könnyen és rugalmasan. Ha
vásárol vagy felújít, akkor akár a teljes költséget a rendelkezésére bocsátjuk.
Hosszú lejáratú, ügyfélbarát törlesztőrészletek, valamint az éves hiteltörlesztés után adóked·
vezmény vehető igénybe. További részletekről, kamatokról, törlesztésről, valamint az

igénylés feltételeiről érdeklőd jön a legközelebbi egységünknél. Várjuk Önt!

Ne feledje,
értékeljük együtt értékeinket!

(folytatás a3. oldalról)
Kedves Gyomaendrődiek l

A2002. évi országgyűlési választásokon aMagyar Szocialista Párt győzött.

Gyomaendrőd város választóinak többsége is a szocialistákra, azok prog
ramjára, a jóléti rendszerváltozásra szavazott.
" Köszönjük szavazataikat, köszönjük bizalmukat' Munkánk nem ért véget.
Osszel helyhatósági választások lesznek. Alapos, körüliekintő, a vélemények
széles körű megismerésével szeretnénk polgármester-jelöllünket, önkor
mányzati képviselő-jelölt jeinket kiválasztani, s ajánlani figyelmükbe.

Részvételükre, szavazataikra ősszel is számitunk. Teljen kellemesen a
nyarukl

Napirendi pontokból
• ASporl- és Ifjúsági Alap lartalékainak feloszlása során 1DO ezer forinttámo

gatást szavazott meg aHumánpolitikai Bizollság aBékés megyei sportolók olimpiai
felkészülésének támogatására. Ez után 155 ezer forint lartalék maradt az alapban. Az
IIjúsági Alap 29300 forint tartalékát Molnár Zsuzsa és Polányi László fiatal
képzőművészek nagyenyedi kiállítására ítélték meg

• AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai létszámát egy dajka álláshellyel
csökkentik május l-jétől, aközalkalmazotti munkaviszonyát megszüntetik. Alétszám
csökkentése afeladatellátást nem befolyásolja

• Felvették akapcsolatol a fürjesi lokátoros századdal. Május 21-ére várják a
gyomaendrődi küldöttséget, amelyben részt vesz a zeneiskola fúvószenekara is.
Ekkor adják át atelepülési zászlót ahonvédség alakulatának.

• Előrelépés született ahulladéklerakó ügyében. Atenderben döntés született,
de még nem ismerlek arészletek, a lebonyolító. Akonkrét döntések után, május 20.
körül indulhat aberuházás, ami kilenc hónap után elkészül.

• Aközmunkaprogramra, a110 fő halhónapos loglalkoztatására 48 millió forint
állami támogatás megítélése megtörténI. Május i-jével kezdődik el amunka. 75 fő

gyomaendrődit érint, s az erre jutó összeget 31 millió 193 ezer forintot megkapta a
város, de ehhez több mint 6 millió forint saját erőt tesznek hozzá. Közel hétszáz
munkanélküli van Gyomaendrődön, de rendkívül nehéz volt összeszedni a köz
munkál vállalókal. Az előbbi lehetőség mellett még azt atizenegy főt is, akikel 90%
os pályázat keretében loglalkoztalnának.

• Az endrődi közösségi ház telőlelújítására és belső lér korszerűsítésére bead
ott 4,2 millió forinlos pályázatból megítélésre kerüli 3,5 millió forinI.

• A Selyem út fejlesztésére szintén megílélésre került 9,9 millió forint, tehát
beindulhat ez aberuházás. ABlaha úti óvoda felújítására pedig 5,6 millió forint. A
gyomai főtér rendezésére is rendelkezésre átt különböző forrásokból mintegy 25 mil
lió forint, hozzá közellízmillió forint saját forrás.
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NÉMET NYELVEN
Az. Orosházán megrendezett osztrák hét keretében vers- és prózamondó

versenyre is sor került. Amegye általános és középiskoláiból mintegy 125
gyermek jelentkezett a megmérettetetésre. A versenyzők osztrák írók és
költők műveit német nyelven adták elő.

Az. alábbi helyi tanulók vállal ták a szereplésI: Petényi Dóra, Sóczó
Tamás, Szilágyi Tímea Hunyáról (felkészítő tanáruk Farkas Margit). Bucsi
Erzsébet, Kovács Anett, Makai Anett, Molnár Kitti, Varga Éva a Kner Imre
Gimnáziumból (felkészítő tanáruk Dobó Tünde és Rovnik Katalin).

Avers kategóriában Varga Éva első, prózában Bucsi Erzsébet második
helyen végzett. Ők könyvjutalomban részesültek, de mindegyik résztvevő

oklevelet és egy-egy pólót kapott. Köszönjük a felkészítő nevelőknek, gra
tulálunk mindannyiótoknak! Hack Mária

MEGFEJTŐK

A Híradó áprilisi keresztrejtvényének helyes megfejtői közül sorsolás
útján a következők nyerték az ÁFÉSZ, a GSCHWINDT és TÁRSA, a KERT
KIVI Kft. és aSIKÉR Kft. vásárlási utalványail:

Gálné Oláh Ida, Pintér Lajosné, ifj. Czikkely István, Erdősi Klára, Bálint
Sándorné, Laskai SándOfné, Erdősiné Szerető Julianna, Veres Lászlóné,
Sóczó Emese, Papp Károlyné.

Anyertesek jutalmát postán küldtük el. Gratulálunkl

Polgármesteri összefogás
Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat

2002. évben Kondoros, Kardos. Kétsoprony
településekkel pályázott a közmunkaprogramra, a
települések csapadékvíz-csatornarendszer karban
tartási munkáira. Harrach Péter szociális és családügyi
szakminiszter döntött a pályázat támogatásáróL ezt
Domokos László országgyúlési képviselő továbbította az
érintett önkormányzatoknak. A pályázat összesen 113
fő regisztrált munkanélkülit. valamint aktiv koru, rend
szeres szociális segélyezettet. és egy fő nem mun
kanélkülit mozgat meg. A közmunka április, május
hónapban indul és 5-6 hónapig terjed. A támogatott
költségek bérekkel, közterhekkeL betanitási, mun
karuha-vásárlással, védőeszközök,munkaeszközök stb.
beszerzésével együttesen 48 millió Ft. A települések
saját erőt adnak hozzá: Gyomaendrőd például
6656498 Ft-ot, a támogatás 31 193 OOO Ft.
Gyomaendrődön 75 fő munkanélküli vesz részt a
munkában.

Fontos a végrehajtásban a Munkaügyi Központ
szerepe, de a gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkor
mányzaté is. melyek a munkaerő-kiközvetítésben vesz
nek részt. viszont az együttmüködés e program alatt is
szoros marad velük.

* * *

PÓTFELVÉTELI
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és

Kollégium valamennyi képzési formájában pót
felvételit hirdet! A pótfelvételi május hónapban bo
nyolódik.

A Városi Zene- és Müvészeti Iskola képzőmüvészet

tagozatának vizsga-kiállítása május 23-án
(csütörtökön) 16.30-kor Sass Ervin megnyitójával
nyílik a Katona József MüvelődésiKözpontban.

Minden érdeklődőtszeretettel várunk!

GYOMAENDRŐDVAROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő 141 hrsz. Kossuth u. 32. szám alatti társasház ingatlanát
meghirdeti értékesítésre, nyílt versenytárgyalás útján.

Aversenytárgyalás időpont ja: 2002. május 23-án de. 10.00 óra. Helye: a
Városháza nagyterme (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz).

Az induló licit 30 millió Ft. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2002.
május 23-án de. 9.00 óráig - a kikiáltási ár 10%-át kitevő, szerződés

megkötését biztosító előleget (bánatpénzt) kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni.

A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja. Atulajdonjogot
elnyerőnek 3 napon belül szerződést kell kötnie. A vevőnek a vételárat a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlan átalakítását,
felújítását akülső homlokzat eredeti stilusának meghagyásával2002. november
30-ig befejezi. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az átalakítás i, felújítási
munkálatok elmaradásának esetére visszavásárlási jogot köt ki. Avisszavásár
lási ár egyenlő az eladási árral.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2002/2003-as tanévre a
beiskolázási támogatást az általános iskolás gyermekek részére 2002.
május 1. napjától május 31-ig lehet kérelmezni (ezen célra rend
szeresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Humánpolitikai Osztályán.

A megállapított támogatás tankönyv vásárlására
fordítható!

Egyben tájékoztatjuk aTisztelt Szülőket, hogy középiskolai, illetve
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a támogatást
2002. szeptember hónapban lehet igényelni.

A kérelem benyújtásának pontos határideje későbbi időpontban

kerül meghirdetésre Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
faliújságján, illetve aGyomaendrődi Híradóban.

DR. DÁVID IMRE polgármester

TÁRSASHÁZ ÉRTÉKESíTÉS

FELHívÁs!

KIÁLLíTÁSBEIRATKOZÁS
,

FELVETELI

Kedves Olvasóink!
Mivel helyhiány miatt most kimaradt, ezért a

következő számunkban "A célzott szervezett
lakossági szűrésekről álta/ában" cimmel, az Átlami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tájékoz
tatását olvashatják.

A Városi Zene- és Müvészeti Iskola az alábbi
három tagozaton hirdet felvételit, illetve beiratkozást
a 2002/2003. tanévben:

Zenei tagozaton Gyomán a felvételi május 28-án
(kedden) 17 órától a zeneiskola épületében (Kisréti u.
27. sz.).

Endrődön május 29-én (szerdán) 17 órától a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola önkormányzati
irodájában.

Képzőmüvészet (festészet, szobrászat, grafika,
tüzzománc, kerámia). illetve

a balett tagozatosok beiratkozása június 7-én
(pénteken) 14 órától 17 óráig a zeneiskola épületében
(Kisréti u. 27. sz.) lesz.
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GyÁSZOL A KÉPTÁR
Kilencvenhárom éves korában el

hunyt Vidovszky Ferenc, aGyomához
és Békéscsabához egyaránt kötődő,

nagy múltú Vidovszky-família doyenje,
Vidovszky Béla feslőmúvész Ferenc
bátyjának fia.
Ő adományozta aképtárban található

nagyméretű "Doberdói csataképel", sa
családi emlékezet élő krónikásaként
nagyon sok adatot szolgáltatott Láng

Miklós 1983-ban megjelent kis monográfiájához. Feri bácsi szerény
nyugdíjából rendszeresen támogatta kisebb összegekkel a képtár
alapítványát is.

A többszörös feltaláló, Eötvös Loránd-díjjal kitüntetett, gyémánt
diplomás gépészmérnököt április 5-én helyezték örök nyugalomra, az
evangelikus egyház szertartása szerint, a rákoskeresztúri köztemetőben.

Három gyermeket, tizennégy unokát, két dédunokát, segy tiszteletre méltó
munkás életet hagyott maga után.

Emlékét őrizzük kegyelettel! Bula Teréz gyújt. vezető

Konferencia
Gyomaendrődön tartotta a Dél-Alföldi Regionális

Fejlesztési Tanács az ..Időszerü vizgazdálkodási
kérdések és fejlesztési lehetőségek a Körös-völgyben"
cimü konferenciáját. Neves szakemberek tartottak
aktuális előadásokat a Vásárhelyi Terv keretében a
Tisza és a Körös folyókra vonatkozóan. A konferencia
résztvevőit köszöntötte dr. Dávid Imre polgármester. a
Körös-vidéki Területi VízgazdáIkodási Tanács elnöke és
Domokos László. a DARFT soros elnöke.

J átszóház a Selyem úti Óvodában
Óvodánkban már hagyománnyá vált egy-egy nagyobb ünnepkör előtti

játszóház megrendezése. Március 23-án "Húsvét várás" címmel játszóházat
rendeztünk, amelyen igen nagy volt az érdeklődés a különböző

tevékenységek iránt, mint például a tojásberzselés, tojásírás cserép- és
mézeskalács tojásra, cserépből készült nyuszifigura festése, képeslap
készítése, mézeskalács-figurák díszítése. Egy-egy játszóház lényege abban
rejlik, hogy együtt készít az óvodás gyermek testvéreivel és aszüleivel az
ünnephez kapcsolódó ajándékol, díszlárgyat. Bízunk abban, hogya továb
biakban is folytatni tudjuk hagyományainkat és még sok bensőséges

hangulatú játszóházat szervezhetünk, ezáltal is mélyítve kapcsolatunkat a
családokkal. ASelyem úti Óvoda óvodapedagógusai

Pszichológiai szolgáltatás
a családsegítönél

Közel egy éve dolgozik Gyomaendrödön Kozma Zoltán pszi
chológus. IV. óvodások. általános- és középiskOlások nevelési tanács
adását lága el. például beilleszkedési zavarokat. különbözö érési
folyamatok zavarair. Óvodások esetében esetleg a szobatisztaság.
evés zavara. tanulási nehézségek - pszichológiai háttérrel. Gyakori és
kezelést igényel gyerekeknél a szorongásos probléma. amely a 3-8
éveseket érinti. Ez megnyilvánulhat sötétségtöl vagy az iskolai pro
dukciÓtÓI való félelem formájában.

A kezelés menete. hogya szülö idöpontot beszél meg a pszi
chológussal. mert a gyermek kezelése csak szülö tudtával lehetséges.
IV. elsö alkalommal a szülö mintegy bemutaga gyermekét. megbeszé
lik az aktuális állapotát. fejlettségét. Ezt követi a gyermekkel történö
megismerkedés a terápiás foglalkozásokon. Ekkor derül ki. hogy
bizonyos pszichikai problémák hátterében milyen okok találhatók.
Megjegyzi Kozma Zoltán. hogya normális fejlödésnek is lehetnek
elakadásai, nehézségei és ez lehet független a családtól. Például.
hogya gyermeket az iskolában ért esetleges kudarcok terhelik, s ezt
nem meri elmondani a családjában... MegpróbáUák a traumák okait
felderfteni, és segíteni a gyermek kötödését például rajzolgatással.
mintegy lazító formában, és segítik a teUesitmény megélését
játékokon keresztül.

Agyerekekkel történö foglalkozás során a szülők megfelelö taná
csokat kapnak a meglévö gondok leküzdésére. Altalában a szülök
együttműködőek. visszajárnak és visszajelzik a változásokat. Egy-egy
adott esetben még krlziskezelést is végeznek, lehetőség szerint azon
nal...

A Városi Családsegitö és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül
működik egy pályaválasztási tanácsadó, ahol többféle teszttel,
képesség és személyiség tesztekkel mérik fel a gyermek igényeit. szük
ségleteit. képességeit. A szülökkel közösen történik a tanácsadás. Ez
lehet egy pálya javaslata, vagy egy kiemelkedö képességű személy
megfelelő orientálása.

A Fiatalok mellett ellága Kozma úr a gyomaendrődi felnött
lakosság pszichológiai tanácsadását is, ami közel áll a pszi
choterápiához. Tulajdonképpen mindenféle problémával felkeres
hetik a felnőttek, mint például felnöttkori szorongásos zavarokkal.
személyiségzavarokkal, feszültséggel, aggodalmakkal. párkapcsolati
nehézségekkel. életvezetési nehézségekkel. vagy a munkahely
elvesztéséböl eredö problémákkal.

Maguk a foglalkozások megértöjellegűek. tehát nem tanácsadás
szerű a kezelés. Amennyiben szükséges, akkor pszichiátriai segítséget
is igénybe lehet venni a helyi pszichiátertöl. vagy a gyulai osztályos
oNosoktól.

Kozma Zoltán hétfönként lá~a el Gyomaendröd lakosságának
pszichológiai tanácsadását. Ö egyébként megtalálható a gyulai Pándi
Kálmán Kórház szak-osztályán is. Mivel az emberek más-más prob
lémákkal fordulnak a pszichiátriai osztályhoz, mással a csafád
segítöhöz, vagy megint mással a gyermekvédelmi szolgálathoz, ezért
pontosan el tudja dönteni a kezelés menetét adott esetben..

A Városi Családsegítö Szolgálaton keresztül érhetö el Kozma
Zoltán, a Fö út 2. sz. alatt vagy a 661282-560-as telefonon.

A Kisemmizettek Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KISE) 2000.
év július 21-én Kárpótlási HelyzeUelmérést hirdetett meg. Ezzel kap
csolatban egy darab egy lapos nyomtatványt állíthatott ki minden ma
gyar állampolgár, akinek valamilyen formában kárpótlási igénye van.
Ezzel a lehetőséggel Gyomaendrődön több mini 1500-an éltek. AKISE
Országos Elnökségének kívánsága akb. 3millió állampolgár érdekében
(akik még kálpótlásra várnak), hogy a Független Kisgazdapárt segít
ségével a következő ciklusban az Országgyűlés elé kívánja vinni ezt a
sokakat érintő panaszt.
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Gyomaendrődi siker az új Nemzetiben
Domokos László országgyűlési képviselő egy gyomaendrődi beszéde

során kiemelte atérség értékei között, hogy tehetséges és szorgalmas emberek
élnek errefelé is, hasonlóan az ország egyéb, jobban prosperáló vidékeihez, és
az itt élők is képesek minőségi munkára, ami az ország javára szolgál. ..
Példának említette, hogya gyomaendrődi GYEFA K~. készítette az új Nemzeti
Színház színpadi burkolatát, ami nem kis kihívás ...

Megkerestük a GYEFA Kft. ügyvezetójét, társtulajdonosát, Balog Károlyt,
hogy magáról, valamint aszép és megtiszlelő megbízatásról beszéljen.

"A faipari szakközépiskola elvégzése után Szlovákiában, Zójomban
végeztem el afaipari egyetemet. Ehhez, afelvételi után egy nyár alatt meg kel
lett tanulnom szlovákul, hogya tanulmányokat folytathassam. Egyetem után
Gyomára kerültem, amezőtúri Állami Gazdaság fatelepére. Már ekkor is csinál
tunk rétegelt-ragasztott fa szerkezeteket. Például az első tornacsarnokokat,
uszodákat ezekből aragasztott favázakból építették. Mivel már akkor is jó volt az
anyagbeszerzésünk, lehetőségünk nyílt az Operaház összes fapadlózó munkáját
elvégezni, smegfelelni az Operaház igényeinek. Ez nagy mennyiségű, közel 500
köbméternyi válogatott minőségű fát igényelt. Ez húsz éve történI. Ez után a
legtöbb fővárosi színházban megbízások következtek.

Az új Nemzeti Színház készítése során több pályázat közül nyertük el ameg
bízást. A burkolatokhoz szibériai vörösfenyőt kellett használni, mert ez a leg
megfelelőbb erre, ez a leginkább kopásálló. Csomómentes, álló, félálló
évgyűrűs, 5 cm vastag padlóanyag, amit speciálisan le kell kezelni, egyszóval
igényes munka. Például az összeillesztési éleket grafitos viasszal kentük le,
hogy nyikorgásmentes legyen.

Ez amegrendelés volumenében is nagy volt. A tavalyi, éves árbevételünk
170 millió Ft körül volt, ebből mintegy 40 milliós volt a Nemzeti Színház.
Elkészítettük a főszínpadot, oldalszínpadot, hátsó színpadot, stúdiószínpadot,
azután három nagy próbatermet, balettermet, a festőműhelyt és adíszletraktár
burkolatát, ami összesen közel 4200 négyzetméter.

Amunkaterületet júniusban kaptuk meg. Egy hónapot dolgoztunk, majd a
következő területre augusztus végén mehettünk. Aztán október II. felétől elkezd
hettük az igazi munkát. Ekkortól hajrázhattunk. Közben el őfordult, hogy decem
berben, amikor a főszínpadot burkoltuk, mivel félkész volt az épület, egy szép
reggelre 5 cm hó eselt rá... Aztán Az ember tragédiája próbái miatt csak éjsza
ka dolgozhattunk januártól.

Tizennégy fő dolgozott részünkről a Nemzeti burkolásain, de szerelési
alvállalkozókat is foglalkoztattunk. A szükséges faanyagot innen,
Gyomaendrődről szállítottuk, méretre szabottan.

Érdekes módon oldották meg a színpad alatti szigetelést. Nem a
szokványos módszert alkalmazták a kongás kiiktatására, hanem harmincezer
köcsögöt változó mennyiségű homokkal töltöttek meg és helyeztek el. Ez egy
orosz mérnök tervei alapján készült.

Balog Károly egy ívelt réteges jaelem előtt

Most 21-22 állandó alkalmazottja van a cégnek, de öt-hat fő gyakorlati
oktatásban részt vevő diákot is fogadnak, általában a szakképző iskolából. A
jövőre vonatkozólag Balog Károly bízik abiztos megbízásokban. Pillanatnyilag
igen érdekes szituációba kerültek, ugyanis tavalyelőtt egy, a GYEFÁ-val
konkurál ni kívánó vállalkozás elvállalta aFővárosi Operettszínház színpadát, de
amostani szakvélemények szerint ezt ki kell cserélni. Ez acég most szeretné, ha
még is aGYEFA végezné el amunkát. ..

A GYEFA Kft. profilja lényegében a rétegelt, ragasztott favázszerkezetek
gyártása. Ezzel, mintegy hűek maradtak akezdeti időben gyártott termékhez. Az
árbevételek zöme is ezt mutatja.

Következő feladatok között ott aVígszínház színpadépítése, arégi Nemzeti
Színházé... ASzéchenyi Terv keretében nagyon sok közösségi építmény készül,
s ezeknél most már áttértek afaburkolásra. Nagyon sok templomot készítettünk
Pest környékén, például a Fatimai Szűzanya templomot Soroksáron, a
Gazdagréten egy református templom tetőszerkezetét Piliscsabán a katolikus
egyetemi színpadot, akollégium tetőszerkezetét is, akatolikus általános iskola
auláját, valamint Tamásiban szintén az iskola auláját építettük, de Tokajban is
hasonlót. Jelenleg Szegeden, a Radnóti Gimnázium tornacsarnokának tető

szerkezetét készítjük. Tárgyalásban vagyunk az egri strand
élménymedencéjének befedésével kapcsolatban is - mondta Balog úr.

Ezek mellett szeretnénk részt venni ahelyi Liget-fürdő beruházásában is. A
pályázatunkat ezekre a munkákra is leadjuk majd természetesen, s győuön a
jobb... !

Kövesdi Miklós Gábor

pedig nemigen jöhet szóba, hogy sakkban vagy ultiban

JObb fe,InI-? intézzük el a dolgot." Ily komor fellegek gyülekeztek
bátorságból felmentett szívem körül, de gyorsan
elhessegettem őket, és örömmel láttam, hogy kedvenc

horgászhelyem üres. Ám ekkor megláttam azt akét férfit ..
Szemből, a nádassal benőtt vízpart és a nyaralósor közti szűk ösvényről két
kerékpáros tűnt fel. Jól megtermett gyerek volt mindkettő, az a fajta, akinek
habozás nélkülodaadnám acukorkámat. Zizegős bermudát viseltek, tarka pólót,
vastag aranyláncot és sötét napszemüveget. Az egyik kopasz, amásik Jimmy
frizurás. Köszöntem, de agyamban megszólalt az abizonyos vészcsengő. Egyre
nyugtatgattam magam. "Nyugi! Turisták, mennek tovább. Láthatóan van mit a
tejbe aprílaniuk, nem pitiánerek." Letámasztottam abringát - és ekkor megfa
gyott ereimben avér. Megálltak agát tövében, beszélgettek valamiről, és felém
felém néztek. Pánikba estem. Mit tegyek? Tisztességes emberek nem állnak
meg agát tövében beszélgetnil Ekkor mindketten kést vettek elő, és én tudtam,
hogy meg akarnak ölni. Kész volt a terv: a vízbe vetem magam, és elúszom.
Talán megelégednek azsákmánnyal, és nem fárasztják magukat aual, hogy utá
nam ússzanak. Gyilkos tekintetüket rám szegezték, mint akik valami pogány
rítuson készülnek áldozatot bemutatni egy vérszomjas istenségnek. Magasba
emelték késeiket, - lekaparták asarat a kerekekről, és elmentek.

Nagyapáink idejében az számított bátorságnak, ha valaki
elment aháborúba, és ott hősiesen helytállt. Manapság elég,
ha kilép az utcára. Nekem például két évvel ezelőtt

Budapesten két fiatalember roppant kecsegtető barter konst-
rukciót ajánlott: a mobiltelefonomért egy balhorgot kínáltak cserébe, melyet
korrekt üzletemberekhez méltóan rögtön ki is fizettek. Mondhattam nemet?
Persze, Gyomaendrőd békés város, és lényegesen több abiciklilopás, mint a
késelés, de azért, azt hiszem, mindenki érti, mire gondolok. Az emberbe
beleivódik egyfajta egészséges félelemérzet, ami különösen sötét, kihalt
helyeken és az "APEH" szó hallatára lép működésbe. Persze, jobb félni, mint
megijedni, de ha az óvatosság élénk fantáziával párosul, annak beláthatatlan
következményei lehetnek.
Nem rég horgászni indultam aDan-zugba. Miközben agát tetején pedáloztam,
nyugtalanság telepedett szívemre, "Néuünk csak körül: ki vagyok én? Egy
magányos biciklista, valahol a határban, ahol csak egy-egy gátőr jár, de ők is
inkább afűben heverésznek. Ugyanakkor nálam van legalább húszezer forintnyi
értékű horgászfelszerelés - botok, hálók, kiegészítők, plusz a kerékpár -, és
csekély mértékben vigasztal atudat, hogy mindez asógoromé. Itt agáton még
csak istenes, más nem, aföldeken keresztül megpróbálhatok kereket oldani. De
mi van, ha horgászás közben lepnek meg? Akkor csak két lehetőség marad: a
rám váró szép évekre gondolva mindent hátrahagyni és futni, vagy megkísérel
ni felvenni aharcot, mely fizikumomat ismerve erősen optimista elgondolás. Az
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Lapzárta eseményei. ..

SO éves
a Bethlen·iskola

Fennállásának 80 éves évfordulóját ünnepelte április 29-én a
gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium. (Al. ünnep
alkalmából dr. Vonza András földművelésügyi miniszter által mondott
beszédből:)

A Gyoma Községi Önálló Mezőgazdasági Népiskolát 1922-ben alapí
tották. Az alapítás évétől Gyoma község és aFöldművelésügyi Minisztérium
közösen viselte a fenntartás terheit. Sajnos, 1954-ben az Erzsébet-ligetben
már szépen kiépüll objektumot elvették, de a mezőgazdasági szakképzés
továbbra is megmaradt. 1966-ban a megszűnő Gyomai Járási Tanács
helyett aBékés Megyei Tanács önálló iskolaépülethez és további sikerekhez
juttatta az intézményt. A rendszerváltozás után az önkormányzat fenn
tartásába került intézmény 2001-ben került az FVM-hez, amely nagyobb
lendületet adhatotl az iskola lejlesztési elképzeléseihez. AXXI. század szak
embereinek képzése Gyomaendrődön jó kezekben van - fejezte be a mi
niszter beszédét, a református templomban megtartott ünnepségen.

* * *

A jubileum alkalmával a miniszteri megemlékezést követően Trojan
Marian Jozet, magyarországi lengyel festőművész kiállítása nyílt a Bethlen
iskola tornatermében. Megnyitotta Teresa Notz, lengyel konzul. A nap
további részében szakelőadásokat hallgathattak az érdeklődők.

AIV. Sajt- és Túrófesztivál
Április 30-án, május 1-jén szokásos helyén, aSzabadság téren zajlott

a IV. Nemzetközi Sajt- és Túrólesztivál a Bethlen Alapítvány, az önkor
mányzat és a Tourinform Iroda rendezésében. Az ünnepélyes megnyitón
köszöntötte avendégeket, résztvevőket dr. Dávid Imre polgármester, és ezen
eseménnyel az idei és helyi idegenforgalmi sorozatot elindítotla. A ren
dezvény, mint mondta ahagyományok élesztésén túl az ehagyományokhoz
való visszatérés gazdasági megerősödést is jelenthet az arra vállalkozók
nak. Tapasztalatcserét is jelent a feszlivál, de nem elhanyagolható a
település ismertebbé tétele sem, közelebbi, távolabbi vidékeken. Végül
megköszönte atámogatóknak a létrehozásban játszott fontos szerepüket.

A fesztivált Kékkői Zoltán, az FVM politikai államtitkára nyitotla meg.
Hangsúlyozta, hogy bízik a fesztivál hagyománnyá válásában, és hogy ez
lendítőleg hat majd aváros gazdasági életére, idegenforgalmára.

Adús programokat kínáló rendezvényen találkozhattunk például Fábri
Sándor viccmesterrel, mazsorettcsoportokkal, a jászdózsai huszárokkal,
helyi előadókkal, szlovén fúvószenekarral. A majális vendége volt még
például Csollány Szilveszter olimpiai bajnok is ...

Akiállítók között 10-12, általában visszatérő sajtkészítőt és körülbelül
ugyanennyi borászt köszöntheltünk, de péksütemény-bemutatóval is
készült a Bethlen-iskola tanműhelye, valamint az időközben a tanműhe

lyében beindul t kecsketej-feldolgozás próbagyártásának eredményével, a
sajttal is.

A fesztivál nemzetközi jellegét az adta, hogy eljöttek Romániából,
Nagyenyedről, Szlovákiából és tervben voll osztrák kiállító érkezése is.

Nagy Zopán gyomai fotóművész Arc-hetikusok című művész- és emberi
portrék gyűjteményes fotókiállítása Budapesten, a Kispesti Vigadó
galériájában nyflt meg április 26-án. Megtekinthelő 3hétig aKispest, Fő út
42. szám alatti galériában.

ajtóköz lemény
A FiberNet Kommunikációs Rt.. a gyomaendrödi kábel

televizió hálózat tulajdonosa és üzemeltetöje kiemelt
fontosságú feladatának tekinti - az elöf1zetöi igényeknek.
visszajelzéseknek megfelelöen - a programkinálat folya
matos bövitését. alakitást. E törekvés szellemében 2002.
május l-jétöl a népszefÜ Sport! csatorna adásával bövül a
gyomaenrdödi programkínálat. mely jelenleg nem. de a
közeljövöben várhatóan elfözetöi dijváltozást fog ered
ményezni. A sportcsatorna a német nyelvü Sat! helyére
kerül. mely csatorna a jövöben a S 20 csatornán lesz
fogható.

A FiberNet Rt. folyamatosan ellenörzi. felülvizsgálja a
gyomaendrödi kábeltelevizió hálózat műszaki állapotát,
melynek során felderitésre kerülnek a jogtalan vételezési
pontok is. A társaság az illetékes hatóság felé feljelentést
kénytelen tenni azok ellen. akik a jogosulatlan vételezés
folytán. igénybe veszik a kábelteleVÍ2ió szolgáltatást. mivel
az érvényben levö jogszabályok értelmében kábelteleVÍ2ió
szolgáltatás kizárólag az érvényes elöf1zetöi szerzödéssel
rendelkezö elönzetöknek nyújtható. A társaság ezúton is
kéri a gyomaendrödi elöf1zetöket. lakókat. hogy tekintsék át
szerzödéses viszonyukat. és amennyiben bármilyen kérdés.
probléma merülne fel. forduljanak a területileg illetékes
ügyfélszolgálati iroda munkatársaihoz.

Területileg illetékes ügyfélszolgálati iroda:
Szeghalom. Szabadság tér 2/2.

Telefon: 66/570-140

www.nbernet.hu

Focista-csillagok Gyomaendrődön

A Világ Futballcsillagai A-2-ig címü sportfotó kiál
lítás a Déryné Közösségi Házban volt látható április
22-ig. A megnyitón Varga Lajos tornászolimpikon
sajnálatosnak tartotta, hogy nagyon kevesen jelentek
meg az értékes kiállításon. Reményét fejezte ki, hogy
azért sokan szerét ejtik, és megtekintik a sportágban
sztároknak számító, névsorba szedett tablókat a kiál
lítás zárásáig.

Molnár István solti lakos egyedülálló gyűjteménye

5 kontinens 7000 képét tartalmazza, de ebből csak
600 darabot hozott el, helyhiány miatt. 1975-ben 13
évesen kezdte a gyűjtést levelezés útján és saját költ
ségén. Eddig 23 kiállítása volt az ország minden
táj án.

A megnyitón Molnár István, Molnár Borbála és Varga Lajos



2002. MÁJUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

KIÁLLÍTÁS
Varjú Krisztián elsö, bemutatkozó festménykiállítása

nyilt meg április 9-én a Katona József Művelödési

Központban. A gyomai születésű Krisztián amatörnek
vallja magát. belsö inspirálásra, késztetésre fest.
Székesfehérváron, majd 2000. évtöl Szegeden készült
képeinek tárlatát a szintén gyomai születésű Balogh
Tamás irodalomtörténész nyitotta meg.

Vcujú Krisztián képeivel

A Költészet Napján
AVárosi Könyvtárban aKöltészet Napja alkalmából két rendezvényt is tar

tottak. Egyik volt B. Molnár Albert és lánya, Zsuzsa közös, Hajnal című

kötetének verses, zenés bemutatója, amelyen igen nagy számú érdeklődő jelent
meg. Közreműködött Oláh Gizella, Papp Lilla, Marjai Lajos és Schwalm Gyula.

B. Molnár Albert köszönetet mond mindazoknak, akik aHajnal című kötet
megjelenését lámogatták: A Gyomafa Kft., FishCoop Bt.,. és kiemelten az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezeti

Amásik esemény a Városi Vers- és Prózamondó Verseny volt.
Ennek eredményei:
Alsó tagozalosok közül díjazott lett: Fülöp Zsanett 4. o., Kónya Dániel 2. o.,

Majoros Ramóna 4. o, Molnár Anna 3. o., Narancsik Fatime 3. o, Nehéz Csaba
1. o., Tímár Bettina 4. O., Valuska Sára 2. O., Varga Attila 4. O., Vaszkó András
2. o.

Felső tagozatosok és középiskolások közül díjat kapott: Dógi Réka 6. O.,

Fazekas Andrea 6. O., Feuerwerker Daniella 5. O., Fónagy Zsófia 6 O., Gera
Adrienn 7. o., Knapcsek Kitti 7. o., Kondor Nóra 6. o., Kovács Viktor, Kruchió
Éva 7. o, Mándi Vivien 7. O., Rácz László 7. O, Roncsek Nóra 7. O., Balázs Zsolt
12. O., Bucsi Erzsébet 9. o.

Díszbemutató
Gyomaendrődön személyesen is megjelent, a közönséggel elbeszél

getett Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilm készítő és rendező az Ének
a csodaszarvasról címü, egész estét betöltő animációs, vagyis rajzfilm
alkotás bemutató előadásain. Két vetítés között rövid interjút adott a
Híraóónak a film keletkezéséről és gondolatvilágáról, a benne képekben
elrejtett magyarázatról, a magyar őstörténetről, múltunkról, amely távoli
ködbe vész.

Bár mindezt sokáig szándékolt elhomályosítás és félremagyarázás
övezte, túlnyomórészt politikai meggondolásból. Természetesen nem lehet
még ma sem bizton állítani, vagy elvetni egyik vagy másik feltevést sem az
igazságról. Mint sokak számára sejthető, a tudomány bizonyos korokban
erősen irányított nézeteket vallotVval1 erről, a sokaknak nagyon is kényes
témáróL .. Azonban napjainkra egyre csiszolódik egy valós megközelítés és
fellebbenni látszik lassan-lassan aköd, ami amagyar őstörténetet övezi.

"Gyermekkori álmom volt, hogya Csodaszarvast filmen láthassam.
1973 óta foglalkoztam már e téma mitológiai és egyéb történelmi
vonatkozásaival. Szörényi Leventével - a [ilm zeneszerzőjével - 1995-ös
közös ötletünket 1998-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
millenniumi filmpályázala segítette amegvalósulásban. Mi nagyon hason
ló látásmódban viszonyulunk a magyarság lörténelméhez. Az egyik régi
célom volt a filmben elmondani azt a kozmológiai értelmezést, amely a
magyarságot "vezeti", és kiderüljön az, hogya mi mítoszunk az égen, acsil
lagokban van megírva...

A filmben központi szerepet kap egy korsó, amit most állítanak ki a
budapesti Nemzeti Múzeumban, a nagyszentmiklósi kincsek egyikeként.
Ezen négy kép van, négy történet, amely a magyar őstörténet négy
állomásának tekinthető. Sajnos, tudományosan nem lehet bebizonyítani, de
művészileg használható, s nekern nagy segítség is volt.

Ami ősi világunkhoz aszkíta világ áll közel és ezt szokták szembeállí
tani a finnugor eredettel, magyarázattaL .. A szkíták őrizték meg azokat az
ábrázolásokat, amik szöveges formában viszont a finnugor népeknél (Ob,
Jenyiszej táján élők) találhatók meg. Ők amegőrzői, bár atörténet nem csak
az övék! Ebből nem következik, hogya szkíták finnugorok voltak. Ezt úgy
kell tekinteni, mint egy olyan hivatkozási alapot, pontot, amiből nem az
következik, hogy mi onnan jöttünk volna, arról a vidékrőL .. ' Mindenki azt
hiszi, hogy erről szól a történet, holott a Csodaszarvas-monda születése a
jégkorra nyúlik vissza, amikor a Kárpát-medencében is, meg a Fekete
tenger partján is rénszarvasnyájak legelésztek, mert jóval hidegebb volt
errefelé. így asítalpon közlekedő világ itt volt.

Ezzel provokáini kívánom a nézőket. Agyerekeket ez nem zavarja meg,
a felnőttekben pedig talán felébred az egészséges kíváncsiság őstörté

netünk kutatása, de legalábbis pontosabb, hitelesebb megismerése iránt. .. 1

-bk-

VíZIKÖZMŰ TÁRSULAT ÜLÉSE ÉS HíREI
Április 25-én lezajlott atársulat éves beszámolója, közgyűlése. Az ib és eb

számot adott a2001. év rövid idejű munkájáról. Elfogta amérlegbeszámolól,
valamint a2002. évi tervelőirányzatot, döntött abeérkezett 14 db méllányossá
gi kérelemben: ezeket egyhangúlag elutasította. Felhatalmazta a közgyűlés az
ib-t a tagnyilvántartás naprakésszé tételére, a jogszabályokban taglaltaknak
megfelelően. Majd lakossági bejelentéseket tárgyaltak, amelyek főleg út- és
járda-helyreállításokra vonatkoztak.

* * *
Ez év március 20-án megtörténtek az első műszaki átadások, üzembe

helyezések is. Az endrődi részen a Népliget, Csókási részben, a gyomain a
Hársfa és Móricz Zs. utcáknál. Április 17-én, 18-án a gyomai részen a H1-es
átemelő öblözetének (Körös sor) és a H (Révlapos) átadás-átvétele, üzembe
helyezése. Ugyanekkor a régi rendszerre csatlakozott az Arany J., aMirhóháti
és aHunyadi utca, az endrődi részen aPolányi M., Mohácsi, Napkeleti utcák.
Várhatóan május 2-án a gyomai részben az F, az endrődiben az A öblözet
következik. (fo/y/a/ás a 16. o/da/on)
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A GRIPEN-PROGRAM ÉS A SZARVASI KISTÉRSÉG KAPCSOLATA

Bizonyára az olvasók közül többen hallottak, illetve
olvastak már a svéd Gripen vadászgépekről. amelyből

Magyarország 14-et bérel. és ezért 108 milliárd forint
bérleti díjat fizet. Miért éppen a svéd gépek mellett dön
tött a kormány, annak több oka van. Többek között az,
hogy cserébe a svéd Gripen International azt vállalta,
hogy a bérleti összeg 32% -ának megfelelő értékben ma
gyarországi befektetéseket valósít meg. Ugyanakkor
kötelezettséget vállalt arra is, hogy az 1995. óta tel
jesített elő-ellentételezéseinek értékesítéséből befolyó
összegeket egy Magyarországon létrehozandó kockázati
tőkealapba fekteti, amely kihelyezésével a
Magyarországon bejegyzett vállalatok fejlesztését segíti.
Ez 2002. II. félévében kezdi meg működését.

Az ellentételezés kilenc éven belül kerül teljesítésre,
de a kötelezettségének 50%-át a hatályba lépés idejétől.

vagyis 2002-től számított 5 és fél éven belül kell tel
jesítenie a svéd félnek. A befektetések révén körülbelül
8500 új munkahely létesül majd a magyar gazdaságban.

Kiemeit befektetési területek: gyógyszeripar,
műanyagipar, motor- és turbinagyártó járműipar.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépgyártás. hajó- és
csónaképítés, valamint telekommunikációs és elektro
nikus alkatrészek gyártása.

A szarvasi kistérség mely területen csatlakozhat e
programhoz?

Halászat. mezőgazdaság.vadgazdálkodás, feldolgozó
ipar, ruházati ipar, szoftverkészítés, gyógyszeripar,
tábori sütödék. videostúdiós autóbuszok. védőmel

lények és a szolgáltatások közül egészségügyi és szo
ciális ellátás területein. Ez utóbbi azt jelenti. hogy a
magyarországi gyógyfürdők, gyógyszállók gyógyászati

KONFERENCIA A PÁLVÁZÁSRÓL
Konferenciát rendeztek április 12-én aRoma Közösségi Házban. Meghívott

előadók értékes előadásokat tartottak különböző témakörökban. Legfontosabb
előadások a pályázási lehetőségekről és módjáról szóltak. Hangsúlyozták a
helyes pályázási módszereket, és kiemellék a pályázások fontosságát. A
megfelelő és kiváló ötletek megvalósításához apályázalok anyagi hátleret biz
tosítanak. A felemelkedés és az ezt támogató különböző megoldások minden
kinek az érdeke, s ezért acigányságnak fontos feladata van amegvalósításban.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium munkatársa, Dura Márta, Kecskeméti János
térségi tanácsnok, Kovács Árpádné, az etnikai hivatal főosztályvezetője,
valamint Molnár Márton, aközalapítvány igazgatója szólt hozzá. Házigazda ifj
Dógi János, a Művelt Cigányifjúságért Alapítvány titkára voll, de megtisztelte a
konferenciát dr. Dávid Imre polgármester is.

.........

A lányok és Vaszkán Gábor

szolgáltatásait igénybe veszik úgy. hogy a svéd tár
sadalombiztosító ezt finanszírozza, legfeljebb évente
2 millió USD értékben. Erre megvan a lehetőség

Szarvason és Gyomaendrődön, mert nagyívű fürdőfej

lesztés indult. de vannak civil szervezetek is, amik ehhez
csatIakozhatnának.

A Gazdasági Minisztérium négy várost (Debrecent.
Miskolcot. Pápát és Szolnokot). illetve 78 kistérséget. s
mintegy 1400 települést jelölt ki a hátrányos területek
közül. Ez nem jelenti azt. hogy Szarvas és térsége ne
tudna benne részt venni. Csak jelentkezzenek vál
lalkozók, önkormányzatok. civil szervezetek, illetve
cégek!

Hol lehet jelentkezni?
GRlPEN INTERNATIONAL 1132 Budapest. Váci út

22-24. Tel.: 1/2700-585; fax: 1/2700-584. E-mail:
monika.kisnemet@swedishtrade.se

GM Ellentételezési Titkárság 1055 Budapest,
Honvéd u. 13-15. Tel.: 1/3742-841, fax: 1/3326-154.
E-mail: szabo@gmh.gov.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1055 Budapest.
Kossuth L. tér 6-8. Tel.: 1/4745-190, fax: 1/4745-197.
E-mail: kompakt@mail.mkik.hu

ITDH - Magyar Befektetési és Kereskedelemfej 
lesztési KHT. Dél-Alföldi Regionális Képviselete 5600
Békéscsaba. Luther u. 10. Tel.: 66/441-621, fax:
66/454-977. E-maii: itdhdela@moha.szikszi.hu

úgy érzem, hogy ebből a lehetőségből nem szabad
kimaradnunk! Kérem. hogy a fenti címeken vagy szemé
lyesen keressenek bennünket!

Ungvölgyi János kistérségi megbízott 06/30/2940
650.

A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola sportsikerei
Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző

beszámolt a Híradónak diákjai legutóbbi sikereiről.

Ez év március ll-én az endrődi városrészben ren
dezték meg a NAP Diákolimpia mezei futóverseny körzeti
döntáit. ahol minden csapatunk (nyolc volt) I. helyezést
értel. egyéniben hét arany-, hat ezüst- és öt bronzérmet
szereztünk. Az iskolák összesített versenyében az I.
helyen végeztünk.

Továbbjutott csapatunk a megyei döntőben,

Békéscsabán, a repülőtéren március 22-én 9 körzet
győztes csapatával mérte össze erejét. Kiemelkedően

szerepeltünk. Közülünk a legeredményesebbek voltak:
Diákolimpiai bajnokok: II. korcsoportos lány csapat

(Farkasinszki Zita, Tokai Gréta, Farkasinszki Mariann,
Keresztes Kitti. Kurucz Éva)

Diákolimpiai bajnok: III. korcsoportos fiú egyéni
(Fekécs Zoltán)

Ezüstérmesek: III. korcsoportos fiú csapat (Fekécs
Zoltán, Dógi Jenő, Keresztes Márk. Dógi Richárd,
Haveida Róbert)

Ezüstérmesek: III. korcsoport fiú egyéni (Dógi Jenő)
Bronzérmes: II. korcsoportos lány egyéni

(Farkasinszki Zita)
A többi korcsoportban egyéniben és csapatban

további értékes helyezéseket szereztünk.
A felső tagozatos tanulók részére megrendezték az

országos döntőt is április ll-én Gödöllőn. Itt a III. kor
csoportos fiú csapatunk az induló 38 csapat közül a 20.
helyen végzett.
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APRÓHIRDETÉSEK
ingatlan

Gyomán, aZrinyi Miklós - aszfallburkolatú. tel"'
jes közmÚ'lel elláloll- utcában épilési telek eladó.
Irányár: 800 EFt. Érdeklődni: 66/283-489 és a
06130f9580-479-es telefonon lehet. -b-5x
Vásártéri Itp.-en 1.5 szobás, 3. em. erkélyes lakás
eladó. azonnal beköllözhetó. I.ár 3,4 M FI. Érd.:
06170/2677-155.
Gyomán aHármas-Köröslól 100 more vikendház
eladÓ. Viz, villany. teleion alakásban. I. ár 1,5 M
FI. Érd.: 06130/3609-798. -b-4x-
Ház eladó Gye., Nagy Sándor u. 6. sz. alalt. I. ár 3
MFI. Érd.: 66/283-283. -b-2x-

Kertes. összkomfortos családi ház eladó. I.ár 5,5
M Ft. Érd.: 66/282-017. Kecsegés külsó ágán
telek eladó I.ár 150 EFt. Érd.: Bethleb G. u. 47.
lel.: 66/284-163. -b-3x-
Rákóczi úlon 3 szobás összkomlortos társasházi
lakás garázzsal, rendezetl kerttel eldó. I.ár 6MFt.
Érd.: 06/30/2298-339. -b-4x-

lakás
A Kolman lakótelepen 3 szobás 1. em. felújitott
lakás hosszabb lávra kiadó. Érd.: 06/20/4272
132. -b-2x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~J~~irdelését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megJelenésü B A Z A R 7," apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Gyomaendrődi Hiradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

BeküIdési határidőminden hó 25-e.

Népzenei fesztivál

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, .................................................................................
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.-----------------------------------------------------------------------------------'*:
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

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

2002. augusztus 2. és 4. között kerül megren
dezésre a gyomaendrődi Erzsébet-ligeti kempingben
az "Együtt a Kárpát-medencében" r. Suttyomba
Népzenei Fesztivál. Az esemény a Kárpát
medencében élő etnikumok kultúráját mutatná be.
illetve díszvendégként a dél-amerikai francia
guayanai Spoity Boys zenekar venne részt ezen.
Rendező a Suttyomba Közhasznú Alapítvány.

állás

temetésén,
fájdalmunkat részvétükkel

enyhíteni igyekeztek!

Agyászoló család

kiadó

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik részt vettek

KISS LAJOS

Üzlethelyiség kiadó Fó út 141. atalt, 12 m', piac,
Penny 150 m, nagy lorgalom. Érd.: 66/284-356
-b-

B, C, PAV 3kateg6riás jogositvánnyal munkál vál
lalok. Érd.: 06/30/4121-533. -b-
Munkalársakal keresek ló- és mellékfoglalkozás
ban. Érd.: 66/441-502. -b-

Renault Express tehergépkocsi 4éves 50 Ekm-el
sürgósen eladó. Érd.:06/30/9383-556.

Anyakönyvi
változások

jármű

Akik eltávoztak kózü/ünk:
Forgács Lajosné Varga Mária
92, Kéri István 71, Dinya Elek
91, Kis Ede Vince 50, Nagy
Pálné Ádám Rozália 62, Tátka
Bálint 90, Kocsis Sándor 69
éves korában

Simson Schwalbe segédmolorkerékpár kitúnó,
kilogástalan állapoiban eladó. I.ár 65 EFl. Érd.:
06/30/2457-320 -b-

90-es 2105-ös Lada - piros - eladó. Múszaki
dec.-ig. 4 új gumi, múanyag padlóburkolat, új
akkumulálor. I.ár 395 EFI. Érd.: 66/284-797. -b
4x-

Melálszürke Audi 100 2,2 i 84/87-es évjáratú,
cinkell karosszériával, vonóhoroggal 2002. dec.
érv. múszakival eladó. I.ár 500 E Ft. Érd.:
06/30/2394-283. -b-2x-

Angol szakos egyetemista lány angol tanitást, kor
repetálást vállal általános és középiskolás diákok
nak. Érd.: 06/20/4324-627.

Nyári elókészitóre lehet jelenlkezni kisiskolások
nak, illetve 5. osztályosoknak. Cél az elkövetkezó
tanév könnyebbé, eredményesebbé tételei Érd.:
66/285-141 (17-20 óra), vagy 06/30/ 8563
218.

E-66-os szintetizálor kemény tokkal, larlozékokkal
eladó. Érd.: Öreg szóló, Szarvasi út 4., tel.:
06/20/4725-038. -b-5x-

4db NB 15 kereles méhkaplár és 1db mézpergetó
eladó. I.ár 12 EFI. Érd.: 66/386-588. -b-3x
Csemegepaprika van eladó - 700 FI/kg. Erd.:
06/30/4121-630 -b-

Jobb bizonyitványért l Korrepetálás, felzárkóztatás,
felkészités kisiskolásoknak, illetve 5., 6. osztá
lyosoknak lörténelemból. Cél aminél jobb iskolai
eredményelérésel Érd.: 66/285-141 (17-20 óra),
vagy 06/30/8563-218.

Mosási, lakaritást, vasalást, bevásárlást vállal ok.
Érd.: 18 óra ulán 66/284-252 -b-

Régi, lábbal hajtós Singer varrógép eladó. I.ár 10
EFt. Érd.: 66/285-899. -b-2x-

Elektromos olajradiálor, kombi gyermekágy eladó.
Érd.: 66/284-963.

Fülkés 80MTZ rendszámos. hidraulikus állatszál
titó kocsi, lüggesztetl4 táblás nehéz logas egyben
eladó. I.ár 1,2 MFt. Érd.: 66/282-597 este -b-2x
Mecsek tipusú nagy képernyós tévé készülék jó
állapotban eladó. I.ár 11 EFt. Érd.: 66/280-126.
-b-3x-

Napos, elónevell és vágni való csibe elóje
gyezhetó. Érd.: Nemes Tiborné, Sugár u4. sz., lel.:
66/284-392, 06/20/4230-926 -b-

vegyes

Fagyasztószekrény 4 fiókos, kétfunkciós babako
csi. etetószék, bébih, hangfalpár, szines tévé ol
csón eladó. Érd.: 66/284-163.

Olthon végezheló munkát, valamini gépelést,
szöveg- és levélszerkesztést vállalok. Érd.:
66/284-553 16 óra után. -b-

Uj, barna mázas, hófogós, régi lécezésú teló
cserép eladÓ. Érd.: 66/284-277. -b-

Jó állapotban lévó 120 l-es fagyasztóláda eladó.
t.ár 25 EFt. Érd.: 66/285-207. -b-3x-

Jó állapotban lévó konyhaszekrény olcsón eladó.
Érd.: Selyem u25/1., tel.: 66/282-907.

Eladó egy 3 kerekú camping bicikli. I.ár 25 EFt.
Érd.: 06/70/3134-798. -b-

Napos és elónevell csirke, kacsa jegyezheló:
Szeleiné. Fó út 4. sz., tel.: 661386-077. -b
Konyhabúlor eladó Gye., Fáy u. 35. I.ár 30 EFt.
Érd.: 66/285-458 -b-2x-
Pocokfogó anyától 6 heles kölyökkutya elvihetó
ingyen. Érd.: 66/285-326 -18 óra után.

Középfokú végzettséggel hétköznap 3 Óra után
munkát vállalnék, hétvégeken bármikor. Mosás,
vasalás, bármilyen alkalmi munka érdekel. Érd.:
66/284-553. -b-

Gye. Toronyi u. 7/1 sz. alatti padlásszobás családi
ház eladó. I.ár 5MFI. Érd.: 06/30/3062-140 -b
3x-

Endródön aMikes utcában parasztház eladó. I.ár
450 EFI. Érd.: 66/282-195. -b-

Endródön eladó összkomlortos családi ház mel
léképülelIel, jÓszáglarlásra is alkalmas. Ár mege
gyezés szerint. Érd.: 66/293-695 vagy 06/1/2800
332. -b-3x-

Gyomán, az Október 6. lakótelepen másfél szobás
lakás lelújitolt állapotban eladó.l.ár 3,2 MFt. Érd.:
06/30/2798-215 -b-4x-
Gyomán az Eötvós u. 19. sz. ház eladÓ. Nagy
porla, gáz, szennyviz. leleion, kövesúl, fúroli kút
van. Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/285-528
vagy 06/20/4430-595. -b-
Gyomán kisebb ház eladó. Ar megegyezés szerint.
Érd.: Bajcsy u. 54. sz alatt. -b-3x-
Sorházi lakás eladó: 3szoba, nagy nappali, kony
ha, étkezó, garázs. Érd.: Magtárlaposi út 4. sz.
66/285-964.

Gyomán összkomforlos ház eladÓ. I.ár 3,9 MFI.
Érd.: 66/282-124. -b-

Gyomán 3 szobás összkomlortos vályogház 260
n-öles telken eladó.l.ár 3MFt. Érd.: 06/70/3156
445. -b-4x-
IV. em. 3 szobás, 85 m1-es 2 erkélyes, egyedi
vizÓrás, konvektoros lakás eladó. t.ár 3,5 M Ft.
Érd.: Okt. 6. IIp. II. ép. 9. Ih. IV. 13. tel.: 66/282
753.-b-3x-
Gyomán, a szabadstrandhoz közel 2 szobás
lélkomfortos parasztház eladó. I.ár 3 MFt. Érd.:
06/30/463-42-85. -b-3x-

Fó út 116. sz. alalt összkomlortos családi ház,
gyümölcsös kerttel eladÓ. Érd.: 66/284-586.
Bethlen G. u. 45. sz. alatt 4szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 66/285-186 vagy
06/30/9558-417.

Vásártéri lakótelepen 1,5 szobás II. em lakás
eladó, vagy érlékegyeztetéssel kertes házra cserél
heló. Érd.: 06130/3805-166 19 óra ulán. -b
Gyomán vizparti hétvégi ház eladó. Erd.:
06/30/4146-838.

Endród, Halház u4. sz. padlásteres, gáz központi
lútéses lakás eladó. I.ár 5MFt. Érd.: 66/285-526.
-b-3x-

Gye., Kisréli u. 5. sz. alatt ház eladó. Erdeklódni a
Gye., Idósek Otthona Gondozási Központ,
Mirhóháli u. 3-5. sz. cimen - Szilágyi László.
Gyomai összkomforlos családi ház eladó. I.ár 7M
Ft. Érd.: este 06/30/9079-358, vagy 06/70/2731
530. -b-3x-

Gyomaendród központjában 3,5 szobás, felújnott,
összkomfortos, kertes ikerház eladó. I.ár 8,5 MFt.
Érd.: 06/20/5155-066. -b-5x-

Vásártéri Itp.-en 2szobás lakás eladó. I.ár 3,8 M
Ft. Érd.: 66/282-341-b-3x-

Öregszólóben nagy tanya, állattartásra alkalmas,
eladó. Buszmegálló 3 percre, villany, járda van.
I.ár 1,4 MFI. Érd.: 66/285-526 -b-3x-

1400 n.öllucernaföld aSiratóban. agáthoz közel,
nyári használatra kiadÓ. Érd.: 66/386-500. -b
Vásártéri lakótelepen 3 szobás 1. em. lakás "4
lakásos házban" eladó, garázzsal és
kerékpártárolóval. Érd.: 06/30/9289-950
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Akciót hirdet

Címiink:

5500 Gyomaendrőd,Fő út 230.
Ca gimnáziummal szemben)

E-mail: magus@bekesnet.hu

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRÖD, Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828

Ismét akció!!! Most akár
26 OOO Ft kedvezmény!

Gyermekruhák 20-30%
Felnőtt ruhák 10-20%

Egyes szövetek 10-20%-kal olcsóbban
vásárolhatók, amíg a készlet tart

ANIKÓ RUHÁZAT Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

ross", """ts, ! s,=""s7==~=·S3$ ..<s::"""=,
AGRO ARUHAZ ~

~ Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) ~
S Ajánlatunk: ~
~ • Tasakos vetőmagok: zöldségfélék, virágok, ~

I
·Kukorica vetőmag, fóliák, virágföldek, cserepek ~

• Kerítésdrótok, szögek, csavarok ~

• Gumicsizmák, esőköpenyek ~
• Szúnyogháló, szúnyogirtó, rovarölő, gombaölő ~

I
vegyszerek ~

• Kézi szerszámok, lapátok, fejszék, balták, létrák, ~
permetezőgépek ~

~ • Fűnyírók, szegélynyírók, láncfűrészek, sövényollók ~

~ • Asztali köszörű, fúrógépek, sarokcsiszolók ;

I
~ ·Műanyag kukák (110 l-es) 5990 Ft·tól ~

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ ?1uté Tel.: 06/20/9527-032,

L 66/386-274

==-.z

c::

-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővícés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

AMÁGU

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás:

hétfőtól péntekig 8-I2-ig
és 13-17 óráig

Sa}'"klui~ • Friss tőkehúsokkal és foIya-r-C .~ matosan akciós termékekkel
Semerie várjuk. kedv.es vá~árlóinkat!

" -5 •Cukraszsutemenyek
Ct.: TlD1.ar Vince (tortarendelést felveszünk)

Figyelje szórólapjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Direct,
Egből kapott szórakozás
Arészletekről érdeklődjün üzletünkben

Telemax Távküzléstechnika
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853
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~,....9 o py-Force ...
Számftástechnikai 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

TEG. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!
5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26. TeL: 66/284-788. 20/9439-172

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Te~Jon:06/30/3932-162,06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendröd, Bocskai u. 59.

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszárnon lehet

FESTÉKCENTER - 2000 BT.
MEGNYITOTTA FESTÉKBOLTJÁT

~ ~
TETOTERIADLAKOK

LAFARGE ~

-GIPSZ- FAKRO ID:BmI
Gipszkarton rendszerek teljes választéka

Kazettás mennyezetek
Ásványgyapot hőszigetelő anyagok

Külső nemesvakolatok
OSB lapok teljes választéka

Amerikai és kanadai típusú fémprofilos házak
Tetőzsindelyek

06/30/2289-702
Ügyintéző: BÚZA TAMÁS
Gyomaendröd, Kossuth u. 68.
(volt GMV keverő területén)

Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

~
KörÖSi Weekend Hor~ász-~~ .

':-'" . hobby-. kempin~szaküz(et ~%-
'~... .. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYfK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig.

, ,
LATSZERESZ

00

UZLE
CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfON: 284/255

INqYENES kOMPUTERES S~EM,~izsqÁlAT ~

H/I(/P./Szo. dElEloTT ~~

SzTI(/VÉNyEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTi kAi ci kkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TismlmEI: Szarka Ci/la ~TS2ERÉSZMESTER

"\UTI

@
'UR'

GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 4. sz.

Fürdőruhák, nYári
ruhák és cipők

*
géprongy kapható

Nyitva tartás:
hétfő: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.30-i7-ig,

szombaton: 8-i2-ig
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Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENVSÉGEINKET 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 ... )

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű ll!O<

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.

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefnn: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• KLU DI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipi pe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok, alkatrészek.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

THERNI

· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~· .
: elektronikai készülékek :· .
~ JAVÍTÁ A! ~· .· .: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :· .: Telefon: 06/30/2284-728 :· .•••••••• ••• ••• •• ••• ••••• ••• • •• • ••• •••• ••• o ••••• o •••••••••••

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnel.hu

Nyár intenzív

nyelvtanfolyamok

INTEQ
NYELV&TÚDIÓ

ANGOL,,

NEMET

..
Julica Vzletházban

Itt a ballagás!

~
• kosztümök

:'- • fehér blúzok,f .fekete szoknyák érkeztek!
~ A nyár slágere: a lenvászon

. • ruhák
• nadrágok

• blúzok
Ezen kívül: fürdőruhák, pamutfelsők...

Ballagásra ajándéktárgyakat ajánlunk:

Új helyen. megújult környezetben.
bo áruválasztékkal várjuk vásárlóinkat a

Igény szerint - kezdő és haladó szint
- nyelvvizsga

elólcészítŐ.

Napi 4-5 óra, összesen 40 óra.

július 1-11. és
augusztus 5-13-ig.
Tanfolyamdíj: 13 OOO Ft,
Jelentkezés: 282-686, május 30-ig.

• Rrany és ezüst ékszerek árusítása,
javítása

• tört aranyból ékszerkészítés
• Örák (Tiko TIME, Timesta, Astron stb.)
• Folvamatos AGFA-akciók!

3 tekercses Agfa 27-es film 1950 Ft (a 3. tekercs ajándék)
• 22 K-os orannval futtatott bizsu ékszerek
Amatörfilm kidolgozás ajándék indexprinttel, rövid határidővel,

kiváló minőségben!

A közös néwáiasztásban részt vevők segítségét köszönjük.
Ennek eredménveként az üzlet új neve

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gyomaendr6d. F6 út 216. Telefon: 06/66/284-815

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Matematikai táborban
Pósa Lajos matematikussal, az ELTE adjunktusával tartó barátság

okán aKner Imre Gimnázium hat hetedikes diákja március 14-től17-ig a
budapesti Rózsadombon matematikai táborban volt. Élményekkel és jó
eredményekkel gazdagabban tértek haza. Köszönik Pósa Lajos tanár úrnak
akiváló lehetőséget ahasznosan eltöltött napokért!
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GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. május 15-én, 17 órakor
Endrődön: 2002. május 15-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segécllmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesílés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Tavaszi tüzelőakció!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelöt. Az

endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz
szállitva értendők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyi/va tartás: ahél minden napján 8-17 óráig. Gyors határidö. jó minöség. kedvezö árak!

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék· Mobil: 06/30/9087-808

TAXI
GYOMAENDRODÖN NON-STOP

()t) /3 () / ~()~.1-1 t) 4-
'---~

-2sl 66/~S-~S-~S

o vodafone
-------hivatalos partner

Elöfizetéses készülékek akciós áron:

Nokia 3310

4900 Ft
Nokia 6510

49900 Ft
Vitamax City feltöltó1<ártyás készülék
Sony J7

29900 Ft
City peredijak:

csúcsidö: 54 Ft
csúcsidön kívül: 24 Ft
(bármely mobil hálózatra)

GYOMAFON
RÁd iÓTElEfON sZAküzlET

GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188.
TElEfON: 06/66/283A74

r----------------------,
HIDKNAP KFT.
Gyomaendrőd.Lévai út 21. sz. alatti telepén

bérbe adja az alábbiakat:
• irodahelyiségek (alkalmas szabás-varrásra is)
• tárolásra alkalmas épületeket.

összesen 1000 m 2

• felvonulásra és tárolásra alkalmas
területet (úthálózattal ellátva).

Eladásra kínál száritott lúcfenyő fürészárut,
fémvázas, összecsukható akác asztalt és széket,

fenyőbútorokat, lambériát és hajópadlót.
Vállal bármilyen faipari munkát, faanyag

bérszáritását és egyedi nyilászárók gyártását.

Érdeklődni telefonon Knapcsek Lajosnál
66/386-694 • 30/9531-355

ONLINE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/581-670 • E-maii: onJine@bekes.hungary.net
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[. Rendőrségihírek .]
A áprilisi eseményekról

• Április 5-re és 25-re virradóra birkákat loptak. AGyóni Géza utcából egy anyál és egy
jerkél, majd atéglagyár mellől egy tanyábólliz birkát.

• Közúti baleset történt a46-os úton aFattyasi résznél, ahol azonos irányba haladó jár
művek ülköztek. Egy vidéki lialalember kisteheraulóval nekihajtolt egy helyi személy által
vezetett kistraktornak. Az utóbbit súlyosnak tűnő sérülésekkel szállílották kórházba.

• 12-én a Napsugár kocsmában verekedés kezdődölt. Ahelyszínre hívott rendőrök

intézkedtek az ügyben, selőállítottak egy garázda verekedőt. Ezután újból elkezdődött, amint
egy húsz személy áttal vívott csihi-puhi aNapsugár, majd aZöld pokol előtt. Avelük szemben
lellépő rendőrök gumibot használatávalludták helyreállítani abékét, széloszlalni atömeget.

• Hamis pénzek bukkantak fel akörnyéken! Agyomai piacon, ezt megelőzően egy Fő úli
büfében fizettek hamis húszezressel. A "pénz"-en szemmel láthatóan érzékelhető, hogy
fénymásolóval készítelték. Kérjük a lakosságat, hogy elővigyázatosak legyenek a gyanús
kinézetű pénzjegyekkel, és azonnal jelenlsék észleléséti

• Hullát találtak aGyóni Géza utca végében, az ún. bányatóban. Az április 2. óla eltűnés

miatt keresett személyt találták meg itt. Az esetet államigazgatási eljárás keretében vizsgálják.
• Belőrlek a Pannon üzletbe 25-én, ahonnan rádiólelefonokat, feltöllhető kártyákat

fényképezőgépet vittek el. Akár kb. 500 ezer forint.
• Egy mezőgazdasági telephelyről40 liter gombaölőszeriloptak el 22-én.
• Legurult vezetés közben aKörös gáljáról Fial gépkocsijával egy dunakeszi személy 24

én, aki valószínűleg elvesztette uraimái akocsi felett, emellett valószínűleg ittas is volt.

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

..~ ,

gyomafarm AG~DA}\
dm> kft. SZOLGALATABAN

Gazda Áruház
A Penny Market mellett

kukorica vetőmagok még mindig
MÁRCIUSI ÁRON!
• fólíák, ponyvák

• fűnyírók, rotakapák
• szemeteskukák, szúnyoghálók

• szivattyúk, tömlők
• bográcsok, grillezők

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

VíziközműTársulat ülése és hírei (folytatás a9. oldalról)

Ezeken aterületeken ténylegesen szervezett formában elkezdődik a
házi bekötések magvalósulása. Akorábbi ígéreteknek megfelelően ez a
lakosságnak anyagi megterhelést nem jelent. Ott, ahol kérik valamilyen
okból, akérés alapján elvégzik. Akésőbbi esetleges üzemeltetési prob
lémák elkerülése érdekében abekötéseket atársulat és az önkormányzat
által megbízott Rau és Társa Bt. végezheti el. Ezt avízmű minden eset
ben leellenőrzi, szabálytalanságok elkerülése végett. A lakosság a
rákötéshez szociális támogatásban részesül, s ezt csak erre veheti
igénybe, és csak akkor, ha a társulat igazolja az érdekeltségi hoz
zájárulás befizetését. A kéreimeket az utcabizalmi juttatja el, amely
később az 5 éves kommunális adómentesség elbírálásához kell.

Az átadott szakaszokon a járdák, a közterület helyreállítása folya
matosan megtörténik. A hiányosságokat a lakosság jelezze a társulat
felé. ASZilárd burkolatú utakat szintén helyreállítják ülepedés után, hogy
amunka egyszer, de jól történjen meg.
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Toldi út l/l.

Zalakerámia burkolók teljes választéka!
"". Kerti lámpák, spot mennyezetlámpák,

világítótestek, izzók
III" Kerti ülőgarnitúrák, hintaágyak, napozók, gyer

mekcsúzdák, hordók, szerszámosládák,
virágkaspók

"... Festékek, lakkok, pácok (Sadolin lazúrok teljes
választéka) ecsetek, kéziszerszámok, hézagkitöltő

szilikonok, purhabok
"". Padlólapok, falicsempék, akryl kádak, csaptelepek,

szaniterek, zuhanyfülkék, tükrök, fürdőszoba

szekrények és egyéb kiegészítők

ru" Laminált parkettpanelek
",.. ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek
lU" LB-KNAUF vakolati- és hőszigetelő rendszerek

Akciónk:
• 30x30-as fagyálló padlólapokra 10% kedvezmény!
• Flexibilis ragasztó, padlókiegyenlítö 20% ked

vezménnyel!
• Olasz fagyálló GRES-Iapok 30% kedvezménnyel,

10 féle színben!

Hétköznap 8-18 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig.
Megközelíthető amezőberényi úton, ahelységtábla után 200 more (A volt Tequila helyén)

Telefon/fax: 06/66/284-528 Mobiltelefon: 06/20/9667-647

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr, Dávid Imre polgármester • Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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FELHívÁs
AMagyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Szervezete 2002. június 3-án és 1O-én városi

véradónapot szervez aKatona J. Műv. Központban 8-12 óra között, melyre minden régi és
új véradónkat szeretettel várjuk'

Tisztelt Lakosság!
AVöröskereszt Területi Szervezele kéri Önöket, hogya feleslegessé vált tiszta, jó

állapotban lévő használt ruháit, cipőit, fehérneműi t, játékokat, könyveket. ágyneműket,

törölközőil, lakaróit stb. adja a Vöröskeresztnek, ezzel segftve a szükségel szenvedő

embertársainkat.
Nagyon nagy szükség van csecsemő- és gyermekruhákra, cipőkre, játékokra,

babakocsira. Adományaikat köszönettel fogadjuk: Gyomaendrőd Fő út 3. sz. alatt (az
endrődi orvosi rendelő épületében) tel.: 66/282-977, kedden és csütörtökön délelőt

tönként, vagy aFő út 220. sz. alatti gyógyszertárban.
Köszönettel: Kuril la Jánosné területi vezető

A TARTALOMBÓl:
Enyedi kapcsolat 3. oldal
Ápolón6k és ápolók napja volt 6. oldal
Dávid István a választásokról 7. oldal
EIkeit a mozi 7. oldal
Tárlat és kiállítások 5., 8. oldal
A Rumba táncosokról 13. oldal
A MÁV közleménye 12. oldal
Az MSZP közvéleményt kutat... 11. oldal
Rózsahegyi Napok 5. oldal
ükmányiroda felhívása 8. oldal

Meghívó megemlékezésre!
Június 16-án (vasárnap) 11 óra 30 perces kezdettel megemlékező ünnepségre

kerül sor aFő út 181. sz alatti általános iskola épületének falánál. Leleplezésre kerül
az emléktábla, amely az 1944. április-június 16-ig terjedő időszakban ebben az
épületben tartott gyomai zsidók gettójára emlékeztel. Innen deportálták őket, ezen a
napon a különböző haláltáborokba. Az emléktáblát Gyomaendrőd lakossága,
valamint atúlélő zsidók és családjaik állílják örök megemlékezésül.

(A meghívót Preisz György néhai Blum Mór unokája szignálta.)

DOLGOZNI V ÁGYÓK FIGYELMÉBE!
Középfokú végzettséggel rendelkező, anyagi helyzetével

elégedetlen embereket várok sok szeretettel csapatomba.
Mi abból élünk, amit mások utálnak csinálni.

Ha érdekel, hívj a 06/60/372·871·es telefonon.

EBOLTÁS

Nyomdász Vándorgyülés
Az idei nyomdász szakmai, 3 napos vándorgyülés

elsö napja május 29-én Gyomaendrödön zajlott. Tót
falusi Kis Miklós halálának 300. évfordulója kapcsán,
illetve a Gyomai Kner Nyomda alapításának 120 éves,
továbbá újraprivatizálásának 10. évfordulója alkalmából
érkeztek városunkba a nyomdász szakemberek. Szakmai
elöadásokat is tartottak a Katona J. Müv. Központban
számukra. Például Tótfalusi Kis Miklós életmüvéröl, be
tümetszési, tipográfiai tevékenységéröl, valamint a gyo
mai Kner nyomdász dinasztiához való szakmai kötödésé
röl- nyilatkozta Papp Lajos vezérigazgató a Híradónak.

A 2002. évi kötelező veszettség elleni szervezett védőoltás az alábbi
időpontban és helyen kerül megtartásra (a gyomai részben már megvolt):

2002. június 5-én Öregszőlő Gulyás Csárda 8-9-ig, Nagylapos volt iskola
10.30-11.30-ig, Vásártér, mázsaház 16-17-ig.

Június 6-án Öregszőlő, Kondorosi út 8-9.30-ig, Kocsorhegy, volt iskolánál
10.30-11-ig, Vásártér, mázsaház 16-17-ig.

Június 7-én Népliget8-9-ig, Ridegváros, játszótér 10-11.30-ig, Babits u.
vége 16-17-ig.

Június 1Q-én Endrődi gázcseretelep 8-1 O-ig, Csókási játszótér 16-17-ig.
Június 11-én Újkert sor, víztorony 8-10-ig, Besenyszegi játszótér

10.3D-12-ig
Pótoltás június 12-én 16-17-ig Vásártér, mázsaház.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltani. Abe nem oltott ebet kár

talanítás nélkül le kell öletni, és tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell
lefolytatni. A szervezett oltás keretében végzett oltás díja 800 Ft, amelyet a
helyszínen kell megfizetni. Az. oltást végzi dr. Rácz Csongor állatorvos.

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

I! I"Májusi áresö aranyat ér!"Q))
A SUZUKI Carry

SUZUKI és Wagon R+ ,
egyes modelljei

most akár 185.000 Ft
árengedménnyel akészlet erejéig!

És ez még nem minden!!
• Akár 72 hónap futamidő

(hitelt akár 10% befizetéstől)

• 40% befizeléstől Casco-
mentesség (Wagon R+)

• Max. 6% közalkalmazotti kedvezmény
• Használt autó beszámítás
• Hitel biztosítása anem nálunk vásárolt használt autókra is!

Kereskedéseinket megtalálja:
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• Mikor várható a szúnyogirtás, gyérítés?
Az elmúlt héten beindult a sorozat a lárvairtással.

A szúnyogok szaporodásától függően május utolsó,
vagy június első napjaiban földi és légi gyérités is
kezdődik. Eredeti terv szerint nálunk öt irtás van
betervezve. Mindez 50%-os állami támogatással tör
ténik. Tizennégy település együtt, összefogással kezeli
a szúnyogproblémát. Bizunk benne, hogy a csípő

rovarokra kedvező időjárás esetén is hatékony lesz a
védekezés.

• Mire hÚJja fel a figyelmet a szelektív hulladék
gyűjtés kísérleti mdulásakor?

A hulladéktelep kialakítására ugyan még nincs
meg a kivitelező, amit a PHARE keretében válasz
tanak ki. Brüsszelben van az ügyirat aláírásra, s
várhatóan a napokban vagy heteken belül meg
kezdődik a beruházás. Ezután jövő tavasszal már
üzembe is áll a telep.

Most két szelektív hulladékgyüjtőudvart indítunk
be, kisérleti jelleggel, június l-től. Az egyiket a Penny
Market. a másikat az endrődi Sikér Élelmiszer
áruház parkolójában. További két udvar létesítésé
ben is gondolkodunk. A két udvarban egyenként
háromfunkciós megoldás lesz, vagyis három-három
konténer elhelyezése történik. A konténerek üveg,
papír, valamint müanyag palackak szelektív gyüj
tésére szolgálnak. A szelektív hulladékgyüjtés beve
zetésének és kiterjesztésének alapvető célja a hul
ladékban lévő hasznosítható anyagok kinyerése, és
újrahasznosítása. Ennek egyik eredménye, hogy az
általános hulladéklerakóba kihelyezendő szemét
mennyisége csökken. Gazdasági és környezetvédelmi
eredménye például, hogy l tonna papír újrahasz
nosítása kb. 17 fa kivágását teszi szükségtelenné.
Kérem, hogy mindenki igyekezzen igénybe venni a
lehetőséget.

• Az állati hullák belterületi eltakarítása gyors és
fontos feladat. ...

Ha nem belterületről van szó, akkor a forgalom
nagysága miatt hamar széttaposásra kerülnek.
Belterületen a lakosság össze szokta gyüjteni az
elhullott, eltaposott hullákat. Ahol valamilyen oknál
fogva ez nem történik meg, ott a Gyomaszolg Kft.
figyeImét fel kell hívni az úton, vagy csatornában
fekvő állati hullákra, s ők hivatottak ezek elszál
lítására (tel.: 66/386-233, 386-269). A környezetünk
védelmében ezt meg kell tennünk. Mélyen elítéljük
azokat. akik esetleg ezeket szándékosan kihelyezik,
kidobják.

• Az idei turisztikai szezont Gyomaendrődmilyen
programokkal váJja?

Már lezajlott a Sajt-és Túrófesztivál. Június 7-8-9
én lesz a motoros találkozó, sörfesztivállal. Augusztus
2-4-én népzenei fesztivál készül. Augusztus 3-án
éjszakai motoros versenyt rendeznek az Eurocross
Ringen. Augusztus l8-án várhatóan nemzetközi
cigányzenész- és tánctalálkozó lesz. 19-20-án Szent
István-napi ünnepségsorozatot terveznek az endrődi

ligetben. Ekkor 6-8 mazsorettcsoport találkozója is
szinesíti majd a programot, a nemzetközi halfőző

versennyel együtt...
Ajúnius 22-i Rumba Táncsport Klub rendezvénye

és gálamüsora is kiemelkedik a sorból. Ez a sport
csarnokban lesz. Mindezek mellett egyéb versenyek,
táborok, találkozók és rendezvények is lesznek a
nyáron.

• Sok. és sajnos, elhúzódó vitára adott okot a
választás előtt kiadott röplap, amelyen a polgármester
ajánlotta a lakosság figyelmébe Domokos Lászlót. Mi
erről a véleménye?

A röplap vegyes fogadtatásra talált. Ellenszenvet.
félreértést, de támogatást is kezdeményezett írá
nyomba. Engem nem ez vezérelt. Amikor megválasz
tottak, akkor hat évet vállaltam polgármesterként. Ez
a hat év még nem járt le. Úgy gondolom. hogy nekem
az utolsó percig a város érdekében minden olyan jel
legü kapcsolatot ki kell használnom, amely a város
fejlődését segíti. Én nem vagyok Fidesz- és Domo
kos-, vagy MSZP- és Földesi-elkötelezett. Ezzel a nyi
latkozattal, úgy éreztem, városunk érdekében volt
szükséges szólni. Én az elmúlt négy év lehetőségeités
támogatásait elismerem a város érdekében, s ez
szülte ezt a nyilatkozatot.

Sok támadás szokott érni. Ha pl. baloldalról figyel
nek, akkor jobboldali vagyok és fordítva. Tehát én a
középutat választottam és választom a következő

időszakban is, mint független. A legfontosabb szem
pont Gyomaendrődfejlődése és boldogulása az itt élő

emberek érdekében. A hat évem októberben telik le.
Mindenki megítélheti majd az én tevékenységemet.
munkámat. Én úgy gondolom. hogy van, ami nem biz
tosan pozitív. van ami nem elég, de szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy a város az utóbbi hat évben
tovább fejlődött. Az őszi választáson a választópol
gárok önálló véleményt mondanak majd, és bölcsen
eldöntik, hogy kit választanak-o

Az őszi helyhatósági választás nem csak a
település szempontjából. de a megye szempontjából is
érdekes lesz. Eldöntí: ki lesz majd a megyegyülés élén,
a területfejlesztési tanács élén, és a település élén...
Mindenképpen meg kell találni a megfelelő kapcsola
tokat a későbbi eredményes pályázások érdekében.
Én azokat tartom potenciális polgármester-jelöl
teknek. akik a városért akarnak élni, dolgozni teljes
bedobással, és nem ebből akarnak megélni, mert van
megfelelő egzisztenciájuk, de gyakorlatuk, tapaszta
latuk, összeköttetésük is, hiszen ez felel meg a város
nak. Hogy az illető milyen pártállású legyen, azt kell
tudni bölcsen eldönteni. Nyilván a kormánypárti
mindig a legjobb.
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AZ ENYEDI KAPCSOLAT

Simon János

Agyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola fennál
lásának 80 éves évfordulóját ünnepelte nemrég. Részt veli
ezen ünnepségeken atestvérvárosi, nagyenyedi küldöttségben
Simon János, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igaz
gatója is. Beszélgetésünk során elmondta aHíradónak, hogya
nagyenyedi intézmény jelenleg 380 éves, és nagy múltra tekint
vissza.

"Szeretnék néhány dolgot kiemelni, ami, úgy gondolom,
közös akét iskola esetében. Az itteni embereket, tanárokat, az
igazgatót, atanulókat látva megfigyeltem, hogya két Bethlen
iskola figyelmet fordít a Bethlen Gábori hagyatékra, ami
jellemzi és kell, hogy jellemezze az összes Bethlen Gábor
iskolát, kollégiumot. Ugyanis Bethlen Gábor roppant nehéz
időben, a török és az osztrák szorítása között olyan politikát
folytatott, hogy Erdélyből egy tündérkertet varázsolt. Ez annak
köszönhetően történt, mivel rájött arra, hogy egy nép és főleg

amagyarság aKárpát-medencében csak úgy maradhat meg, ha van kultúrája és
gazdasága. Én úgy gondolom, hogy ennek szellemében történik iskoláinkban a
nevelés és az oktatás.

Mire vagyunk mi, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban büszkék?
Arra, hogy bárhová kerülnek el a diákjaink - nyugodtan elmondhatom, hogy
szét vannak szórva a világ minden tájára, az Egyesült Államoktól Romániáig.
nagyvárosoktól falvakig, magas funkciókat betöltve sokfelé - mindig azt a
visszajelzést kapjuk, hogy tisztességesen megállják ahelyüket. Ugyanezt láttam
itt is, Gyomaendrődön. A szakma-, a hivatás szeretete, a becsületesség, bár
közhelynek számítanak, de sokszor nagyon nehéz körülmények között is segítik
az embereket moralisan, és megállják ahelyüket az ebben aszellemben nevelt,
[elnőtt diákok. Ebből fakad az a kivételes és jóleső érzés, hogy volt tanulóink
büszkék arra, hogy ennek az iskolának, kollégiumnak avégzettjei. Időről időre

visszatérnek az alma materbe. Nálunk például óriási hagyománya van az úgy
nevezett véndiák találkozóknak. Elmesélik ezen alkalmakkor életük szép és
árnyas oldalát, asikereket, az esetleges sikertelenségeket... Nálunk jellemző és
nagyon fontos a tolerancia képessége is. Azt gondolom, hogya magyar tár-

ÖREGSZŐLŐl KÖSZÖNET
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány, az öregszőlői gyermekren

dezvények támogatóinak sok sikert, jó egészséget és eredményekben
gazdag 2002. ével kívánva mond köszönetet az öregszőlői gyerekek
nevében!

Támogatók: Dr. Dávid Imre polgármester, GelJai Imre alpolgármester, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Polgármesteri Hivatal dolgozói. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet - dr. Hunya Miklós. Vöröskereszt - KurilJa Jánosné, Jakus Imre képviselő

Pentament Kfl.. dr. Komlovszki Ferenc és neie, dr. Szabó Éva Agro-Dual KIJ., Hanyecz László és neie
Hanyecz Kfl., Rácz Imréné és neie, Jakus István és neje, Bula Ernő és neje, dr. Giricz Katalin, Szabó
László és neje, Turul Cipó - Hunya István, Madizol - Dinya ZolJán és neje, Csikós János - gyermek
cipő, Vilma Cipó - Kovács Lajosné, Edina Cipő - Fekécsné Szakálos Eszter, Carlos Nyúlcipő Szakálos
Ernő és neje. Sevro Cipő - Homok József, L+L Cipó - Lucz Tiborné, Gellai Cipő - GelJai lászlÓ és
családja. Bela Cipó - Bela AlJila, Pelyva Imre - gyermekcipő. Euroflore Kft. - Markocics Tibor, Körös
Bútoripari Kft.- Mészáros Vendel, Németh Kft. - Németh Dezső és családja. Balázs Lambéria - Balázs
Oezső, Velvet Bútor - Babecz Zsuzsanna, Gyuricza Faházak - Gyuricza Sándor és neje, Gyomai Kner
Nyomda Rt.- Papp Lajos, Dosszié Kft. - Lakatos Gyula, Szabóipari Szövetkezet - Nyakó Lajos,
Stalirung KIJ. - Illésné Erzsike. Sárosi BI. - Sárosi József és neje, Zöld Cukrászda - Zöld Endre és
neie, Pájer Cukrászda - Pájer Sándor és neje, Kert Kiwi Kft. - Kulik Imre, Cserenyecz Mátyásné,
Szarvasi Kenyér Bt.- Hunya Zollán, Sikér Kfl. - Homok László, Tímár Imre, Szabó Béla, Fülöp István
és neje, Czikkely Péter és neje, Poharelecz László és neje, Újlaki Szabolcs, Dávid Alliláné, Dávid Imre
és neje, Tímár Vince és neje, Fodor Tamás és neje, Dávid Mátyás és neje, Szabó László, Bolllik Mihály
és Giricz Judit, Fülöp Zollánné, Farkas Máté, Várli András és neje, Rácz József és neje Alföld Tours
Kft., R. Nagy Tibor _BÚVÉSZ", Légvár - Békési Mihály, ,.Körhinla- - Strausz Árpád, ..Kutyabemulató"
- Öváriné Valika és Uhrin Olló, Lovaglás - Farkasinszki László és családja. Tulipános Óvoda - Giricz
tlona óvónő. Kiss Imréné óvónő. Rumba Társastánc - Megyeriné Csapó Ildikó és Megyeri László,
Körös Néptánc - Tóthné Rojik Edit. zene - Ádám Gyöngyi, Hanyecz Tünde. Térzene - Kozma Gábor,
Zene - Tímár Zsoll, Molnár Borbála, Szilágyi Józsefné, Magányosok Klubja, Nyugdíjasok Klubja,
Gubucz Imre és neje, Hanyecz József és neje, Vári László és neje. Szakálos István és neje, Papp
Jenőné. Szakálos Istvánné, Rácz Jánosné, Hatos Mihályné. Salamon Istvánné, Gondozási KözponI
GeIJai Józsefné, Dávid JÓzsefné, Lénárt Lászlóné, Mraucsik Lajos és neje, Uhrin László és neje. László
Zollán, Pályi Sándorné. Oláh Máté. Hajdú Pál, Dávid Zollán. Dávid Csaba, Papp Diána, Papp Melinda.
Szuió Orsolya. Vári Éva, Czikkely Beáta, Czikkely Tímea, Czikkely Péler. Czikkely Viktória, Palyov
Anett. Uhrin Éva. Mesterházi Ágnes. Csikós Viktor, Pálinkás István. ifi. Pálinkás István, Pálinkás János,
Földi György, Túzollóság - Tímár Vince, Rendőrség - Tóth Bálint. Kovásznainé Mikó Klára, Kovásznai
Klára, Kovásznai Nóra. Giricz László, Fekeléné - Judit. az 1%adományozók,

sadalomnak jelen pillanatban is óriási szüksége van atole
ranciára. Amásként gondolkozót el kell viselni, netán meg
alkudni, de inkább kompromisszumra jutni, hiszen együtt

- kell vállunkon előre tolni a szekeret, közösen cselekedni,
hiszen egy hazában élünk...

"A kapcsolat akét város és intézmény, aBethlen iskolák
között tíz évre nyúlik vissza. Volt egy periódus, meglátásom
szerint, amikor ez akapcsolat kicsit megtorpant. Úgy érzem,
hogy nem a gyomaendrődiek hibája miatt. Valószínűleg mi

l vagyunk ebben a ludasok. Az ősszel is eljöttem
Gyomaendrődre és most is, hogy ezt a kapcsolatot
felélénkítsük. Meglátásom szerint rengeteg lehetőségünk

van erre. Fontos legyen az, hogy mind a két város és
ugyanakkor az emberek közötti kapcsolatokat szorosabbra
fűzzük, ezzel jobban ismerjük meg egymást, győződjünk

meg arról, hogy itt is, ott is emberek élnek, dolgos, szorgal
mas emberek. Hál' istennek nagyon örvendetes, hogy Romániában, Erdélyben
is mind több és több az olyan román személy, személyiség vagy politikus, aki
félreteszi azokat a dolgokat, eseményeket, amelyek elválasztják a két népet
egymástól. És ezek az emberek rájöttek arra, hogy gyakorlatilag ugyanaz a
célunk, románoknak is és magyaroknak is. Az erdélyi magyaroknak még
fontosabb ez akapcsolat. Tudjuk, hogy Erdély amagyar történelemben milyen
jelentős szereppel bírt. Például a 400 éves török és osztrák hódoltság alatt,
amikor Magyarország gyakorlatilag szellemiekben és gazdaságilag Erdélyben
volt, Erdélyben élt. Említhetném Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Kolozsvár,
Nagyenyed, Marosvásárhely nevét, ahol történelmi iskoláink nagy része
működött, és több száz éves múltra tekintenek vissza.

Ha csak ezeket nézzük, akkor is sok bepótolnivalója lenne és van a ma
gyaroknak, a fiatalságnak, hogy ismerje meg az ottani történelmi létesít
ményeket, várakat, sírhelyeket, nagy elődeink munkáját, országunk, népünk
történelmét, viszont ugyanígy mi is, a határon túlon élők, ismerjük meg a
mostani Magyarországot. Biztos vagyok benne, hogy kölcsönösen tanulhatunk
egymástól úgy pedagógiai tevékenységben, mint más téren is." -BK-

A városi zászló átadása

Gulyás László parancsnok átvette a városi zászl.ót
dr. Dávid Imrétől. '

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülele elhatározta, hogy város-zászlót adományoz a
békéscsabai-fürjesi lokátoros honvéd alakulatnak. A fegyveres erők napján az átadás meg is
lörtént afürjesi laklanyában. Dr. Dávid Imre polgármesler átnyújlofta katonai tiszteletadás mel
leli aváros lobogóját Gulyás László őrnagy, századparancsnoknak. Gulyás parancsnok köszönő

beszédében hangsúlyozta az összetartozást, acsapat egységét, és ahaza védelmének jelképét a
zászló álvélelekor. Emlékszalagat kötött a gyomaendrődi városi zászlóra Szabó Pál ezredes és
Hangya Laiosné, a gyomaendrődi képviselő-lestület lagja, mini zászlóanya.

Az ünnepségen jelen voll Icsa Endre, gyomai születésú nyugdíjas honvéd-alezredes, aki
1957-lől 1965-ig teljesnell szolgálataI a fürjesi alakulainál, mint lechnikai helyeItes. Majd
Miskolcra került rádiólechnikuskénl, ahollervező. szervező tiszt volt. 19B6-ban ment nyugdíj
ba. Az ünnepségen közremúködölt a Gyomaendrődi Múvészeti Iskola fúvószenekara is.
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Napirendi pontokból

,/ Aszennyvízberuházás első üteme átadásra került. Mintegy 400 rákötés
történt napjainkig. Ezekben az utcákban arákötés aránya meghaladja a90%-0t.
Remélhetőleg ez a%-os aránya következőkben sem forog veszélyben.

,/ A céltámogatási ígérvény a 4-es ütemre aláírásra került, ez 80 millió
forint. 2004. december végi határidőre vonatkozólag. Az acéltámogatás, amit a
kormányengedélyezne, nem került kihirdetésre. Annyit tudunk, hogy Békés
megyében három település van acsomagban, köztük Gyomaendrőd. Ajelenlegi
kormány döntése még várat magára ebben az ügyben.

,/ A Liget-fürdő épijésére beadott pályázatok elbírálásra kerültek, és 40
millió forintot ítéltek a munkák támogatására a megyei területfejlesztési ta
nácsnál.

,/ Elkészült 5 új utca aszfaltozása, akerékpárút, aPásztor János utca, aFő

út javítása. További 9utcában ez amunka várhatóan augusztusban kerül sorra.
Sajnos, garanciális problámák is felmerültek. A kivitelezők valószínűleg nem
megfelelő munkát végeztek. Egy plusz négy év garanciával lettek kérve a
munkák, de ez kevésbé érdekli a lakossága!, mikor az út nem megfelelő a
használatra. Ezek agondok általában süllyedésre, beszakadásra vonatkoznak.

,/ Módosijották alakások és helyiségek bérletéről és elidegenijéséről szóló
rendeletet. Az Endrődi utca 5-7 alatt állami támogatással (Széchenyi Terv) épülő

költségalapú önkormányzati bérlakások kivitelezései jól haladnak. Ez év
szeptember végén már beköltözhető állapotba kerülnek. A fiatal korosztály
számára az Endrődi utcában épülő 16 lakás közül 14 C tipusú, 33,93 m2

alapterületű, 2 pedig Dtípusú, 35,7 m2 alapterületű. ACtípusúak építési költ
ségei egyenként 4849 OOO Ft, így ahavi lakbér mértéke 8082 Ft-ban határozható
meg. A D típusúak költsége 5105 OOO Ft, lakbére 8508 FVhó összegben
határozható meg. AMagtárlaposi úton 4Atípusú épül, amelyek 70,10 mLesek,
építési költségük 7111 OOO Ft, ezért a lakbér ezek esetében 11 852 FVhó legyen,
aB típus81akások esetében 74,07 m2 az alapterület és 7515000 Ft az építési
költsége, ezért alakbére 12525 FVhó.

,/ Módosításra került az adórendelet is. Ennek okai: a kommunális
beruházásra járó adókedvezmények egyidejűsége, és az azon adóalanyok
adókedvezménye, akik önhibájukon kívül nem tudnak rácsatlakozni a szenny
vízgerincre. Elfogadásra két alternatíva közül választhatott a tisztelt képviselő

testület, ebből elfogadták: "Az adórendelet érdemi módosításának lényege, hogy
az adókedvezményre jogosult adóalany a szennyvízberuházásra járó 5 év ked
vezményt, illetve a szilárd útburkolat után járó 2-4 év kedvezményt egymást
követően tudja igénybe venni, ezzel az adókedvezmények időtartama össze
adódik, így az adóalanyokat 5+2, ill. 5+4 év adókedvezmény illetné meg. Ezen
kívül az adókedvezményre jogosultak köre kibővül azon adóalanyokkal, akik
önhibájukon kívül nem csatlakoznak aszennyvízhálózatra. Esetükben az adóked
vezmény feltétele az általános feltételek mellett, hogya lakásukban nincs hálóza
ti vízvezetékrendszer, és a szennyvízelvezetö csonk az udvaron belül kiépítésre
kerül."

,/ ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói állására
kiírt pályázat eredménytelensége miatt Ladányi Gábornét megbízzák a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói feladataival 2003. augusztus 15
ig. Az új pályáztatási eljárást a2003/04. tanév megkezdéséig le kell bonyolítani
az igazgatói állásra.

,/ Pályázatot írnak ki aVárosi Könyvtár igazgatói állására, mely megbízás
öt évre szól. Az állás elfoglalása ez év december 1. A megbízás lejárta 2007.
november 30. Követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, vagy - nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga -,
főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, és - legalább ötéves szakmai
gyakorlat.

Szakmai önéletrajz, vezetöi program, szakmai végzettséget igazoló diploma
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges,
amelyeket csatolni kell apályázathoz.

,/ Pályázatot nyújtanak be aSzociális és Családügyi Minisztérium 2002.
évi kistérségi szociális programjára aVárosi Gondozási Központhoz tartozó, az

Képviselő-testületi ülés m.ájus 30-án
Napirend előttiekből, polgármesteri beszámoló endrődi városrészen kialakijandó nappali és átmeneti ellátást biztosító intézmény

tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében (bútorok, berendezési tárgyak, egyéb
eszközök, berendezések beszerzése). Saját erő (47%): 12 MFt, 2001-ben elnyert
SZCSM támogatás (40%) 10 M Ft, SZCSM-től igényelt kistérségi szociális
támogatás (13%) 3,2 M Ft, összesen 25,2 M Ft. A nappali és átmeneti ellátás
bevezetése érdekében az endrődi városrészen folyamatban lévő építéssel járó
beruházás forrásösszetétele tartalmazza apályázathoz szükséges saját erőt.

,/ Pályázatot nyújtanak be - az önkormányzat és aGondozási Központ - az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány "Új esély" foglalkoztatási programjára
10 fő hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása során felmerülő mun
kabérköltség és közterheinek finanszírozása érdekében. Saját erő 1MFt, igényelt
OFA támogatás 10M Ft, afoglalkoztatási program teljes köllsége 11 MFt.

,/ AKörös sori üdülősori üdülők szennyvízhálózatra történő csatlakozását
támogatja a testület. Állami pénzeszközökből nem támogatható, ezért a
képviselő-testület az ingatlanonkénti hozzájárulás mértékét, összegét 126 ezer
forintban határozzák meg. Ez tartalmazza agerincvezetéktől akerítésen való beál
lásig húzódó csatorna költségeit is. Atulajdonosok 2002. december 31-ig köte
lesek lesznek a hozzájárulást megfizetni, ez után engedélyezik a Körös sori
üdülők, épületek szennyvízhálózatra való csatlakozását. A képviselő-testület

elrendeli a Dobó utcai üdülők hasonló elbírálását is, s a Dobó utcai üdülők

szennyvíz-hozzájárulásának kivetését aHivatal készítse elő. Csak akkor indulhat
aberuházás, ha 2/3-os részvételi aránnyal atársulásokat létrehozták. Arákötések
csak alársulásba való belépés után lehetségesek.

,/ Gyomaendrődtelepülésszerkezeti terve elkészült, amelyben az Újkert sor
Ny-i részén, aSelyem úttól D-re lakóterület mellett sportlétesítmények céljára is
kijelölésre került terület atervben. Alakótelkekre is megnőtt az érdeklődés ebben
az évben, ezen a területen. A Gutenberg utcától D-re rendelkezik az önkor
mányzat értékesíthető lakótelkekkel, amelyekre családi ház és sorház építhető. A
fenti célokra építési telket kell kialakítani, részletes szabályozási tervet kell
készíteni. Atelepülésszerkezeti tervben kitűzött célok megvalósítására, akésőbbi

beruházások területének biztosítására, az Újkert sor Ny-i részén lévő beépijetlen
telkek tulajdonjogának megszerzése érdekében megkeresik a tulajdonosokat és
max. 100 FVm2 áron megvásárolják aföldrészleteket.

,/ A településrendezési terwel kapcsolatban állampolgári kérés érkezett,
hogyaHantoskert utcai holtág melletti ingatlansort (páratlan oldal) arendezési
tervben üdülőövezetként szereplő területet lakóterületté nyilvánítsák. A kép
viselő-testület atelepülésszerkezeti tervben szereplő besorolást nem változtatja
meg. Atelepülésrendezési tervek készítőit am Városépítő Bt.-t, megkeresték a
lakossági kéréssel, és állásfoglalásukat kérték, akik nem javasolták az
átminősijést.

,/ Az útaszfaltozáshoz történő lakossági hozzájárulás meghatározására a
Képviselő-testület ahatározati javaslatok közül az alábbit tagadta el. Avonatkozó
utcákban egy ingatlanra eső útaszfaltozási lakossági houájárulást költség
arányosan határozzák meg. Ahol túl magas ez az összeg, ott egy alacsonyabb, fix
hozzájárulás legyen. Mindehhez az árajánlatok elbírálásai a novemberi ülésen
történjenek meg. A féloldalas utcák ingatlanjainak bevonására is történjenek
lépések.

Tájékoztatót fogadott el a testület a gyomaendrődi szennyvíz-beruházás
11.-111. ütem 1. részteljesítéséről. Aközbeszerzési eljárás elhúzódása és ahamar
jött, kemény tél miatt az első részteljesítésre csak 2002. április 30-ára kerül
thetett sor. Az átadott építményekről: A C, az N, aH, az Aaz Fátemelő körzet
első részteljes~ése összesen 15383 méter, 3 db szennyvízátemelő 66 m3/db,
749,5 méter nyomóvezeték és 979 db 7971 méter ingatlancsonk-kiépijés. Az
első részteljesítés bekerülési költsége br. 567770047 Ft. Amennyiben a
munkálatok ezután ü1emszerűen haladnak, a2. részteljesijésre 2002. november
30-án, a 3. részteljesítésre, azaz abefejezésre 2003. november 30-án kerülhet
sor. Az érintett útfelbontások helyreállításának határideje 2002. szeptember 15.
Ennek oka avisszatöltött föld végleges összetömörödésének kivárása.

,/ Aképviselő-testület elfogadja aPolyduct Rt. ajánlatát, és aszelektív hul
ladékgyűjtést szolgáló konténereket 2+2 helyen próbaidőre kihelyezik.

,/ AHumánpolitikai Bizottság hatáskörében eljárva aGyomaendrődi Férfi
Kézilabda Club részére 100 ezer Ft támogatást nyújt egy kishegyesi meghívás
teljesijésére. Asportcsarnok igénybevételére a terembérleti díj csökkentését vi
szont atestület elutasítja.
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Rózsahegyi Napok
Idén az ünnepségsorozat május 24-én Rózsahegyi

Kálmán szobrának megkoszorúzásával indult. A
program része volt többek között jó néhány rend
hagyó óra is, amelyet neves endrődi vagy endrődi

kötődésű személy tartott, mint például dr. Dinya Zol
tán, Gál Ferenc, Giricz László, Kiszely Zoltán, dr. Tí
már Eszter...

Megemlékeztek a névadóról filmvetitéssel, vetél
kedővel is. A hagyományos díjátadásokon a követ
kezők kaptak méltó elismerést Koltai Gábor Rózsa
hegyi-leszármazottól: Az iskola diákjainak, akik az
intézmény folyosóin látható kiállítás anyagát elké
szítették. A Szent Imre-díjat idén Mészáros Renáta 7.
oszt. tanuló vehette át (Gyetvai Vendelné kuratóriumi
tagtól).

A Rózsahegyi-díj a két tagot titkos szavazás, illetve
igazgatói döntés után illette meg: posztumusz
Barabás Katalin - pedagógiai munkásságáért (ked
vezményezett Farkas Zsuzsanna leánya) és Almási
Gergelyné igazgatóhelyettes, aki 1976 óta dolgozik az
iskolában. A díjakat az iskola igazgatója, Ladányi
Gáborné nyújtotta át.

A programok során szép ünnepség keretében
áldotta meg a II. világháború áldozatainak felújított
emlékművét Iványi László plébános, Gergely Ágnes

. író és Sípos Tass Töhötöm református nagytiszteletű

úr. Ünnepi beszédet Latorcai János mondott.
Közreműködött Kiszely Zoltán, Gellai Richárd, a
városi zeneiskola fúvószenekara, a Zenebarátok
Kórusa. Díszőrséget állt a Magyar Honvédség 64.
Veszprémi Vezetésű 22. Radar százada.

Megtekinthettük e napon Bella Rózsa Pilinszky
díjas festőművészkiállítását is az iskola tornatermé
ben. A művésznőt bemutatta Latorcainé Újházi
Aranka.

A dijkiosztó ünnepségen

KIÁLLíTÁSOK
Májusban láthattuk még a következző kiállításokat is: aVidovszky

Béla Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében, avárosi képtárban május
3-án E. Szabó Zoltán "Távoli tájak, hazai harangok" című endrődi

kötődésű képkiállítása. Megtekinthető június 15-ig aképtárban.
P. Emődi Etelka keramikus és festőművész Erdélyi tájak című tárla

ta aMűvelődési Központban volt látható.

(Ii) Endrőd és VuJéke -- - - ;.;;.,;--
.lti Takarékszövetkezet ~

* alapítva 1957. május 18. *

"Ballag már a kisdiák. .."

Amikor a "kisdiák" véndiákká válik
különféle segítségre, támogatásra lesz szüksége.

Ballagási ajándékként

tegye gyermeke tarisznyájába
a Takarékszövetkezet által forgalmazott

Tanulmányi és Családalapítási
előtakarékossági betétet.

Mindkét betéttípus kedvező kamatozású, és rendszeres
kisösszegű megtakarítási lehetőséget biztosít.

A megtakarítási időszakot követően igényesetén

kedvezményes hitelfelvételi lehetőséget

biztosítunk tanulmányi, lakás vagy egyéb
személyes célok (pl. jogosítvány) megvalósításához.

További információért keresse kirendeltségeinket
Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.

vagy Gyomaendrőd, Blaha u. 5. szám alatt.

Ajándékozzuk meg együtt a "kisdiákot"!

Értékeljük Együtt Értékeinket!

Ifjúság és Európai Unió
Negyedik alkalommal szervezik meg "Ifjúság és Európai Unió" cím

mel a hagyományos nyári tábort Orosháza-Gyopárosfürdőn. Neves
szakértők, politikusok, diplomaták, mint pl. Kovács László, Inotai
András és Jürgen Köppen tartanak előadásokat. Jogi, közgazdasági és
politológiai szekciókban bővíthetik még ismereteiket arésztvevők. Ezen
túl angol, francia, német nyelven ismerkedhetnek az EU-ban
használatos terminológiával. Aszakmai rendezvényeken kívül szállást,
étkezést, strandbelépőt, esténként szórakoztató programokat biztosí
tanak. Atábor költségeihez 5000 Ft részvételi díjjal kell hozzájárulni.

Jelentkezni lehet: MSZP Békés Megyei Ter. Szöv. 5600 Békéscsaba,
Irányi u. 4-6., tel.: 66/323-555, E-maii: bekes@mszp.hu - illetve
Szarvas, Szabadság út 36., tel.: 66/514-610

Újhelyi István Fiatal Baloldal-Ifjú Szocialisták elnöke
Dr. Vastagh Pál, MSZP Békés megyei elnöke

TŰZOLTÓ KÖZGYŰLÉS

Május 24-én tartotta aGyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
az éves közgyűlését. Farkasinszki Sándor elnöki beszámolója hangzott
el a2001. évi működésről, valamint Császárné Gyuricza Éva ismertette
a 2001. évi közhasznúsági jelentést, továbbá megvitatták a 2002. évi
célkilűzéseket, egyéb bejelentések mellett.
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Május 12. Ápolók (ápolónőkj Világnapja
1820-ban ezen a napon született Florance Nightingale brit ápolónő, aki a krími háborúban

szerzett érdemeket.
Ebből az alkalomból fogadja szeretettel minden ápolónő, ápoló ezt akedves hangvételű levelet.

Tudjuk, a "mai ápoló" nem a háborúban szerzi érdemeit, hanem a hétköznapokban. Ki-ki a maga
küzdőterén próbálja megvívni a saját harcát. Ez a harc jelképes ugyan, de a tétje igen nagy: az
egészségünk.

Kedves Nővérek, ÁpolÓk! Képesek vagyunk minden nap erre a harcra felkészülten állni? Fehér
köpenyünkben állva a beteg előtt segíteni, visszaadni egészségét, legalábbis a gyógyulásba vetett
hitét? Megpróbálni még kevés. Vajon látjuk mi azt abeteget belülről is, érezzük-e gondolatait, prob
lémájával tudunk-e azonosulni? EI tudjuk fogadni őt így, látjuk mi őt igazán, vagy csak egy gyógyulni

vágyó beteget látunk benne? ÁNTSZ Városi Intézete, Szarvas

Acélzott, szervezett lakossági szürésekröl általában
A lakossági szűrővizsgálatok beve- módon, megfelelő nyilvántartással tör-

zetése a2001-ben elfogadott "Egészséges ténik, arra kijelölt, alkalmas helyen.
nemzetért népegészségügyi program" Tehát az első esetben a szűrés

egyik kiemeit fontosságú feladata. A ma- esetleges volt, a mostani rendszerben
gyarországi daganatos megbetegedések meghatározott időközökben, szervezetten
száma és ezek halálozási arányszámai is történik.
igen szomorú képet mutatnak. Az Európai Mindhárom szűrés re jellemző, hogy
Uniós országok között, sőt bizonyos veszélytelen, fájdalmatlan, illetve a mam-
betegségfajtákban világelsők vagyunk. Az mográfia (emlőszűrés) esetében legfeljebb
évente kb. 32 OOO halálozás daganatos enyhe kellemetlenségről lehet beszélni. A
megbetegedésekben olyan figyelmeztető betegség kezelésében általában igaz az a
szám, amely feltétlenül sürgős cselekvést szabály, hogy az időben kezelt bajok, elvál-
igényei. Erre ad most cselekvési irányt és tozások sokkal könnyebben, kevesebb be-
lehetőséget akormány és aparlament által avatkozással, gyorsabban és főleg haté-
elfogadott program. konyabban gyógyíthatók. Ez kü!önösen

Betegség-megelőző szűrésekről sok- érvényes a daganatos betegségek legtöbb
szor hallottunk már, és talán magunk is fajtájára, így az eddig említettekre is.
részt vettünk egynéhány ilyen jellegű A klinikai tünetek kialakulásáig több
vizsgálaton, de talán mégis érdemes év telik el, amely idő alat! teljesen tünet- és
arról beszélni, mit is jelent a szűrés fo- panaszmentes az illető személy. Ez az
galma: "tünetmentes személyek időről időszak, amely alkalmas aszűrésre! Amég
időre történő vizsgálata arra alkalmas kicsi, kezdeti stádiumban lévő elváltozá-
módszerrel, rejtett betegség fennállá- sok kezelése (ami még nem biztos, hogy
sának valószínűsítése vagy kizárása cél- rosszindulatú - csak magában hordozza a
jából". lehetőséget) igen eredményes, nagy

A daganatos betegségek tekintetében százalékban teljes gyógyulást hoz!
3 fajta típus van, ami alkalmas arra, hogy Aszűrési program természetesen csak
népegészségügyi méretekben szűrést akkor ér valamit, ha minél nagyobb száza-
végezzünk: lékban vesznek részt rajta. Érdekes adat,

1. emlőszűrés 45-65 év között 2 hogy Svédországban 20 éve működik az
évente emlőszűrés - 85%-os megjelenés mel-

2. méhnyak és nőgyógyászati szűrés lett - és az utóbbi 5évben nem haltak meg
25-65 év között emlődaganat következtében.

3. vastag- és végbélszűrés 45-65 év Tudjuk, hogy ehhez az eredményhez
közölt férfiak és nők körében egyaránt 2 idő kell, de csak rajtunk, Őnökön múlik.
évente Ezért javasoljuk mindenki számára, hogy

A most bevezetett, illetve bevezetésre vegyen részt ezeken aszűrővizsgálatokon,

kerülő szűrések különböznek néhány használják ki ezt a lehetőséget saját
dologban az eddigiektől. Eddig: az illető érdekükben és nem utolsósorban sze-
személy kezdeményezte a szűrővizsgálatot retteikre gondolva.
vagy direkt módon, vagy az orvos végezte ÁNTSZ Békés Megyei Intézete Szűrési
el automatikus módon a beteg megje- Koordinációs Osztály
lenése során.

Most: külső kezdeményezésre - sze- További információt ad dr. Mocsonoky
mélyre szóló meghívással, szervezett Zsuzsa, tel.: 66/540-880

LEVÉL AZ ÁPOLÓNŐHÖZ
(LÁT ENGEM, N6vÉRKE?)

Amikor rám néz, azt gondolja:
mogorva öregasszony,
lassú,
mindenben bizonytalan,
zavart tekintetű,

aki mindent lepecsétel, amikor eszik,
nem felel,
amikor maga elégedetlenkedik,
aki nem veszi észre, hogy
fogytán akedve, ereje.
Olyan, mintha nem tudná, mit csinál,
minden lépcső magas neki,
és nem látja,
hová-merre tart.
Aki akarat nélkül tűri, hogy mindent más csináljon vele,
etessék, fürdessék és egyebek.
Ilyennek lát?
Nyissa ki aszemét. nővérke, nézzen rám!
Szeretném elmesélni, ki vagyok én,
aki itt csendben ül,
akkor eszik és iszik, amikor maga, nővérke, úgy akarja.
Nézzen rámi
Tízéves kislány vagyok,
akit aszülei úgy szeretnek!
Tizenhat éves, csinos lány,
aki arról álmodik, hogy majd
egy lérfié lesz...
Húszéves menyasszony, akinek szíve meglódul
agondolatra is, hogy hamarosan hűséget esküszik,
s azt be is tartja.
Huszonöt éves: kisbabája van.
Harmincas: gyerekei cseperednek, önállósodnak.
Negyvenes: gyerekei felnőllek, kirepüllek aházból.
Itt aférjem, még mindig örülünk egymásnak.
Ötvenéves koromban? Jönnek az unokák,
kitöltik napjainkat.
gyerekzsivajtól hangos aház,
újból vannak gyerekeink,
aszerelmemnek és nekem.
Sötét napok köze!ijellek,
meghalt aférjem.
Jövőm amagány, aszomorúság.
Az enyéim saját gondjukkal-bajukkal vívódnak,
az emlékeimnek élek, és.a szeretet van velem.
Az ember elszürkül, ha öreg
és beteg,
kicsit tán ütődöttnek is látszik.
De hát egy öregasszony vagyok, bájalűnl és
erejefogyott.
Ebben az öreg testben mégis
egy fialallány lakik!
Emlékszem örömeimre.
Emlékszem fájdalmaimra.
Szeretem és újra átélem az életem,
mely oly gyorsan elröpült.
Elfogadom ahideg tényt,
hogy semmivel sem tudok szembeszállni.
Ha fel nyílna aszeme, nővérke,

sosem csak egy mogorva öregasszonyt látna.
Jöjjön közelebb hozzám, nézzen rám!

Ezt aszabadverset egy idős asszony írta, aki hosszú
évekig Skóciában, egy öregek otthonában élt. A nővérek,

az ápolók, de még az orvosok is zavartnak tartották.
Halála után találták meg ezeket asorokat.
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ÉN TOVÁBB KÜZDÖK!
(Dávid István aválasztásokról)

Mint ismert, az áprilisi országgyűlési választások eredményeként a
Munkáspárt nem érte el aparlamenti küszöböt, sezért újabb négy évre kívül
rekedt az Országház munkáján. Az is ismert, hogy ezen a választáson a
körzetünkben indult egy gyomaendrődi képviselőjelölt a Munkáspárt
színeiben: Dávid István, aki ahét induló jelölt közül az ötödik helyen végzett
(a körzetben) 850 (3,28%) szavazattal és Gyomaendrődön 456 (5,8%)
vokssal az első fordulóban. A Munkáspárt Gyomaendrődön 362 (4,61 %)
szavazatot ért el ...

Mivel Dávid István hosszabb idő óta az első országgyűlési képviselő

jelölt volt Gyomaendrődről, a részvételről, az elért eredményről kértük
véleményét.

"Először is meg szeretném köszönni aválasztópolgároknak areánk és
reám adott szavazatait' Aprogramunkból valami azért megvalósulni látszik,
ugyanis a nevezetes Orbán-Medgyessy tévé beszélgetés-vita során
Medgyessy Péter közzét~tte, hogy az MSZP is felvállalja a szegények, a
munkás emberek, a parasztok, a munkás értelmiségiek, a nyugdíjasok
gondjait, problémáit. Szerintem ezzel dőlt el ameccs! Amivel megnyerte a
baloldal aválasztásokat, az aMunkáspárt politikai céljait tartalmazó prog
ram volt.

Egyébként a választási küzdelem, a kampány kritikán aluli volt. A
Munkáspárt részéről úgy gondoljuk, hogy nem a magyar ember
kultúrájához méltóan viselkedtek bizonyos pártok és képviselőik. Mi ebben
nem vettünk részt, mi csak aprogramunkkal foglalkoztunk, és nem többel.
Úgy érezzük, hogya küzdelemben és a győzelemben nekünk is nagy
részünk volt, mégha ezt nem hangsúlyozza az MSZP és az SZDSZ, de min
denki tudja, hogya Munkáspárt nélkül ezt aválasztást abaloldal nem tudta
volna megnyerni. Mivel Gyomaendrődön a lakosság többsége az MSZP-s
Földesi Zoltánra szavazott, biztos vagyok benne, hogy büszkén felvállalja
településünk lakosságának gondjait, bajait és képviseletét.

Nagyon fáj, hogy nem kerültünk be a parlamentbe, de az örvendetes,
hogy úgy aválasztás előtt, mint utána soha még ennyi tagot aMunkáspárt
alapszervezeteibe nem vettünk fel. A Munkáspártot ország-világ megis
merte, érdekli az embereket a párt programja. Hiába tesznek bennünket az
,átkos rendszer' rossz történései felelősének, mi azt nem vállaljuk, de nem
is vállalhatjuk fel. Azonban azt, ami akkor. abban a rendszerben jó volt a
munkás- és parasztembernek, igenis tovább akarjuk vinni.

Soha ilyen egységet és elszántságot, mint most található a
Munkáspártban, nem éltünk meg. Sajnos, megint nincs, nem lesz aparla
mentben olyan képviselő, aki felvállalja aszegények. amunkások, aparasz
tok érdekeinek érvényesítését.

Magamról annyit, hogy külön megköszönöm minden gyomaendrődi

választópolgárnak arám adott voksokat! Nagyra értékelem, hogya választá
son hét képviselőjelölt közül az ötödik lettem, mégha mások gúnyt is űznek

belőle. Úgy tudom, hogyakampányomat egyedül nekem nem finan
szírozták akörzetben avolt jelöltek közül. Ahelyezésnél többet ért az, hogy
többen kötelességüknek érezték gyomaendrődire szavazni, hogy egy itteni
képviselje őket, ezt még egyszer megköszönöm! Én tovább küzdök, viszem
aharcot, mint eddig, 12 esztendő óta, aMunkáspárt nevében és színeiben,
afentebb felsorolt emberekért.

Nincs leállás. mert máris megkezdtük ahelyhatósági választásokra való
felkészülést. Sajnos, a belső problémák miatt kaptam oly kevés szavazatot
agyomai településrészben, azt hiszem. Az ezzel kapcsolatos problémákat
mihamarább le kell rendeznünk. Biztos vagyok abban, hogya Munkáspárt
a helyhatósági választásokon jól fog szerepelni, az első ciklus két helyét
meg fogja tartani, de nagy avalószínűsége, hogy több helyre is igényünk
lesz... Mind atíz gyomaendrődi választókerületben indítunk jelölteket, akik
már megvannak. Ők tisztességes, becsületes, nem korrumpálódott és kor
rupt jelöltek. Nem a hajbókolást, nem a vállveregetést vagy a címeket
hajhásszák, hanem aváros és lakói érdekeit szolgálják majd. Amikor eljön
majd az ideje, természetesen nem adják majd voksaikat olyan önkor
mányzati rendeletekre, amelyek aváros lakosságának érdekeivel ütköznek."

Juliális
Megragadom az alkalmat, hogy kis reklámot csináljak egy elkövetkező

munkáspárti rendezvénynek. AMunkáspárt endrődi alapszervezete tagsá
ga és vezetése úgy döntött, hogy július 6-án Endrődön, a Népligetben
juliálist rendezünk. Erre már támogatók is jelentkeztek, nagy mennyiségű

nyersanyaggal, de anyagiakkal is, hogya rendezvény sikeres lehessen.
Erre ajuliálisra tisztelettel meghívjuk aváros vezetését, a képviselőket,

és természetesen a lakosságot is, és természetes az is, hogyelvárjuk új
országgyűlési képviselőinket is.

Horgászverseny
2002. május 11-én általános iskolás korú gyermekeknek horgász

versenyt szervezett aGazdi bolt, amelyen 23 tanuló vett részt. Akishalfogó
és az azt követő verseny helyezettjei:

Leányok: 1. Bartha Szoli, 2. Kmellár Viktória
Fiúk: 1. Putnoki István, 2. Sóczó László, 3. Horváth Robin. A "leg

nagyobb hal" kifogója: Putnoki István.
A horgászat engedélyezéséért a Körösi Halászati Szövetkezetnek, a

gyerekek megvendégeléséért az Endrődi Cuti Bt.-nek és a Bora-Patrick
Italnagykereskedelmi Kft. gyomai telephelyének, a verseny lebonyo
lításában nyújtott segítségéért Fehér Pista bácsinak és Ványolos Béla tanár
úrnak ezúton is köszönetet mondunk! Tervünk az, hogy minden évben
hasonló verseny< szervezzünk ahorgász sport népszerűsítéséért.

VIZSGAKIÁLLíTÁS
A Városi Zene- és Művészeti Iskola képzőművész tagozatának vizsgakiál

lítását Sass Ervin újságíró megnyitójával aKatona József Művelődési Központban
tartották május 23-án. Akiállílás június 10-ig tekinthető meg.

Kiállító tanulók:
Diós Tamás .. Jámbor Georgina, Kovács Balázs, Molnár Anna Lívia, Nehéz

Csaba, Pál Tamara, Tímár Laura, Zakari Marcell, Zdusek Erik - felkészítő tanára
Oláh Gizella.

Kondor Nóra, Kovács Csilla, Kovács László Attila, Lövei Zsólia, Mészáros
Annamária, Nehéz Tamás, Szabó Katalin Rebeka, Zakari Dániel, Bosnyák Beáta,
Bácsi Ildikó, Enyedi Zsófia, Izsó Sándor, Knapcsek Kitti Katalin, Nagy Brigitta,
Nagy Zsolt, Novák Hanga, Rózsa Zsanett, Trungel Mariann. Zöld Viktória, Boecker
Melanie, Harmati Enikő, Horváth Kitti, Nagy Elek, Zsilaveczky Mária Dóra. Takács
Zoltán, Varjú Andrea, Varjú Szabolcs - felkészítő tanára Hevesi-Nagy Anikó.

Bella Nóra, Benkó Alexandra, Bitskei Márton, Bogdán Fanni, Dinya Dóra,
Dósa Brigitta, Gonda Éva, Hunya Ágnes, Iványi Réka, Katona Zsanett, Kiss Anita,
Liszkai Mária, Mesterházy Ágnes, Mészáros Réka, Molnár Zsolt, Nemes Dániel,
Orosz Dávid, Orosz Enikő, Putnoki Zsanett, Szabó Roland, Szurovecz Tünde,
Tímár Viktor, Tokai Kinga, Vetró Judit - felkészítő tanára Molnárné Pésó Irma.

ElkeIt a Mozi
Versenytárgyaláson dőlt el, hogy ki veheti meg a

Szabadság téri mozi-épületet. Május 15-én lezajlott lici
tálás során a Trendl Kft. és a Gold Menü Kft. ajánlatai
hangzottak el. A végső licitet a Trendl Kft. tartotta. s így
8 millió forintért övé lett az épület. Bérleti joggal terhel
ten került értékesítésre az önkormányzati ingatlan, mert
a mozi üzemeltetője2004. február 28-ig a meghosszab
bított szerződés szerint Békésiné Boldizsár Ella.

A Trendl Kft. teIVeiben egyebek mellett szerepel.
hogy legalább ötéves időtartamra (de később is)
kizárólag kulturális célra hasznosítja. A város
látványképének javítása érdekében felújítja. kulturális
centrummá fejleszti ki hosszabb távon, s helyet kapna
itt rádióstúdió. pódiumszinpad. internetes kávézó. prog
ramszeIVező iroda is.

A Kossuth utca 30. sz. alatti ingatlan jelentkező

hiányában ismét meghirdetésre kerüL



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2002. JÚNIUS

Batta István és Szigetvári Katalinfia, Valentin névadó
ünnepségén. Valentin volt az idei év első újszülöttje

MÁJUSI TÁRLAT

A kedves Olvasók segítségét szeretném kérni!
Olyan személyek jelentkezését várom, akik már

kigyógyultak a pánikbetegségből, vagy még kezelés
alatt állnak, de érzik a javulást.

Olyanok is hívjanak vagy írjanak, akik tudnak
ilyen emberekről.

Én 28 éves vagyok, 5 éve próbálok egyedül meg
gyógyulni, de nem sikerül.

Barátnőmnek is segíteni szeretnék, Ö jobban
szenved, mint én.

Nagyon kérem. aki tud, segítsen, nagyon fontos!
Előre is köszönöm! Telefonszám: 06/30/4274

903,06/70/2553-180 - cím a szerkesztőségben.

FELHívÁs!
Ismételten felhívjuk az egyéni vállalkozók figyeimét, hogya 2000.

november 1-je előtt - önkormányzat, ill. kamara által - kiadott vál
lalkozói igazolványokat 2002. június 30-ig le kell cserélni! Az iga
zolványok regisztrációja 2002. június 30-ig illetékmentes.

Amennyiben acserére afenti időpontig nem kerül sor, avállalkozói
igazolvány visszavonásra kerül!

Nem kelllecserélni az okmányiroda által kiállrrott új, kék színű

Vállalkozói igazolványokat. A regisztrációhoz szükséges: - vállalkozói
igazolvány - érvényes személyi igazolvány.

Az igazolványok cseréje a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
HivatalOkmányirodájában történik ügyfélfogadási időben (Gye.,
Szabadság tér 1. sz. alatt.)

A kiállító alkotók sora

Olvasók, Figyelem!

Megrendezték az endrődi Közösségi Házban a
2. Májusi Tárlatot, amin helyi autodidakta képzőmű

vészek műveit láthatta a közönség. Bővült akiállítok
sora, s így az idén már 9x4 kép teritette be a közösségi
ház termének falait. A kiállítást Varjú József, a Rózsa
hegyi Kálmán Általános Iskola igazgatóhelyettese nyitot
ta meg méltatva a művészek munkáit, fejlődésüket.
Egyébként a Májusi Tárlat gondolatának és megvalósí
tásának kiötlője Szakáll Sándor és Homok Imre volt. A
következő alkotók munkáit láthattuk a május 25-én
bezárt tárlaton: Eichler Éva, Farkas Gabriella, Fekécs
Imréné, Hornok Imre, Józsikné Gyuricza Margit,
Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra, Szakáll Sándor és
Tóth Klára.

"
"

Postás Sportnap
AGyomaendrődi 1. sz. Posta által kerül megrendezésre ebben az évben

Gyomaendrődön a Békés Megyei Sportnap. Ezen a Békés megyei posták
mintegy 10--12 csapata vesz részt, amely vetélkedő több éves múltra tekint
vissza. A rendezvény sikere érdekében a Sport-trió Kft. rendelkezésükre
bocsátotta az Ifjúsági Tábort, valamint aGYFC asportpályát, alebonyolítás
helyét. Asportnap június 16-án reggel 8 órától indul.

A Rózsahegyi Könyvtárban április 22. és 26. között került megren
dezésre az "Aranyfonál" városi mesemondó verseny, összesen 134 mesélő

részvételével. Azsűri tagjai vo/tak: Szabó Istvánné óvodavezető, Kele Ágnes
és Klein Tünde, ill. Vargáné Bere Erzsébet, Hunya Jolán, Susányi Istvánné,
Baráth Gézáné, Forgács Krisztina, Lehóczkiné Tímár Irén pedagógusok.
Nagyon jó, színvonalas produkciókat mutattak be agyerekek, s oklevél és
könyvjutalomban részesültek. Minden nap kiadásra került a könyvtárosok
különdíja: egy-egy torta. A kiválók közül néhány: Pintér Nikolett
(Rózsahegyi, 1. o.), Vaszkó András (Rózsahegyi, 2. o.) Kónya Bálint (Kis
Bálint, 2. o.), Pápai Gréta (Szt. Gellért, 3. o.), Iványi Anita (Rózsahegyi, 3.
o.), Forgács Fatime (Kis Bálint, 3. o.), Majoros Ramóna, Tokai Kinga
(Rózsahegyi, 4. o.), Dobó Bettina (Szt. Gellért, 6. o.).

Köszönetet érdemel minden mesemondó, amiért felkészülve érkezett, a
felkészítő pedagógusoknak és szülőknek a segítségért és törődésért jár a
köszönetl

Április 26-án került sor az Olvasás éve alkalmából hirdetett pályázat
díj ki osztójára.

I. kategória: irodalom. Alsó tagozat: Gellai Noémi 3. o. - Szent Gellért
Általános Iskola. Felső tagozat: Benga Nikolett 6. o. - Szent Gellért,
Gyuricza Barbara 6. o. - Szent Gellért, Fülöp Zsófia, Rózsahegyi.
Középiskola: Smíri Sándor, - Kner I. Gimnázium. Különdíj: Benga Nikolett
6. o. - Szent Gellért Kat. Ált. Iskola

II. kategória: rajz, festés, illusztráció. Alsó tagozat: Csüllög Ákos 2. a. 
Rózsahegyi, Molnár Zsolt 3. o. Rózsahegyi, 2. a. osztály tanulói
Rózsahegyi, Balogh Erika 4. o. Szent Gellért, Pályi Alexandra 1. o. Szent
Gellért, Gyólai Alexandra 1. o. Szent Gellért. Felső tagozat: Urlrin Éva 5. o.
Szent Gellért, Kis Tamás 6. o. Szent Gellért. Középiskola: Nótári Péter, 
Kner I. Gimnázium. Különdíj: Rózsahegyi iskola 2. a. oszt. rajzcsoport (11
fő) Kovásznai Klára vezetésével.

Amesemondók és apályázaton részt vevők díjazását, megvendégelését
támogatták: Gyomai Kner Nyomda Rt., Thermix Ép. Szöv., Kert-Kiwi Kft.,
Sikér Kft., Madizol Kft., Raichle Sport Kft., Color Shop, Kalamáris Papírbolt,
Zöld Cukrászda, dr. Varga Géza, Gellai József, Dinya József.
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Közalapapítvány GyomaendrődVáros Közgyűjteményeiért

2001. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló
A Közalapítvány egyszerűsítettéves beszámolójának mérlege 2001. év

adatok E Ft-ban

al A tétel megnevezése

I

Fenntartási, működés célú

Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései

l. A. Befektetett eszközök (2.-5. sarok) 443 538
2. I. Immateriális javak
3. II. Tárgyi eszközök 443 538
4. III. Befektetell pénzilgyi eszközök
5. IV. Befektetell eszközök értékbecslése
6. B. Forgóeszkőzök (7.-10. sarok) 232 151
7. I. Készletek
8. II. Követelések
9. III. Ertékpapírok
10. IV. Pénzeszközök 232 151
ll. e. Aktív időbeli elhatárolások 34
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ. 675 723

(l. + 6. + ll. sor)
13. D. Saját tőke (14.-17. sarok) 629 647
14. l. Induló tőke 700 700
15. ll. Tőkeváltozás - 71 - 53
16. - ebbőltárgyévi eredmény 252 IS
17. III. Értékelési tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 46 76
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 46 76
22. G. Passzívák időbeli elhatárolások
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. 675 723

(13. IS. + 19. + 22. sor)

Közalapítvány egyszerűsítettéves beszámolójának eredménykimutatása
2001. év

adatok E Ft-ban

al I

Alapítási tevékenység szerint
A tétel megnevezése

Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései

l. A. Összes bevétel (2.-6. sorok) 1573 1276
2. I. Alapítótól kapott támocyatás 1315 1100
3. 2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás 30 10
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 200
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások 146
6. 5. Egyéb bevételek 28 20
7. B. Összes költség, ráfordítás 1321 1258

(8. - 14. sorok)
8. l. Anyagi jellegű ráfordítások 350 213
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások 521 387
10. 3. Társadalombiztosítási járulék 112 103
ll. 4. Értékcsökkenési leírás 19 24
12. 5. Egyéb költségek 319 531
13. 6. Egyéb ráfordítások
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15. e. Adózás előtti eredmény 252 18
16. D. Adófizetési kötelezettség - -
17. E. Tárgyévi eredmény (15.-16 sor) 252 18

A jelentés további szövegét közzétettük a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
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APRÓHIRDETÉSEK

vegyes

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

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellet~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre, Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatianra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Bekü1dési határidőminden hó 25-e.

.-----------------------------------------------------------------------------------*

, (Irányár: Ft.) (oluasható lrássalIj i
L~ .1

GépI kaszálást kertekre, kisebb löldterületekre
~-2 ha-i9) vállal ok, trd,: 661283-485,

Gyomán, a Sebes Gy, utCában ősszkomlortos
családi ház eladó, I.ár 6 M FL trd,: este
06/30/9079-358 vagy 06/70/2731-530, -b-3x
Endrődön, Szabadság u, 24, sz, alatt összkomlor
tos családi ház" melléképületlel eladó, Ár mege
gyezés szerinLErd,: 661283-695, vagy 06/1/280
0332, -b-2x-

ecsketeJ, kecskesajt lolyamatosan kaoható, Erd,:
661283-485,

Sorházban lakás eladó: 3 szoba, nagy nappali,
konyha, élkező, garázs, trd,: Maglárlaposi u, 4, sz,
tel.: 66/285-964,

Bethlen G, u, 45, sz, alatt 4szobás összkomlortos
családi ház eladó, trd,: 66/285-186 vagy
06/30/955-8417.
3,5 szobás összkomfortos ház eladó a
városközpontban, Lár 7,8 M FL trd,: du, 16-tól
66/283-715, vagy 06/30/416-7600, -b-3x
Kocsorhegyen, aKörős gátja mellett 300 n,öl be
kerített kert. termö gyümőlcslákkal - kút, villany a
telken van - eladó, Lár 250 EFL trd,: 66/285
510, -b-4x-

ingatlan

Gye" aSomogYI B, u, 5, sz, alatti gázkonvektoros
parasztház áron alul sürgősen eladó, Viz az udvar
ban, trd,: 06/20/4931-342

Gyomaendrődön, KIsréti u, 28, szám alatt 3
szobás kertes családi ház nagy portával. gáz és
vegyes tüzeléssel 6500 OOO Fl-ért eladó, Erdek
lődni Körös sor 8, sz, alatt vagy a66/285-884-es
telefonszámon,-b-5x

IIlúsági IIp, 6/4 1, em, 3 szobás lakás azonnali
bekőllőzés lehelőségével eladó (vizparti társasház.
horgászati lehelőség) Lár 4. 5Mft3 garázs, trd,:
Marrtonné Nyíri Mária, IIjúsá9i Ilo 6/4 -b-3x
Eladó BaJcsy u 20, sz, alatti 120 m', 3 szobás,
kertes családi ház, I.ár 5,2 MFL trd,: Hornokné
Virág Mária, Attila u6/1. -b-3x-

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Gubucz Zoltán és Gerlai Zita, Gubucz Csaba és Vincze Erika, Pikó Tamás
Zoltán és Homok Anna Franciska,Szakálos Tibor László és Pályi Andrea,
Véha Sándor és Békési Krisztina

Elhunytak:
Imre Istvánné Marjai EteI 94, Borgula András 42, Kéri Gyula 90 éves
korában,

jármű

állás

ZSiguli 1200-as jó motorral eladó, Lár 30 EFL
trd,: 06/30/858-6082, -b-4x-

nyaralás

lakás

Simson SSOB felújOoll állapotban eladó (65 EFl),
Érd,: 66/284-757 18 óra ulán, -b-3x-

1984-es Opel Record benZines, kékesszürke 1771
cm3, múszaki 2003. 05,-ig lelújított motorral, új
akkuval eladó, Lár 350 EFL trd.: 66/285-062, -b
4x-

Lada BOa-as eladó, Lár 180 E fl. Erd,:
06/70/2544-905, -b-3x-

Trabant' 601-es, 88-as éVIáratu, 2003. szep!,-ig
érvényes múszakival eladó, Lár 120 EFI. Erd,:
66/386-656, 06/301361-5542, -b-2x-

Kőzéplokú végzettséggel, számítástechnikai
ismeretekkel, jó, kommunikációs képességgel
munkát keresek, Erd,: 06/70/273-4222, -b-

Albérletnek kiadó családi/parasztháza! keresünk
lehetöfeg Gyomán, trd,: 06/20/552-7255 -b
Hldegburkolást válJa lok, Haveida János 20/5401
300, 66/283-587,

Eladó 601-es Trabanl 1.5 éves múszakival,
megkímélt állapotban, I.ár 200 Efl. Érd,: este
06/70/2731-530, -b-3x-

SImson Enduro, valamint Jawa kismotor eladó
Érd,; 061301365-3377. -b-

Asztali /úzhely és kiscserép van eladó, Lár 15 EFt,
9 FVdb, Erd,: 06/30/858-6082 telefonon,
-b-3x-

Audi 80-as, 1,6 benzines eladó, Lár 130 EFL Erd,:
06/20/9752-664, -b-3x-

munkák gépelése, szerkesztése, nyomtalása,
kötése, fúzése! Idegen nyelven is, Képek, ábrák,
táblázatok scannelése" szerkesztése, szöveg
környezelbe helyezése, Erd,: 66/285-141 (17-20
óra), 06130/8563-218, -b-

e, ckategónás jogosítvánnyal munkát keresek,
Erd,: 06/30/412-1533. -b-

Felujitott Trabant motor éS Trabant alkatrészek
eladók, trd.: 66/285-186 vagy 06/30/955-8417. 
b-3x-

Napos, el9nevell és vágnJ való CSibe eléje
gyezhetö, Erd,: Nemes Tiborné, Sugár u, 4, sz"
66/284-392, 06/20/4230-926, -b-

Dolgozatok, esszék gépelését váJlalom, Erd,: nap
közben 06/30/4825-134, 17 óra után 661284-611,
-b-

Eladó: keverötárcsás mosógép, rotakapa, gáz
palack, fúnyíró, asztal, 4 ajtós szekrény, perme
lezö, boroshordó 100 l-es, Erd,: 661285-986, -b
400 l-es fagyaszióláda (28 E Ft) eladó Erd,:
661284-757 18 óra ulán, -b-3x-

Takantást vállaiok, Erd,: 667284-785, -b-

18 m' szárított akácparketta eladó, 2000 FIlm',
trd,: 66/284-914 ,-b-3x-

Rottweiler és német luhász keverék 2 éves .kan
(vörös, rövid szörú) ingyen elvihető, Erd,:
06/30/2839-319 egész nap, -b-3x-

Commodore 64-es játék kapható 2db joystickkel,
billenlyúzeltel és kazettákkal, tévéhez kapcsolható,
Lár 3 EFL trd,: Hanyecz Vilmos, Gye" Hámán
Kató 10, sz, -b-3x-

Szegletes kisbálázó eladó, cserelehetőség IS
érdekel. Zab, búza, kukorica és választási
bárányok, továQbá fiatal vágógalambok (kopaszt
va is) eladók, Erd,: Móra F. 20, 66/284-082, Ár
me e ezés szerint -b-

Dmnyeárusoknak garázs kiadó Gyomaendrőd, Fo
út 141, alatt, kerékpárúl mellett, piachoz,
Pennyhez 150 more, trd.: 66/284-356, -b
AgynemQtartós, 1személyes Új heveró eladó, I.ár
23 EFL Erd,: 17 óra után 66/285-768, -b-3x
Húlószekrény eladó, 150 l-es Bosch motoros, Lár
15 EFL trd,: 66/386-309, -b-3x-
Eladó: 21unkclÓS babakocsi (10 EFi), bébi-komp
(3 EFl), elelöszék (3 EFt), trd,: Gye, Bethlen G,
u47. -b-3x-

DIplomamunkák, esszék, Jegyzetek, hatándBs

2személyes horgászcsqnakol elcserélek vlzlblclk
lire értéke9yeztelésseL Erd,: 06/20/9717-302, -b
VálasztáSI bárányok, fiókgalambok, klsbálás
lucernaszéna, kukorica van eladó, Továbbá s\ög
letes kisbálázó eladó, Ár megegyezés szerinI. Erd.:
Gye" Móra F, 20, J 66/284-082, -b-

Jézus Krisztus gyógyítl Minden gyógyu Im vágyót
szeretettel várunk! A részvétel ingyenes, Helye:
Gyomaendród, Nyugdljas Otthon, Mirhóháli u, 1.
sz, Ide'e: minden énteken 18 órai kezdeltel.
Ajtók, ablakok, ra látoro, utoro elad ' rd,:
80cskai 43. sz, alatt. vagy 06/30/4010-377, -b
Napos és elónevelt csirke, kacsa jegyezhető:

Szeteiné, Fő ú14, sz" 661386-077. -b-

Ván elő szitő kisiskolásoknak H, osztá y,
Cél az elkövetkezö tanév könnyebbé, eredménye
sebbé tételei Pótvizsgára való felkészités
kisiskolásoknakl trd,: 66/285-141 (17-20 óra),
06/30/8563-218, -b-

Földutak, nyaraló beJárók, kályúk javltására
homok. sóderes főld, ;;alakos, kőves anyag nagy
menn isé ben eladó, Erd,: este 66!2B3-485,
,ecs egldá at cser le Vietnami ma acra, kacs ra,
Erd,: 66/283-485,

APocosban kerl van eladó, Erd,: Kossuth u, 15"
lel.: 661386-405,

Vásártén IIp,-en 1, emeleti 2szobás konvektoros
felújított lakás eladó, Lár 4 M FL trd,:
06/20/9337-975, -b- 2x-

Zártkertben szőló,gyümölcsös Cserkeszoló
~özelében eladó, Villany, víz van, I.ár 160 Efl.
Erd,: este 56/320-341, -b-3x-

Gyomán, összkomlortos ház eladó, I.á( 3,9 FL
trd,: Kisréti út 40" tel.: 66/282-124, -b-3x
Gyomán, a Fó út 116, sz alatt összkomlortos,
emeletes csal~di ház rendezett, nagy kerttel eladó,
I.ár 10 MFL Erd,: 66/284-586 -b-4x-

Endródön komlortos családi háZ melléképülettel,
kerttel, ~endes helyen eladó, Ár megegyezés
szerinLErd,: 06/70/2276-431. -b-2x-

Dévaványán. apiac szomszédságában, af Arany J
u 6, sz, alaIIi ház eladó, Lár 3 M fl. Erd,: este
561320-341, -b-3x-

Vásártén ltp-en 4 lakásos háztömbben 3szobás,
1. emeleti lakás garázzsal és kerékpártárolóval
eladó, ~ábellévé, teleion van, I.ár: megegyezés
szerinI. Erd,: 06130/9289-950, -b-3x-
AFünás-zugban 100-150 n,ől kertel vennék, lól
megközekithetó helyen, trd,: Pelyva Máté,
Vásártér! IIp, 1918 11.7.

Gyomán a szabadstrandhoz közeli 2 szopás,
lélkomfortos parasztház eladó, I.ár 2,9 MFL Erd,:
Somogyi B, u, 13, leL: 06130/398-77-65, -b-5x
Vásárténllp,-en, 3. e, 1,5 szobás. erkélyes, lelúJ1
lott lakás garázzsal, vagy anélkül eladó, Lár 4,5 M
Fl (garázzsal), trd,: 06130/2611-048, -b-4x
Kőrösladányi úton állaltartásra való lanya el~dó,
Fúrolt kúl, villany van, I.ár 2,2 M FL Erd,:
06/70/2587-084, -b-4x-

Október 6, ltp,-en nagyon jÓ Qelyen szerelóaknás
garázs sürgősen eladó, Erd,: 66/285-503,
06130/2593-515
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Tisztelt Választópolgárok!

II

Az országgyúlési választásokon tanúsított aktivitás,
nagy számú részvétel a bizonyítéka annak, hogy Önök
élni akarnak demokratikus jogaikkal, és a sorsukat. éle
tüket befolyásoló tényezőkre hatást kívánnak gyakorol
ni azáltal is. hogy megválasztották az országgyúlési kép
viselőjüket, s közvetve az országot irányító kormányt.

Bármelyík oldalra is szavaztak. az élet megy tovább.
s a következő négy év eredményeiben, vagy netán
kudarcaiban ott lesz mindannyíunk, minden magyar
állampolgár egyéni hozzáállása. teljesítménye is.

Az idei választás nagy eredménye. hogy a mérleg két
oldala egyensúlyi állapotba került, s az egypárt rend
szertől eljutottunk a négy párt képviselőiből álló
"kétoldalú" parlamenthez. De ez az eredmény csak
akkor lesz igazán értékes, ha ajobb- és a baloldalon álló
erőket nem alacsonyítjuk le egy "Újpest-Fradi-meccs"
szurkólótáborának vandalizmust kiváltó szintjére,
hanem mindkét oldal igyekszik felismerni és elismerni a
másik oldalban megtalálható értékeket, keresni a komp
romisszumokkal kikövezett együttműködéslehetőségeit,
és a "gonoszt" nem a másik táborban "vélik felismerni",
hanem saját soraikban különítik el a tisztességest a
tisztességtelentől, a gazt az igaztól.

Az idei választási sorozat következő fontos lépcsője

az őszi helyhatósági választások lesznek. Ezen már az
itt. közöttünk élő, általunk jól ismert emberek közül kell
megválasztanunk körzetünk önkormányzati képvise
lőjét és a testület vezető emberét, a Polgármestert.

Mi. helyi szocíalisták alapos. körültekíntő. a
vélemények széles köm megismerésével szeretnénk pol
gármester-jelöltünket, önkormányzati képviselő-jelölt-

Kis Bálint Napok
A Kis Bálint Általános Iskolában a Kis Bálint Napok

keretében rendezték a Városi CsaládsegítőKözponttal az Út
az együttnevelés felé címü konferenciát. Számos meghívott
szakember részére tartottak értékes előadásokat.

A legfrissebb vizsgálatok szerint hazánkban az iskolás
korú népesség negyede különleges gondozásra szorul. Az
oktatási törvény ezeket a gyerekeket más fogyatékosoknak
nevezi. A törvény lehetővé teszi, hogy a más fogyatékosok az
ép társaikkal közösen tanulhassanak.

A Kis Bálint iskola két éve kezdte el az integrált nevelést.
Fülöp Istvánné iskolaigazgató előadásában úgy fogalma
zott, hogy a szülők joggal várják el. hogy ezen gyermekek a
többségi intézményekben kapják meg azokat a fejlesztési
lehetőségeket, amelyek később alkalmassá teszik őket,

hogy megtalálhassák helyüket a társadalomban. A hoz
zászólók megerősítették az elfogadó ískolai szemlélet szük
ségességét.

A Kis Bálint Napok programsorozatban kiáHitást is
láthattunk a gyermekek kézimunkáiból. vetélkedők kaptak
helyet. sportnapon bizonyíthatták ügyességüket a tanulók.
Volt Találkozások napja, soJiféle programmal, rendhagyó
tanítási órákkal. régvolt diákok beszámolóivaL..

Az ünnepélyes névadásra is most kerúlt sor a Fő úti
iskolaépületben. amikor leleplezték a névadó Kis Bálint
emléktábláját.

Gálaműsort tartottak a Katona Józse! Művelődési

Központban. ahol minden Jellépő bizonyithatta ráter
mettségét. ügyességét és Jelkészültségét...

jeinket kiválasztani és ajánlani figyelmükbe. Ezért kér
jük Önöket, hogy az itt található kérdőívet részünkre
2002. június 20-ig az alábbi címre elküldeni szívesked
jenek:

MSZP Városi Szervezete Gyomaendrőd.Kossuth L. u.
37. sz.

1. Mennyire elégedett ön ajelenlegi polgármester, dr. Dávid Imre elmúlt hat
évben végzett tevékenységével?

o Nagyon elégedett vagyok.
O Elégedett vagyok.
O Nem vagyok elégedett.

2. Ha nem elégedett, akkor ennek milyen okai vannak?
Soroljon fel néhány okot:

3. Ha indulna ismét az őszi választáson, akkor rá szavazna-e?
O Igen.
O Nem.

4. Ha nem szavazna rá, akkor kérjük, hogy nevezzen meg olyan személyt.
aki az Ön véleménye szerint alkalmas lenne etisztség betöltésére

Köszönjük, hogya kérdőív kitöltésével segíti munkánkat!
MSZP Városi Szervezete

Sikeres versmondók
Vésztőn rendezték tizenöt általános iskola

csaknem 110 tanulójának részvételével a területi
versmondó versenyt. Nyolc korcsoportban adták elő

a diákok a kötelező és szabadon választott verseket.
A gyomaendrődiek eredménye:

2. osztályosok közül Vaszkó András 2. lett, az
5. osztályosok közül Gonda Barbara szintén a
2. helyen végzett. Mindketten a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola tanulói. Felkészítő tanáruk
Komóczi Attiláné és R.Nagyné Baráth Éva.

Rendhagyó osztályfőnökiórán Juhász Erika. Timár László
és Darvas Tibor
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ASzajol-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítéséről

A MÁV Rt. Európai Uniós támogatás felhasználásával 2002 és 2007 között tervezi a 125 km hosszú
Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza-országhatárvasúti vonalszakasz felújítását.

Az érintett szakasz nemzetközi fővonal, ahol a pálya sebessége jelenleg Szajol és Békéscsaba között 120 km/h,
Békéscsaba és Lőkösháza között 100 km/h. Célunk, hogy Tiszatenyő és Gyoma között

a pálya 160 km/h sebességre legyen alkalmas.

A rekonstrukció során az alábbi szakaszok átépítése valósul meg:
- Szajol-Mezőtúr között a fejlesztés során amár meglevő vonalrészek helyben cseréje várható, ezen belül Tiszatenyő és Csugar között amár meglevő (1945

ig használt) vasúti alépítményen tervezzük a2, vágányt kiépíteni.
- Mezőtúr-Gyoma között a fejlesztés során amár meglevő vonalrészek helyben cseréje várható, Nagylapos-Gyoma között a már meglevő (1945-ig használt)

vasúti alépítményen tervezzük a 2, vágányt kiépíteni. '
- Gyoma-Békéscsaba, valamint Békéscsaba és Lőkösháza között atervezett fejlesztés során a sebességet nem tervezzük növelni, a nyomvonal nem változik,

idegen területek igénybevétele nem várható,
- Békéscsaba állomás átépítése során a személypályaudvar teljesen átépítésre kerül, ateherpályaudvaron csak karbantartási munkákat tervez a MÁV Rt.

Afelújítás során avasúti kitérők, betonaljak, sín cseréjét tervezi a MÁV Rt., azúzottkő-ágyazat avágányban kirostálásra kerül, akikerülő rostaalj megfelelő rako
dóterületen kerül elhelyezésre.

Avonalrekonstrukcióhoz kapcsolódóan avonatközlekedés biztonságát szolgáló, korszerű, az átépítés során megváltozó forgalmi igényeket maximálisan figyelem
be vevő és kiszolgáló biztosítóberendezés kiépítése valósul meg,

Afelújítás során aMÁV Rt. kiemeit fontossággal kezeli a kömyezetvédelmí kérdéseket, amelynek az előkészítő fázistól akivitelezésen át az üzemeltetésíg egyaránt
jelentős szerepet tulajdonít. Ez jelenti a leheló legoptimálisabb megoldás kiválasztását és körültekintő környezeti hatásvizsgálatot a tervezésí fázisban, a környe
zetet legkevésbé károsító technológia és építésí időszak kiválasztását a kivitelezési fázisban, valamint zajvédelmí létesítmények (zajvédő falak, nyílászárócserék)
megépítését, melyek avonalszakasz üzemeltetésí fázísában szolgálják akörnyezet védeiméI.

Arekonstrukció előkészítő fázisában egyeztetést folytatunk az érintett Környezetvédelmi Felügyelőségekkel (Közép-Tisza-vídéki és Körös-vidéki Környezetvédelmi
Felügyelőség), valamint N~mzeti Park Igazgatóságokkal (Hortobágyi Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park), A hatóságok döntése értelmében a rekonstruk
cióhoz kapcsolódóan aMAV Rt. előzetes környezeti hatásvizsgálatot készíttet, melyben kiemelten megvizsgáltatja azaj és rezgésvédelemmel, valamint az érintett
természetvédelmi területekkel kapcsolatos lehetséges hatásokat, azok csökkentésének lehetőségét.

Felhivjuk a nyilvánosság fIgyelmét, hogya k6myezetvédelml hatóságok nyIlatkozatának másolati példánya a fenti térképen
megjelölt települések Polgánnesterl Hivatalában 2002. Június 28·lg megteklnthet6.

Az esetlegesen felmerülő észrevételeket amegtekintés helyszínén lehetleadni, melyet a Polgármesteri Hivatal postai úton megküld a MÁV Rt. számára,

A MÁV Rt. atovábbiakban ís folyamatos tájékoztatást fog nyújtani a rekonstrukcióval kapcsolatban, MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási F60sztáJy
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Három évtizede töretlen lendülettel
A Rumba Táncklub ez
évben ünnepli fennállásá
nak harmincadik évfor
dulóját. A harminc évből 
melyben országos bajnoki
arany-, ezüst- és bronz-
érem, valamint Nívó-díj is

megtalálható - az elmúlt öt év volt a legsikeresebb.
1998-tól a mai napig 84 arany-, 74 ezüst- és 71
bronzérem a klub mérlege. Legtöbb aranyat az elmúlt
évben szereztek a párok - szám szerint harminchár
mat - melyből egy régió bajnoki és egy országos bajnoki
érem is kijutott. A legeredményesebb év azonban most
már egészen bizonyosan ez az év - a jubileum éve -lesz.

Március 16-17-én megrendezett Kelet-Magyarországi
Régió Bajnokságof1, a gyomaendrődi Rumba TSE tán
cospáljai közül C felnőtt standard kategóriában arany
és B felnőtt latin kategóriában bronzérmet szerzett
Megyeri Csaba és Varga Patrícia. Ezüstérmet szerzett
Gombkötő Imre és Kozma Edina D ifjúsági standard.
bronzérmet pedig Fónagy Ádám és Mészáros Györgyi
C ifjúsági latin kategóriában. Lénárt Zoltán és Szilágyi
Edit B felnőtt standard kategóriában negyedik
helyezést, Bohrát Miklós és Kruchió Ágnes ötödik,
továbbá hatodik helyezést ért el Oláh István és Oláh
Annamária C ifjúsági latin, illetve C felnőtt standard
kategóriában.

Az április-május hónapban zajló országos bajnoksá
gokon a klub versenyzői tovább folytatták a régió
bajnokság eredménysorozatát. Április 13-án a D osztá
lyos Országos Bajnokságon Vaszkó Zsolt és Martinák

JUBILEUMI TÁNCESTÉLY
30 éves a Rumba Táncklub

Városi Sportcsarnok, Gyomaendrőd
2002. június 22., 19 óra

Program:
A táncklub utánpótlás csoportjainak

évzáró bemutatója
Nemzetközi csapatverseny

Vendég a TSC Blau - Silber
Leuna Merseburg e.V. Németország

Vacsora
Jubileumi táncgála

Tombola
Össztánc

A műsorszámok közötti közönségtánchoz a zenét a békési
BIBUCZI ZENEKAR szolgáltatja

Előzetes asztalfoglalás és jegyvásárlás lehetősége

a Katona József Városi MűvelődésiKözpontban
5500 Gyomaendrőd.Kossuth utca 9.

Telefon/fax: 66-283-524

Belépő- és vacsorajegy ára:
2800 Ft.

A Rumba TSE szeretettel uáJja a klub hqjdani és jelenlegi
táncosait és hozzátartozóit. ismerőseit, uaLamint mind

azokat, akik egy keUemes nyáresti szórakozásra uágynak

Erika a hetedik, Kovács László és Gonda Anett a nyol
cadik helyezést érték el a latin táncokban, míg
Gombkötő Imre és Kozma Edina a standard táncokban
bronzérmet szerzett. Ez utóbbi pár ezzel az eredményé
vel C osztályba lépett, és egy héttel később, április 20
án Székésfehérváron a C osztályos Országos Bajnok
ságon megismételte az egy héttel korábbi eredményét.
Ezen a versenyen Fónagy Ádám és Mészáros Györgyi
kevéssel maradt csak le a dobogóról, és negyedik
helyezést ért el az ifjúsági latin kategóriában. Megyeri
Csaba Varga Patríciával a felnőtt standard kategóriában
csak kicsivel maradt le az elsőségetjelentő első helyről,

így őnekik az ezüstéremmel kellett beérniük az
egyébként nagyon szinvonalas és szoros versenyben.

Április 27-én Debrecenben megrendezett B osztályos
Országos Bajnokságon standard táncokban Lénárt
Zoltán és Szilágyi Edit, latin táncokban Megyeri Csaba
és Varga Patrícia állt rajthoz, és a harminchat pár
versenyében - egy eléggé vitatható pontozás mellett - az
értékes kilencedik helyezést érték el. Ők ezzel az ered
ményükkel A osztályba léptek. és május 4-én Békés
csabán bizonyították, hogy helyük lett volna B osztály
ban is a döntőben, mivel öt budapesti pár mellett egye
dül képviselve a vidéket, az előkelő hatodik helyezést
érték el.

Az elért eredményekkel a klubunk előkelő helyet
foglal el az ország táncklubjainak éremtáblázatán, és
ezzel párjaink elismerésre méltó módon tették
emlékezetessé a jubileumot.

MEGYER! LÁSZLó klubvezető

Felújították a totózót

SZABADSTRAND.PÁLVÁZAT
GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete

nyílt pályázatot hirdet a 03/9 hrsz. alatti ingatlan természetes
fürdóllely tartós üzemeltetésére!

A pályázat el készítéséhez a pályázat részletes feltételeire vonatkozó
előírások ingyenesen átvehetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és
Vagyongazdálkodási Osztályán: Gye., Szabadság tér 1. Sz. tel.: 66/386-122.
Apályázat benyújlásának helye. határideje:

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város
Polgármesterének címezve, "Gyomaendrődi Szabadstrand" jeligével ellátva
2002. június 28-án 12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző

napig kell postai úton feladni: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
címre.

A pályázat első példányán fel kell tüntetni az .,EREDETI PÉLDÁNY"
szövegel. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő!
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Öregszólóben, Bacsalaposi 6sz. a.latti háZ szántófölddel eladó. 1konyha, 1,5 szoba,
kamra, 2 istálló melléképülettel 1200 n.szögölen. I.ár 600 EFt. Érd.: 06/30/854-'
1999. -b-3x-

~
. Körösi Weekend Hor~ász-~~ .

',~", . hobby-. kempin~szaküzlet ~O~
~. ~.- Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓLI
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

Várjuk vásárlóinkat a..
Julica Uzletházban

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gl,Jomoendrőd, Fő út 216. Telefon: 06/66/284-81 5

[~ I ICa>pl
., ,.

VALLALKOZD K,
FIGYELEM!
Gyomaendrőd központjában,

a Kossuth u. 33. sz. alatt különböző
alapterületű irodák eladók

vagy hosszabb távra bérbeadók!

Érdeklődni lehet:
06/30/9383-556-os telefonon.

SzolgáltQtásaink
• Arany és ezüst ékszerek javítása
• tört aranyból ékszerkészítés, kibővüft mintakollekci6val
• amatőrfilm kidolgozás kedvező áron. kiváló minőség

ben, rövid határidővel

A nyári szezon alatt EXPRESSZ filmkidolgozást is vállalunk.

Várjuk vásárlóinkat

Nyári emlékei megörökítéséhez
• fényképezőgépeket (Praktica, Skine, Exacta stb.)
• színes filmeket (Kodak, Fuji, AGFA stb.)
bő választékban kínálunk.
Folyamatos AGFA akciók!
Kettő vagy három AGFA film
egy csomagban már 1650 Ft-tól

Ruházat S-XXL-ig
Női blúzok - ruhák, Marilyn térd- és hosszúnodrágok

500 Ft árengedménnyel kaphatók
Fibri pólók, rövid- és térdnodrágok

Megérkeztek a legújabb fazonú
bikinik

Ballagási ajándékot vásároljon
nálunk!

• Arany és ezüst ékszerek
• 22 k-os arannyal futtatott bizsu

ékszerek
• karórák, faliórák. ébresztőórák (Q&Q,

Timestar, Astor stb.) II
\ • fotoalbumok, képkeretek ~

• kerómia ajándéktárgyak

eéproney kapható
*

Fürdőruhák~ nyári
ruhák és cipők

Nyitva tartás:
hétfő: 8-l7-ig, keddtől péntekig: 8.30-l7-ig,

szombaton: 8-l2-ig

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 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, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

\UT/

@
'U~\

GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

la~.~._.~._.~._._._._.,

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./fax: 661282-686, 06120/9142-122
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu

L._._._._._._._._._._.~
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Címünk:

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

YTONG CSABAKŐ

Nyitva tartás:
hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

Tel./fax: 66/581-610

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Gipszkarton rendszerek teljes választéka
3 cm-es polisztirol :appal 1800 Ft/m2 + áfa
4 cm-es polisztirol lappal 2000 Ft/m2 + áfa
5 cm-es polisztirol lappal 2200 Ft/m2 + áfa

dörzsvakolattal együtt
Bolgaink:

Gyomaendrőd,Hídfő út 12.
Tel.: 06/30/2993-047

Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.
(volt Gabonaforgalmi Vállalatnál)

Tel.: 06/30/2289-702
Ügyintéző:BÚZA TAMÁS

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

BETON ts (,ITÓANYAGGyA!lTO KfT.

FESTÉKCENTER - 2000 BT.
MEGNYITOTTA FESTÉKBOLTJÁT

L~~::ZGE mAK~O; ~:mmm

frühwald

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLE íTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162

A MÁGUS-COMP

5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztüm ök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva /arfás:a hét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidő, jó minőség. kedvező árak!

Kossuth U. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

Június 12-16. között keresse
bemutatónkat a Csabai Vásáron,

ahol rendkívüli kedvezmény
vár Önökre.

Direct,
Egből kapott szórakozás
Arészletekről érdeklődjön üzletünkben

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

C~P.Y~;tr~J;~~
Számftástechnikai 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 RlCOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása. javítása

TEe. SAMSUNG PtNZTÁRGtPEK MÁRKASZERVIZE!
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KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/3543-383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok
egyedi megtervezése

és kivitelezése

"
ÓZ4

iV..\:--s~s--@---zs--?.,.'
,~ $ ~ 27'

Aratás - tisztítás - tárolás
Mezőberényés Gyomaendrődtérségében

gazdálkodók részére vállalunk

repce, őszi árpa
és őszi búza

aratást, rostálást és átmeneti tárolást

Érdeklődninapközben:
06/20/9422-599

o vodafone
-------hivatalos partner

GYOMAFON
RÁdiÓTElEfON sZAküzlET

GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188.
TElEfON: 06/66/287/474

VITAMAX City Csúcsidön kívül bruttó. 24 Ft
Csúcsidöben bruttó 54 Ft

Mindhárom mobilhálózatra

Atanfolyam két helyen is indul, egy időpontban:

Gyomán, Kossuth u. 18. sz. alatt június 7-én 16 óra
Endrödön, Déryné Művelödési Ház június 7-én 16 óra
Oktatásra tankönyveket, gyakorlásra tesztlapokat biztosítunk.

Tájékoztatást kedden és csütörtökön
aKossuth u. 18. sz. alatt 16-17 óráig személyesen,
vagy napközben a06/30/4025-878-as telefonon.

GÓIAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendröd, Hösök útja 33.

DIÁKOK, FIATALOK!
A GÓZAN AUTÓSISKOLA NYÁRI

INTENZív
(8 napos elmélet) járművezetői tanfolyamot indít

az alábbi kategóriákban:

• SEGÉDMOTOR (YAMAHA robogók)
• MOTORKERÉKPÁR (KAWASAKI, MZ 125,150)

• SZEMÉLYGÉPKOCSI (VW, SUZUKI)

Az iskola vállalja, hogy aszünidőben felkészíti elméleti
és gyakorlati vizsgára atanfolyamra jelentkezőket.

Agyakorlati vezetés tanulása nem zavarja az iskolai tanulást.

(Hi8, SVHS, VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD.Kis Bálint u. 3.
Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

Ih
·-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás

- szemétszállítás
- szállítás, gép bérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

KÉszí ÉS



2002. JÚNIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 17

PATyoLAT GYOMÁN
AKOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: hÉTfŐTől pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk hÁzTól hÁZiq szÁllíTÁsI

THERItIl
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel. ..)

ci) Endrődés Vu/éke •• ' ':';'';".
~ Takarékszövetkezet w

* alapítva 1957. május 18. *

Csökkentjük kamatainkatI
Igen, jól látja, csökkentjük!
Ha felkeltettük érdeklődését

és többet szeretne megtudni

az ÚJ LAKOSSÁGI
HITELKONSTRUKCIÓRÓL,

akkor váIjuk Önt
2002. június lQ-én

az Endrődi Kirendeltségünkben,
és

2002. június 17-én
a Gyomaendrődi Kirendeltségünkben

délután, egy hiteltanácsadási nap keretében!

VáIjuk Önt!

Nejeledje,
értékeljük együtt értékeinket!

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.
Telefon: 06/30/2284-728

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-maii: vendel@bekesneLhu

INTEQ
NYELV0TÚDIÓ

ANGOL, Nyár intenzív,NEMET nyelvtanfolyamok

Igény szerint- kezdő és haladó szint
- nyelvvizsga

eló1<észítŐ.

Napi 4-5 óra, összesen 40 óra.

július 1-11. és
augusztus 5-13-ig.
Tanfolyamdíj: 13 OOO Ft,
Jelentkezés: 282-686, május 30-ig.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből vagy rövid. határidőre megrendelhetőkl.. " .-
TUZELOAKCIO!

Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az
endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz

szállítva értendőkl

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

: ••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••

; Tévé, video, antenna és egyéb
: elektronikai készülékek
~ JAVÍTÁSA!
······................•..............•..............•...........

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését, 'IEQt

javítását, centírozását
Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

SaJ'~kluiz • Friss tőkehúsokkal és folya-
""--C· - matosan akciós termékekkelSemerie várjuk. ked~es vá.sárlóinkat!

c .. 1) • Cukraszsutemenyek
t.: Tunar Vince (tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r61apjainkal és áruajánlatainkal!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 6-11 óráig
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Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

* Kerti lámpák, spot mennyezetlámpák, világítótestek
* Kerti ülőgarnitúrák, hintaágyak, szerszámosládák,

virágkaspók
* Festékek, lakkok, pácok, kéziszerszámok
* Padlólapok, falicsempék, akryl kádak, csaptelepek,

zuhanyfülkék, tükrök, egyéb kiegészítők

* Laminált parkettpanellek
* ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek
* LB-KNAUF vakolati- és hőszigetelő rendszerek
* POLICARBONÁTOK

ENILNO BT.

ÉS C
~~ C'~ CSEMPE ENTRUM

~\éf~ • "'(o~ , ÉS
ANDOR és ANDOR Klt. CSILLARSZ'ALON5500 Gyomaendrőd .H

Toldi UI1/1.

AKCIÓNK:
- POLICARBONÁT 10 mm 4350 Ft/m2

- Egykaros mosdó - csaptelep 5520 Ft
- Egykaros kádtöltő 8798 Ft

ÉRTESíTÉS a csatornaépítésben érintettek részére!
A csatornaberuházás folyamatában az utcabizalmik a házi

bekötéshez szükséges nyomtatványokkal folyamatosan felkeresik a
lakosságot ott ahol már megtörtént az üzembehelyezés, az önkor
mányzat által biztosított adókedvezménnyel és szociális támogatás
sai kapcsolatosan.

MINDENT EGY HELYEN!

SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/581-670 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

A májusi eseményekról

ONLINE

o Május 2-án aVásártéri lakótelep egy-egy épületéből egy-egy kerékpárt loptak
el alépcsőházból, ill. atárolóból.

o 5-én éjszaka aT. Boy kocsma előtt két helyi fiatalember verekedésbe kezdett, s
egyiküknek súlyos arccsont sérülése keletkezett. Amásik személyt súlyos testi sértés
miatt eljárás alá vonták.

o 8-án egy körözött gyomaendrődi személyt fogtak el a rendőrök, akit a
budapesti bíróság keresett.

o Közlekedési baleset történt lD-én délután aSelyem úton. Egy gépkocsi aház
bejáróján tolatott, miközben elütött egy segédmotoron közlekedő embert, akit kórház
ba szállítás után lábán csonkolni kellett akeletkezett sérülései következtében.

o ll-én aHanyecz kocsmából betörést követően cigarettát és csokoládét tulaj
donítottak el.

o Ittas vezetés miatt indult eljárás egy helyi személy ellen, aki ll-én éjjel aFő

útról próbált tolatni aSemmelweis utcánál, eközben becsúszott a liget területére a
töltésről.

o l4-én az endrődön lévő egyik fodrászüzletbe törtek be, onnan hajszárítót,
hajvágót és egy laliórát zsákmányoltak.

o l6-án éjszaka aVásártéri lakótelep egyik lakásába törtek be és elvitték aCD
lejátszót, hozzá lemezeket és ahallgatásukhoz hangfalakat is.

o 30 napszemüveget loptak el betörés után aSzabadság téri látszerésztől. Akár
több százezer forint.

o Kerékpártolvajt fogtak arendőrök 25-én, aki éppen amásfél órája bejelentett
lopást követően alopott járművel kerekezett.

o 25-én leborult egy pótkocsit vontató traktor a Körös gátjáról, mikor a
Hantoskerti útra, vagyis atöltésre kívánt volna lekanyarodni. Másfél órás munka után
sikerült atűzoltóknak kiszabadítani atraktorost és amentők kórházba szállíthatták az
elszenvedett sérülései miatt

o 28-án három gépjármű ütközött össze a Fő út és a Hatház utca
kereszleződésében. Ajobbra kanyarodó járműbe még ketten futottak bele, és eközben
egy könnyebb sérülés történt

~ 28-án, Pünkösd hétfőn tűnt el egy békési fiatalember, aki aKiss Lajos üdülő

soron egy hétvégi házat festett. Holttestét ajárókelők fedezlék fel aholtág szélén, a
nádasban, 8nap elteltével. Az esetet államigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

[. Rendőrségihírek •]

ALLAST A.JÁ.NL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Megközelíthető a mezóberényi úton, a helységtábla

után 200 m-re CA volt Tequila helyén).

Telefon/fax: 06/66/284-528
mobiltelefon: 06/20/9667-647

Gyomaendródi Hiradó • Gyomaendród Város Önkormányzatának lapja • Felelós szerkesztó: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendród Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128 • Fax: 66/283-288

Felelós kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • TeIjesztik a gyomaendródi kereskedök· Engedélyszám: III/PHF1108/BE ISSN 1417-7390
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RÁd iÓTElEfON

SZAküzlET

(ANdódy kÖNyvkÖTÉSZET MEllm)

GYO~AENDRŐD,

FŐ ÚT 188.

TElEfON: 06/66/287/474

GYOMAFON

Ericsson R600
most akár

bruttó 9900 Ft-ért
a tiéd lehet

HIRDETMÉNY
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató föorvosa

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2002. AUGUSZTUS 5-20-ig

A SZAKRENDELŐ ZÁRVA TART.

A békéscsabai Réthy Pál Kórház sürgös esetben fogadja
a betegeket. A szakrendelések augusztus 21-töl folya

matosan múködnek.
Dr. Gedei Margit igazgatófőorvos

o vodafone
-------hivatalos partner

Régi, egysávos mobilodér! cserébe hihetetlenül kedvező áron atiéd lehet egy
GPRS-telefon!

Korlátlan internet-hozzáférés percdij nélkül, sőt most 3 hónapig
ingyen!

Mostantól bárhonnan, akár külföldről is annyit internetezhetsz, amennyit csak
akarsz.

Pályázatok továbbtanulóknak, bizonyos anyagi támogatás lehetőségéről és
feltételeiről a... 4., 5. oldalon

A közelgő választásokról tájékoztató és térkép a... 7-10.
oldalon; valamint pártoknak, jelölő szervezeteknek, egyéni
indulóknak aHíradóban való bemutatkozási lehetőségról a... 2.
oldalon

Aszelektív hulladékgyűjlésről, jövőbeli fontosságáról, és némi tájékoztatás
sai, kicsit bővebben a... 3. oldalon

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

Akar Ön most 166 250 Ft
befizetésével Suzuklt vásárolni
kezes és jövedelemigazolás nélkül?

Önnek csak a telefont kell
felvennie, mi minden mást elintézünk.

SZARVASI AUTÓ CENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Okmányiroda költözése
A Fő út 140. sz. alatti (Suzuki mellett) Okmányiroda működése

megszűnik l

2002. augusztus 5·tül Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. sz. alatt, a Polgármesteri Hivatalban történik az ügyek
intézése.

• Használt autó beszámítás
• közalkalmazotti kedvezmény, akár 6%
• 40% befizetéstől Casco-mentesség
• Akár 72 hónap futamidő

• Hitel biztosítása anem csak nálunk vásárolt használt autókra is!

KERESKEDÉSEINKET MEGTALÁLJA:

Hívható szám:
66/313-882
66/386-322

Beiskolázási támogatás
Felhívás! Értesítjük aTisztelt Szülőket, tanulókat. hogya 2002/03-as tanévre
abeiskolázási támogatást közép-, ill. felsőfokú, nappali tagozatos oktatásban
részesülő tanulók részére 2002. szeptember 1. napjától szeptember 30-ig lehet
kérelmezni (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál.
Dr. Dávid Imre polgármester

.. ~~ ~~ ~~

TUDOSZURO
Az endrődi településrészen

2002. augusztus 12-tól augusztus 28-ig KÖTELEZŐ
TÜDŐSZŰRÉSTTARTANAK

a Közösségi Házban (Blaha u. 21.).
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• A Körösök haj6zhat6ságár61 és a reptér használatár61 érdekl6dnek többen.

Milyen újabb fejlemény van ezekr61?
AKörösök hajózása kapcsán árufuvarozásról volt szó több fórumon. Ehhez több

dolgot kellene elvégezni, például több helyen kotrást amederben, és szabályozást,
másrészt felújításra szorulna a békésszentandrási. cserebökényi duzzasztó. ami
legalább 300 milliós beruházás lenne. Nem hiszem. hogy ezekre rövid távon sor
kerülne.

Areptérrel kapcsolatban nincs sok ismeretem. Úgy tűnik, hogy annak használa
ta kevésbé lenne jelentős a térség számára. A magyar belföldi légiközlekedés
kibóvilése sem igazán működik egyelőre.

• A szúnyoggyén1ések során megfigyelték, hogy nem az egész terület felett
körözó1tagép, így nem is sz6rhatott mindenhoVá szert. Ellen6rzik-e atevékenységei?

Az önkormányzat két szakembere mindig jelen van, segyébként térképen bejelölt
aszórást végzők sZámára aterület. De szerintem nem arepülést kell figyelni. hanem,
hogy van-e szúnyog. Hála istennek, most kevés van belőle, de lehet, hogy az esősebb

időszak után megjelennek. Legutóbb nem is volt indokolt a légi irtás. csak földit
végeztek. Ekkor nagyobb területen emelt dózissal történt azért, hogya szúnyog mel
lett alegyeket is gyéríteni lehessen.

Úgy néz ki, hogy ebben az évben nagyon jól sikerült aszúnyoggyérítés, amihez
az időjárá~ is kedvező volt. Ilyenkor nem érdemes pocsékolni aszert. Az idén, korán
volt egy földi, biológiai elővédekezés. Aterv szerint ősszel is szeretnénk végezni lár
vairtást. hogya következő évi állományt gyérítse.

• Acsatornaberuházás kapcsán történI, Varjú úr által tett feljelentést érint6en
ismertek-e már az adatkiszolgál6 személyek?

Afeljelentő, Varjú úr személyében ismert, s ő említett egy testületi ülés alkal
mával egy bizonyos képviselő-testületi tagot. aki törvénytelenségre hivatkozott.
Egyéb adatszolgáltatóról nekünk pontos információnk nincs. Ajegyző úr hivatalból
hamis vád miatt aszükséges feljelentést meglette. Avizsgálat folyamán tehát ki kell
derülnie annak, hogy Varjú úr honnan szerezte az adatokat. Azt hiszem. hogy minden,
avárosért izguló állampolgárnak el kellett volna inkább fogadnia, hogy ilyen célra

l\1li Ei::~ ~;;iZ lIIÍi ....... _
MagyarorsZágon július elsejéig mindössze két olyan megye volt, ahol két napi

lap látott napvilágot. Egyik KO)llárom, másik Békés megye. Ennek a viszonylag
megfelelő helyzetnek a Békés Megyei Napl6 (korábban Békés MegyeiNap) jú
lius 1-jei megszüntetése véget vetett.

AHeti Délkelet című hetilapban azt olvashattuk az esetről, hogy Pristui László,
aSAL Kft. egyik tulajdonosa (amely cég a lapot kiadta) azt nyilatkozta, az azonnali
döntést gazdasági okok eredményezték. Adrámai esemény 47 embert érintett, akik a
lap megjelenésével kapcsolatos újságír6i, adminisztratfv és egyéb munkákat
végezték. Ők egyik napról másikra az utcára kerültek. Bod Péter főszerkesztő aszoká
sos lapindít6 értekezletre készült, mikor ismeretlenek ellepték irodáját. és kész tények
elé állilották. Aszerkesztőség tagjai néhány 6rát kaptak az összepakolásra és távozás
ra. Alap leállt. Ezzel megszűnt aválasztási lehetőség. megyénk napilap-ellátottsága
egy kiadványra redukál6dott.

Az addig a napig konkurrens napilap főszerkesztője mintegy kondoláló, de
mégis őszintének tűnő vezércikkben emlékezett meg az "elhunytr61" és kidomborí
totta annak gazdasági bizonytalanságát. Bod Péter ezzel szemben, ennek ellenkezőjét

nyilatkozta. Hol az igazság?
Talán ott keresendő, hogya mai világban azért vesznek például cukorgyárat

"befektetők" , hogy bezárhassák, hiszen asaját, máshol készült gyártmány is elad6...
Ebben az esetben viszont az 0lvas6k auton6miája is sérült: hiszen automatikusan,
valamely paktum részeként, hirtelen aNapl6 előfizetői aBékés Megyei Hírlapot kap
ták kézhez. Nem lúnt nagy szerénységnek, hogya Hírlap főszerkesztője lapja szín
vonalát kimagasl6an fölé sorolta a megszüntetett Naplónak. Meglepettség sem
olvashat6 ki ezekből asorokb61 vagy közülük. ami szintén némi gyanúra adhat okot.
Az ellenlábas számára ismert lehetett a készülőben lévő akci6 és acsatlakoz6 hát
térintézkedések?...
. Természetesen a MÚOSZ - a Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Erdekvédelmi Bizottsága kiállt, már csak hivatalból is, a Napl6 munkatársai
érdekében. Mindez azonban nem érdekelte atulajdonosokat, mégiscsak véghez vit
ték tervüket, minek hatása a47 munkahely nélkül maradt ember, és egy ideig konkur
rencia nélkültevékenykedhető másik napilap.

Azonban nem adják fel! Ősztől ugyanez. avolt NapI6-gárda, minden bizonnyal
új lappal jelenik meg amegyében. ezt most szervezik. Erről közelebbit egyelőre nem
lehet tudni. Az viszont biztos, hogy megpr6bálnak megfelelő versenytársai lenni az
egyedül maradI Hírlapnak. Az általuk kiadott sz6rólap is ezt támasztja alá.

idehoztunk több száz milli6 forintot, ehelyett. mintegy aváros fejlődése ellen felje
lentést tett azért, hogy bizonyos személyeket rágalmazzon, esetleg félreállíthassa a
közéletból. Én sajnálom az ilyen gondolkozású embereket, akik elsősorban nem a
városért. hanem egyéni indíttatásb61 tevékenykednek. politizálnak.

• Mi a véleménye a megszüntetett Békés Megyei Napl6 címú lap körüli
helyzetr61?

Úgy gondolom, hogy most érezzük először azt, hogy az országos. vagy más
eur6pai újságak egyik percről amásikra megszűnnek, akonkurrencia megveszi, leál
lítja azt, új lapokat indít... Úgy érzem, hogy ez akét lap megvolt egymás mellett a
megyénkben - aHírlap és aNapl6. Sajnálom. hogy megszűnt, annál is inkább, mivel
ez a lap kezelte Gyomaendrődöt jobban. és vitte el megyeszerte ahírt az itt történ
tekről. Nem csak Gyomaendrőd. hanem más települések is vesztettek ezzel.

• Indu/-e akövetkez6, önkormányzali választáson. mint poJgármesterjelölt?
Sokáig gondolkodtam azon elinduljak-e, hiszen többször elmondtam, hogy hat

évet vállaltam. Nem ígérgettem akkor, azonban sok mindent, amit akkor nem is hit
tünk volna, elindítottunk. mint például afürdő-beruháZást, az ipari parkat, aszenny
vízberuházás befejeződik. új iskolában gondolkodunk... Sok minden hiányzik még
ami nem indulhatott el. mint amunkahelyteremtés; (a csatornázás után következik)
az utak, járdák megépítése, felújítása; a megfelelő szintű városkarbantartás: a
takarilás. vagy aszépítő, kisebb jellegű pihenő padok, parkok kiépítése; aholtágak
rehabilitációja stb.... s ezek a következő időszakra maradnak. Vártam azért is, hogy
kik vállalkoznak a polgármesteri címre. Ez eddig e. jelöltekről pontos informáci6k
nincsenek, de közeleg a választás, lassan dönteni kell. Azt is tudom, hogy lehet
másként, lehet jobban és szélesebb tömegek kedvére, más elképzelés szerint csinál
ni ezt. Viszont afolyamatban lévő beruházásokat végig kellene vinni. Azt is tudom,
hogy itt ott az ellenem felhozott vádak nem igazak Végül úgy dönlöttem, hogy indu
lok aválasztáson. Azt gondolom, hogy az elmúlt hat gazdasági év munkáit mindenki
meg tudja ítélni, sha mindezt elfogadják, akkor rám szavaznak, ha nem, akkor min
dennemű vélemény nélkül félreállok. Azt kívánom. hogy aváros akövetkező időszak

ban is úgy fejlődjön, mint az elmúltban, mikor én voltam aváros polgármestere.

KÉSZÜLŐDÉS A VÁLASZTÁSOKRA
Felhívjuk a lakosság. a pártok, a jelölő szervezetek figyelmét. hogy az

elkövetkezendő önkormányzati választásokat megelőzően. ajelölt-bemutatkozá
sokat (polgármesterjelölt, képviselőjelölt) megjelentetjük a Hírad6ban. A
szeptemberi számban éppen úgy, mint az okt6beriben, fizetett politikai hirde
tések formájában.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy október 12-ig utcára kerül a
választ6kat tájékoztat6 és ingyenes megjelenésű, úgynevezett választási külön
szám. Az ebben történő bemulatkozások szöveges anyagait és afényképeket a
pártok. jelölő szervezetek vagy egyéni indulók szeptember végéig adhatják le a
szerkesztőségben (Szabadság tér 1. sz.). EZ( követően anyagot elfogadni már
nem tudunk!

Apolgármesterjelöltek írásos anyaga maximum 2gépelt oldal (2-es sortáv
val) és fénykép; aképviselőjelölteké 25 gépelt sor lehet, plusz fénykép. További
információk aszerkesztőségben.

Kisebbségi hírek
Elmaradt avató
A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány július 19-re tervezett "Emlékpark a

gyomaendrődön élő cigányzenészek emlékére" avatása későbbi időpontban,

augusztus 22-én lesz megtartva. Ezen val6színűleg megjelenik és a parkot
felavalja Medgyessy Péter miniszterelnök.

Faültetés
Az első roma politikai államtitkár, Teleki László tiszteletére a helyi kisebb

ségi önkormányzat emlékfát ültetett aFő úti Közösségi Ház udvarán. amit maga
az érintett, Teleki Lászl6 helyezett el július 19-én.

Cigányzenész találkozó
A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány július 19-én megrendezte a

III. Nemzetközi Cigányzenész Találkozót. Az eseményen számos helyi és távolab
bról. sőt külföldről érkezett résztvevő mellett Bangó Margit és együttese is fel
lépett. Utcabál zárta az eredményes, eseménydús napot.
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LOVAGRENDIDAMA
és bizonyos cél elérését is jelentette, hogy eddig sikerült
a tevékenységünkkel ezt teljesíteni. Egyesületünkbe
szerencsénk volt több, nemes lelkű embert tiszteletbeli
tagnak megnyerni. Arra nagyon büszke vagyok - mert
sokan irigyeltek is, amikor megtudták -, hogy például
tiszteletbeli elnökünk Szemkeő Judit lett, de tagunk
Latorcai János, dr. Semlyén Zsolt, dr. Kovács József, a
Pándy Kálmán Kórház főigazgatója is... Mindez sok
utánjárással járt. Voltam például Harrach Péternél, avolt
SZOCiális miniszternél segítségért. A sok munka és
törődés mégis megéri, meghozza agyümölcsét.

Alovagi avatás bizonyos szertartással jár. Az olasz
országi nagymester avatott bennünket. Azt az érzést,
amikor az avatási ceremónia zajlott, nem lehet szavak
ban elmondani. ..

A Templomos Lovagrendben nagyon megörültek,
mikor megtudták, hogy eredeti foglalkozásom a
könyvelés. Felajánlottam azt is, hogy minden erőmmel

segíteni fogok ennek a rendnek. Ezt elfogadták, és a renden belül működő

egyesület könyvelését bízták rám, amit én nagy örömmel elvállaltam.
- Acsalád milyen hátteret biztosít?
- Az első dolog mindig az, hogy minden problémát a férjemmel

megbeszélek. Ő nagyon sokat segít, amiért nagyon hálás vagyok neki.
Próbálom úgy intézni, hogya háztartásban semmi ne szenvedjen kárt a fel
adataim miatt.

- Milyen támpontot jelent a jövőre vonatkozóan ez a lovagrendi elis
merés?

- Fantasztikus dolog bekerülni a rendbe. Ezt fokozza, hogy a vidék első

Lovagi Dámája vagyok. Mindez kötelez arra, hogy úgy kell élnem és cseleked
nem, hogy megfeleljek a továbbiakban is tisztességgel, szerénységgel és
munkával ennek acímnek. Köszönettel tartozom aközvetlen hozzátartozóimnak,
mindazoknak, akik segítettek engem ez alatt akét év alatt, hogy idáig eljutottam,
s hogy felavatott rendi dámája lehetek ennek arendnek.

Mint arról legutóbb beszámoltunk, Vaszkó And
rásnét aTemplomos Lovagrend Lovagi Dámájává avatták
június 22-én Budapesten, aSzent Imre templomban.

ATemplomos Lovagrend a római katolikus egyház
egyik rendje és nem szekta, sietett leszögezni Vaszkó
Andrásné. AXI. században az első rendek között alakult 1.~""~~~~IIIL1"-t:~"'"
meg a zarándokok védelmére, s mint ilyen, félkatonai
rend volt. Nagyobb vagyonnal nem rendelkeztek, útjaik
során templomokban szálltak meg, innen is anevük. A r'''''~'~~l~,

vagyonosabbak aztán látták, hogy, ha kell, őket is
megvédelmezik, ezért adományokkal támogatták őket.

így kezdődött el a gyarapodásuk Olaszországban, ala
kulásuk helyén. Aztán ott is maradt a székhelyük, ahol
nagymesterük is tartózkodik. 1987-ben alakult újjá a
rend, de nem csak Magyarországon.

Magyarországon mintegy hatvan tagja van, ebből öt
nő. A lovagrendbe csak ajánlás útján lehet bejutni. Az
illető életvitele, hitélete és 'egyéb tevékenysége ki kell,
hogy emelje őt az átlagból. Azonban bizonyos lelki adottság is szükségeltetik, s
az egyházközösség ajánlása is elengedhetetlen ajelöléshez.

- A jelölésemkor, két éwel ezelőtt azonban kicsit meglepődtem, és azt
kérdeztem, hogy miért éppen én?... Egy évig voltam novícia, vagyis avárakozási
időszakban lévő jelölt.' Rendkívül fogékony vagyok arra, hogy másokon
segíthessek. Ezt érezte meg valószínűleg amagyarországi receptor úr is, és az
is, aki engem jelölt. A gyomai egyházközösség ben a képviselő-testület tagja
vagyok. Van egy egyesület, az Élet Másokért Egyesület, aminek én vagyok az
elnöke. Rászoruló gyerekeken próbálunk segíteni. Ez két éve működik, és ha
nem is sokat, de kis lépéseket tudtunk tenni azért, hogy pénzünk legyen agyer
mekek karácsonyára csekélyebb ajándékot venni. Ruhákat is kapunk, amit
kiosztunk agyerekeknek.

Egyesületünkben aszükséges kapcsolatok kiépítése legalább egy évbe tel
lett. Nem panaszképpen, de az egyesület vezetése nagy feladatot jelent. Nagyon
kemény ügy manapság kellő pénzt keríteni a működéshez. Segíteni pedig kell,

szele lív lia
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Június közepén, mint már arról beszámoltunk, Gyomaendrődön kihe
Iyezésre kerültek az üveg, PET (műanyag) palack, papír szelektív gyűjtésére

szolgáló konténerek, egyelőre a Penny áruház parkolójában, a Hősök útjai
ÁFÉSZ COOP élelmiszer üzlet parkolójában, valamint az Apponyi utca és az
Endrődi utca sarkán.

Mi a célja a szelektív gyűjtésnek? A hamarosan megépülő (kb. egy évig
készül) regionális hulladéklerakó tervezésénél egy fontos kritérium, hogy
megépülte és használatba vétele után minél hosszabb élettartamú legyen. Ennek
egyik lényeges feltétele a hulladékok szelektív gyűjtése, amivel elérhetjük azt,
hogy minél kevesebb szemét kerüljön a lerakóba. Látnunk kell, hogya ház
tartásokban keletkező hulladék nem csupán szemét, hiszen annak jelentős része
újrahasznosítható. .

Mi lesz akonténerekbe összegyűjtött hulladék sorsa?
Terveink szerint a Gyomaszolg Klt. hetente kétszer fogja üríteni a kon

ténereket, elkülönítve tárolja aszeméttelepen, sha bizonyos mennyiség össze
gyűlik, az újrahasznosítást végző cég elszállítja. Az átvett hulladékért kapott
összeg, sajnos, a szelektív gyűjtés költségeit csak enyhíteni, de fedezni nem
tudja, ám nem is ez az elsődleges célunk.

A konténerek helyét igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy nagy forgalmú
helyen, autóval kényelmesen megközelíthetók legyenek, az otthon szelektíven
gyűjtött hulladék szállítását vásárlással egybeköthessük.

A téma kapcsán a júniusi Híradóban megjelentek óta néhány változás
történt. Két hulladéksziget helyett hármat létesíthettünk. Sajnos, a tervezett
helyen, a Fő úti Sikér ABC parkolójában, nem tudtunk konténert elhelyezni,
mivel az amúgy is szűkös parkolási lehetőségek biztosítása mellett nem tudtunk
ideális helyet találni.

Néhány szó a veszélyes hulladékokról. Sajnos, a veszélyes hulladékok
szelektív gyűjtéséről még nem tudunk gondoskodni, de az új lerakó megépítése

után ennek megszervezésére is sor kerül. Terveink szerint kialakításra kerül
majd két ún. hulladékudvar, ahol bárki leadhatja majd aháztartási mennyiségű
veszélyes hulladékát. De mi is minősül a háztartásokban veszélyes hulladék
nak? Például: szárazelemek, gombakkumulátorok, akkumulátorok, lejárt sza
vatosságú gyógyszerek, fáradt olaj, lelhasználatlan növényvédő szerek és azok
göngyölegei, felhasználatlan festékek és lakkmaradékok és azok cs0
magolóeszközei, fénycsövek... Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt csak ház
tartási mennyiség ről lehet szó, avállalkozóknak továbbra is maguknak kell gon
doskodniuk a náluk keletkezett veszélyes hulladékok elszállításáról, egy arra
alkalmazott szállítóval való szerződéskötéssel.

Javaslatok aszelektív gyűjtéshez:

Aműanyag PET palackgyűjtő konténerbe lehetőség szerint úgy dobjuk be
apalackot, hogy tapossuk laposra, ekként több fér bele.

Az üveg gyűjtő konténerbe a fém vagy műanyag kupak nélkül dobjuk az
üveget.

Ami apapírgyűjtő konténert illeti, javaslom, hogy elsősorban továbbra is
az iskolásoknak, apapírgyűjtési akciókhoz adjuk oda afélrerakott újságjainkat,
kartonpapírokat; s csak azt a mennyiséget vigyük a hulladékszigetre, amit két
gyűjtési akció között nem tudunk hová rakni.

Aszelektív hulladékgyűjtés sikere atapasztalatok alapján:
Afejlett gazdasággal és környezeti kultúrával rendelkező országokban már

több évtizede működik. Az eddigi magyarországi tapasztalatok is azt mutatják,
hogy a szelektív gyűjtést bevezető városokban kedvező fogadtatásra talált a
lakosok körében.

Végül, de nem utolsósorban nem szabad elfelejtenünk, hogy a szelektív
hulladékgyűjtés sikere alapvetően a lakosságtól függ, be kell látnia minden
kinek, hogya gyűjtéssel környezetünket védjük.

Mottó: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
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PÁLYÁZAT DIÁKOKNAK
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-lestülele pályázatol ír ki a

2002/2003-as tanévre felsőoktatási tanulmányokat már megkezdett vagy tanulmányaikat
kezdő gyomaendrődi fiatalok számára havi 8000 FVfő/hó azaz nyolcezer FVfő/hó vagy
félévenként egyösszegü 40 OOO Ft tanulmányi ösztöndlj elnyerésére akövetkező pályáza
ti feltételekkel:

- a Képviselő-testület csak olyan felsőfokú tanulmányokat folytató fialalt támogat,
aki gyomaendrődi lakos,

- aki olyan felsőfokú tanulmányokat folytat, mely a tanulmányok befejeztével a
településen is hasznosítható. Ebben a tanévben elsősorban pszichológus, logopédus,
építész, élelmiszeripari mérnök tanulmányokat folytatók.

- Elsőéves hallgaló csak a második fél évtől nyerhet önkormányzati ösztöndíjat,
abban az esetben, ha eredményes első félévet zárt, 'és atanulmányi átlaga nem rosszabb
aközepesnél, második és lovábbi évJolyamok esetén az előző félév átlaga aközepest eléri.

- Az ösztöndijban részesülő kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével
legalább atámogatás igénybevételének megfelelő időtartamig Gyomaendrődön kíván dol
gozni.

- Ha ahallgatónak tanulmányai befejeztével atelepülésen nem tudnak állást biztosí
tani, nem kötelezhető az ösztöndíj vísszafizetésére.

- Több, azonos szakirányú tanulmányokat folytató pályázó esetén a fenti feltételek
meglétekor aszülők szociális körülményei döntik el apályázatot.

- A pályázat nyerteseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-

testüiete megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban.
Apályázathoz csatolandó:
• aszülők keresetigazolása
• igazolás, hogy felsőfokú intézménybe felvételt nyert, vagy már felsőbb

évfolyamakra beiratkozott
• nyilatkazal arról, hogya pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megál

lapodást köt.
Aszöveges pályázatban kérjük feltüntetni apályázó személyi adatait, lakcímét, afel

sőoktatási intézmény nevét.
Apályázat beadási határideje: 2002. október 15.
A pályázat elbírálása: 2002. novemberi Humánpolitikai Bizottság ülésén.

Apályázókat abírálat eredményéről levélben értesítjük
A pályázatokat POLGÁRMESTERI HIVATAL, "FELS6oKTATÁS" jeligére, 5500

GYOMAENDR6D, Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.

Képviselő-testületi ülés július 25-én
történelemböl, matematikából és fizikából 3,0 volt. Az esti tagozatból 2 fő

átlaga 2,8 volt.
• A Kommunális Hulladéklerakó beruházási összege áfa-tartalmának

visszaigénylése érdekében üzemeltetési szerződés megkötése, valamint
egyes központi támogatások arányos összegű lemondása című napirendi
pont tárgyalására váratlanul megjelent Babák Mihály és Szarvas város jogi
képviselője. Információkat és az ügyben tisztázást kért, valamint gratulált
dr. Dávid Imrének 60. születésnapjához. Dr. Dávid Imre megnyugtatta a
szarvasi polgármestert, hogya napirendi pont nem olyan jellegű, hogy
aggodalomra adna okot, s a kellő információkat mindig megadják a
regionális hulladéklerakóval kapcsolatban. Ennek megvalósulása után a
létesítmény üzemeltetésével aGyomaszolg, Ipari Park Kft.-t kívánják meg
bízni. A testület lemond a megvalósításra jóváhagyott céltámogatási
összegéből 47952 millió forintról az ÁFA visszaigénylési jogosultsága
miatt. Ugyanígy aTEKI támogatási összegből 23425 millió forintról, illetve
aKormányzati társfinanszírozás összegéből 6860 millió forintról.

• Megválasztották a helyi választási bizottság három tagját. Ezek:
dr. Debreceni Gizella, Hornok Béláné, Gyetvai Jánosné.

• A gyomai szabadstrand további üzemeltetését 2002-től Gombkötő

Frigyesné nem vállalta, a természetes türdővizek minőségi követelmé
nyéiről, valamint atermészetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

szóló kormányrendelet feltételeire hivatkozva. Kéreime alapján avele kötött
szerződést márciusban felbontották. Ezért afürdőhely kijelölése nem történt
meg. A képviselő-testület pályázatot írt ki az üzemeltetésre. Ennek lejárta
után (egyéb jelentkező hiányában) kéreimével jelentkezett Pájer Sándor. A
döntés alapján 2002. szeptember 15-től 2014. december 31-ig a bérleti
jogviszony vele megkötésre kerül, amennyiben megnevezi jogutódját.

napirend előttiek

• Az öregszőlői ivóvízzel kapcsolatban a beruházás előkészületei

megtörténtek, ill. elindultak. Mintegy 19,5 millió forint van erre, sajnos, ez
nem biztos, hogy elegendő lesz hozzá, mert olyan új szabályok vannak,
hogyatelepülésrészen 27 !űzcsapot kell felállítani. Ezek értéke több, mint 5
millió forint. Erről további egyeztetések folynak. Amegnyert több, mint két
szer 7millió forintot azért nem veszítjük el, igyekszünk megépíteni arend
szert. A szervezés megindult, az érdeklődés megfelelő, de sok a szegény
ember, akiknek gond a pénz előteremtése. A rákötéshez mintegy 14 ezer
forintot vállaltak, de plusz, további 50 ezer forintnyi a költség. Reális az
elképzelés, miszerint 130 telek, ingatlan rákössön arendszerre.

• Újabb feljelentés érkezett az ügyészséghez az ipari parkkal kapcso
latban. Azzal agyanúval, hogy eladott aváros minden földe!, aGyomaszolg
Kft. pedig kiment mindent... Atestület földet nem adott el, így hát érthetetlen
ez agyanúsítgatás. Úgy hiszem, hogy ezek adolgok nem avalóság körül
forognak, és afeljelentés is nagyon hiányos.

• Összesen 16 érdeklődő van az épülő szociális bérlakásokra. Ezek az
Endrődi utcában és az Újkert soron is októberben készülnek el.

• Apolgármester úr bejelentette, hogy az őszi önkormányzati választá
son aKörösök-Vidéki Egyesület színeiben kíván elindulni. "Nem titok, hogy
legutóbb apártok támogatásával, de függetlenként indultam. Most is voltak
erre vonatkozó egyeztetések, de ezek most nem jöttek létre. AFidesz önál
ló jelöltet kíván indítani, az MSZP szintén."

A helyi MSZP szervezet vezetője, Babos László is hozzászólt, és kije
lentette, hogy pártja önálló jelöltet kíván indítani az előző választási megál
lapodástól eltérően, mert a polgármester úr az országgyűlési választások
második fordulójában a jobboldalt támogatta. A Fidesz helyi vezetője,

Dezső Zoltán az előző választási megállapodás taglalása után elmondta
még, hogy szerinte apolgármester úr akövetkező választásokra szóló kam
pányolását már 99-ben elkezdte bizottsági és testületi üléseken, ahol ez
nem való. A korábbi megállapodások már nem kötik a helyi Fideszt sem
ezen aválasztáson.

Dr. Dávid Imre válaszában többek között utalt arra, hogy ha őt és
tevékenységét balról nézik, akkor jobboldalirrak, ha jobbról, akkor
baloldalinak ítélik, és ez is jelzi, hogy ő nem húz egyik oldal felé sem. Ezért
is lesz jó, hogy több jelölt lesz a polgármesteri posztra, amely megadja
majd aválaszt...

napirendi pontok közül
• Bemutatták a testületnek Gyomaendrőd Város Településrendezési

Tervét, amit a Városépítő Bt. szegedi cég mérnöke, Hernyák Imre
ismertetett. Aterv amegelőző közmeghallgatás után, ahol a lakossággal is
megvitatásra kerül, várhatóan szeptemberben lesz végleges elfogadásra
alkalmas. A terv leginkább a külterületeket érinti, mint Nagylapost,
Öregszőlőt, Kocsorhegyet, Majort, továbbá a régen zártkertnek nevezett
mezőgazdasági területeke!, hétvégi házas területeket...

• Beszámoltak a közoktatási intézmények, úgymint a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon; a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda; a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; aVárosi
Zene- és Művészeti Iskola a 2001/02. tanévben végzett oktató-nevelő

tevékenységükről.

• Elfogadták aKner Imre Gimnázium tájékoztatóját a2002. évi érettsé
gi vizsga eredményeiről. Ebben szerepelt, hogy 56 fő nappali és 2 fő esti
tagozatos tanuló tett érettségi vizsgát. Közülük 2 tanuló történelemből nem
felelt meg az érettségi követelményeknek

A12/A osztály vizsgaeredménye például, ahol 25 érettségiző volt, átlag
4,1 osztályzat. A legjobb átlag 4,7 volt franciából, igaz, 10 főt érintett, a
legrosszabb pedig 3,6 történelemből.

12/B osztály (31 érettségiző) vizsga átlaga 3,5 volt. A legjobb rend
védelmi ismeretekből5,0 és franciából4,1(8 fő), alegrosszabb átlag pedig
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Szocialisták hírei

Megbecsülést az idus embereknek!
Adósságtörlesztés és méltányosság

a nyugdíjemelésben
Földesi Zoltán országgyűlési képviselő (MSZP)

Társadalmi adósság törlesztése
Az ígéret: egyszeri juttatásként visszaadjuk a nyugdíjasoknak azt a

fejenkénti 19 OOO forintot, amit aFidesz-koímány 1999-ben elvett tőlük.

A tett: a parlament döntését követően, már július második felében külön
postautalványon minden érintett - a nyugdíjas szövetségekkel történt megál
lapodás alapján - egységesen 19 OOO forintot kap kézhez.

Kiket érint?
A kormánya nyugdíjasok mellett minden nyugdíjszerű, rendszeres szo

ciális ellátásban részesülő jövedelem kiegészítéséről döntött. Július végén: 
2 millió 820 ezer nyugdíjas - 330 ezer nyugdíjszerű ellátásban (így többek
között a rendszeres szociális járadékban, vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban, háztartási pótlékban, nemzeti gondozási díjban stb.)
részesülő, összesen 3 millió 150 ezer ember kapja meg a19 OOO forintot.

Az egyszeri nyugdíjkiegészítés költsége: nyugdíjasok juttatása 53,6 milliárd
forint, nyugdíjszerű ellátásban részesülők juttatása 6,3 milliárd forint, összesen
59,9 milliárd forint.

Améltányossági nyugdíjemelés méltánytalan eltörlése
2001-ben az Orbán-kormány megszüntette améltányossági nyugdíjemelés

lehetőségét, amely korábban évente több tízezer, nehéz élethelyzetbe került idős

ember nyugdíjának kiegészítésére adott lehetőséget. Egyedül akivételes nyugdíj
megállapításának lehetöségét hagyták meg, de ezt is átcsoportosították a
családügyi miniszterhez.

Száznapos program + 1
Akormánya 19 OOO Ft egyszeri juttatás kifizetése mellett - bár nem az első

száz napra ígérte - már idén júliusban teljesíti a nyugdíjasoknak tett másik
ígéretét: visszaállítja améltányossági nyugdíjemelés lehetőségét.

A parlament június 17-i döntése alapján a kormány mai ülésén
meghatározta améltányossági nyugdíjemelés részletes szabályait, és döntött az
ehhez szükséges pénzügyi keret biztosításáról is.

Kik részesülhetnek és mekkora kivételes nyugaíjemelésben?
Azok anyugdíjasok, akiknek nyugdíja és rendszeres pénzellátása nem ha

ladja meg a havi 40200 forintot. Előnyben kell részesíteni: - férfiaknál a 35,
nőknél a 30 évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkezőket, - a 70 éven
felülieket, - az I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozókat.

A kivételes nyugdíjemelés összege a nyugdíjminimum 10-25%-a lehet,
ami ma legalább 2000 és legfeljebb 5000 Ft közötti havi nyugdíjemelést tesz
lehetővé.

Améltányossági nyugdíjemelés forrása
Ajövőben mind améltányossági nyugdíjemelésről, mind améltányossági

nyugdíj megállapításáról ismét az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

vezetője dönt.
Akormány 2002. második félévére külön keretösszeget biztosít akivételes

nyugdíjemelésre. Ebből még az idén: - több tízezer nyugdíjas kaphat havi,
átlagosan 2-3 ezer forintos nyugdíjemelést.

Földesi Zoltán, Szarvas 2002. július 8.

KIÁLLÍTÁS
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyüjtemény Városi

Képtárában volt látható júliusban Kóra Judit (gyoma
endrödi), Vékony Andrea és Koszecz Sándor, a békés
csabai Életfa Kulturális Alapítvány Zománc Mühelye
tagjainak munkáiból rendezett kiállítás. A remek tüz
zománcokkal az alkotók felvállalták azt a nehéz felada
tot, hogy munkáikkal a hagyományos magyar müveltség
értelmezését és értö folytatását jelenítik meg. A tárlatot
Szonda István, az Endrödi Tájház vezetöje nyitotta meg
értékes, irányadó szavakkal.

PÁLYÁZAT
A Kulturális Egyesület. Gyomaendrőd

meghirdeti pályázatát
a gyomaendrődi középiskolások

és felsőfokú

intézményekben tanuló tehetséges.
de hátrányos helyzetű diákok részére

"iskolakezdési támogatás" címen.

Feltételek:
..... iskolalátogatási bizonyítvány;

..... kereseti igazolások a család valamennyi
pénzbeszerzési lehetöségéröl (nyugdíj stb.);

..... igazgatói vagy osztályfönöki javaslat néhány
mondatban (csak középiskolásoknak).

Határídö: 2002. augusztus 20.
A pályázatot (a felsorolt dokumentumokkal)

zárt borítékban a Városí Könyvtárban
(Kossuth u. 50. ) kellleadni.

A nyertesek névsora a Híradó szeptemberi
számában lesz olvasható.

Tájékoztató csatornázási ügyben
A Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat tájékoztatja az

érdekelteket, hogy azokon aterületeken, ahol aközüzemi csatornarendszer átadás
átvétele, üzembe helyezése megtörtént, és elkezdődtek aházi bekötések, az érdekel
tek, akik valamilyen ok folytán nem kötöttek rá arendszerre, keressék meg aRau és
Társa Bt.-t abekötésekkel kapcsolatosan. (TeL: 06/30/4883-161.) Akik ugyanis az
érintett területen ez évben nem kötnek rá a rendszerre, környezetvédelmi bírságot
fognak fizetni, illetve abekötés munkálatait is meg kell, hogy fizessék. Az elmaradt
területeken aBt. augusztus 15. után kezdi el amunkálatokat.

Pályázási lehetőségek
Vállalkozók, figyelem!

A Békés Megyei Terülelfejlesztési Tanács ún. megyei Széchenyi Terv
pályázatai megjelentek. Beadási határidő 2002. augusztus 31. Pályázati
témakörök és kódszámok:

• Versenyképes beruházások támogatása (BMTT-SZT-2002-VE-12) •
Kereskedelmi szálláshelyek bővítésének támogatása (BMTT-SZT-2002-VE-8) •
Önálló kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek... korszerűsítésének támo
gatása (BMTT-SZT-2002-VE-20) • Munkahelyteremtés kiegészítő támogatása
(BMTT-SZT-2002-FO-1) • Települések összképe javításának támogatása
(BMTT-SZT-2002-TU-7) • Horgász-turisztikai kínálat fejlesztésének támogatása
(BMTT-SZT-2002-TU-22) • Turisztikai rendezvények támogatása (BMTT-SZT
2002-TU-6) • Turisztikai megvalósíthatósági tanulmányok támogatása (BMTT
SZT-2002-TU-9)

Akövetkező 2pályázat mezőgazdasági jellegű, melyeknek beadási határide
je 2002. augusztus 30.

Pályázati témakörök: • Meliorációs és öntözési beruházások •
Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai.

Afenti pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást nyújt Ungvölgyi
János térségfejlesztési megbízott a Vállalkozók Házában, csütörtöki napokon,
logadó óra alkalmával reggel 8-tól 11.30-ig. Telefon 06/30/2940-650.

A pályázatokkkal kapcsolatos információk interneten is megtekinthetők:

www.bhn.hu/tefe
Éljenek a lehetőséggel, és pályázzanak!
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Postai változások·
A tavaly életbe lépett hírközlési törvény alapján a Magyar Posta új üzletszabá

lyzatot dolgozott ki. Június 1-Iől így több változás következett be apostai szolgáltatá
sok struktúrájában. Megszűnt néhány szolgáltatás, több pedig átalakult, módosult, sőt

néhány fogalom is napvilágot látott.
Belföldre expressz, külföldre elsőbbségi. ..
Expressz szolgáltatással ajövőben kizárólag belföldre szóló küldeményeket vesz

fel aposta. (Az expressz jelző nem soron kívüli helyközi szállílást, hanem soron kívüli
kézbesítést jelen!.) Akinek garantált időre történő, extragyors továbbításra van szük
sége, küldeményét EMS gyorspostára bízhatja, amely minden nagyobb postán
elérhető. Az EMS gyorsposta belföldön akár a feladás napján történő távolsági
kézbesítést is vállal természetesen magasabb díjért.

Ha külföldre szól a levelünk és sürgős, az új szabályok szerint elsőbbségi

küldeményként adhatjuk postára. Az elsőbbséggel feladott levelek ártutási ideje
rövidebb, mint anem elsőbbségi küldeményeké: Európán belül általában 3-7, Európán
kivül pedig 5-10 munkanap. A nem elsőbbségi küldemények átiutási ideje Európa
területén 5-9, Európán kívül 7-21 munkanap közé tehet.ő. Az ártutási időn kívül akét
kategória árban is különbözik egymástól. Légi postával a jövőben csak postacso
magok küldhetők, levelek nem.

Levélszekrény...
Abiztonságos levélkézbesítés egyik alapfeltétele, hogy legyen acímzettnek levél

szekrénye. A hírközlési törvény végrehajtásáról intézkedő kormányrendelet leszögezi:
minden ingatlan tulajdonosának, illetve apostai küldemények címzetteinek feladata és
kötelessége, hogy biztonságos, zárható, a postás által hozzáférhető levélszekrényről

gondoskodjanak az ingatlan bejáratánál vagy annak közelében. Ennek hiányában, vagy
abban az esetben, ha a tulajdonos nem biztosítja a postai kézbesítő részére a levél
szekrényhez való hozzáférést, a Magyar Posta nem felelős a küldemények
kézbesíléséért, bár mínden esetben megkísérli azt.

A levélszekrénnyel kapcsolatos kötelezettség nemcsak a magánházakra
vonatkozik, hanem az irodaházakra, üzletházakra, lakóparkokra, ipari parkokra és
gyártelepekre is. Atöbblakásos épületekben, iroda- ts üzletházakban alkalmazott cso
portos levélszekrények mindegyikén fel kell tüntetni atulajdonos nevét, emelet- és ajtó
számát is. A következő "adottságú" levélszekrények a megfelelők: a bedobó nyílás
minimális mérete 30 x230 mm, földtől mért távolsága 800-1900 mm. Alevélszekrény
mérete 250 x125 x300 mm, vagy 250 x350 x125 mm (szélesség, mélység, magas
ság).

Utánküldés...
Aki korábban azonos településen más utcába költözött, elsősorban az őt, illetve

az új cimét ismerő régi kézbesítője jóvoltából szinte automatikusan megkapta új
tartózkodási helyén is arégi címére szóló leveleket (utána küldték azokat az új címére).
Egy ideje ez agyakorlat megszűnt. Az új szabályok szerint, ha valaki elköltözik és azt
akarja, hogya régi eimére érkező küldeményeket utána küldjék, ezt külön szolgál
tatásként rendelheti meg a postán. A szolgáltatást - amely valamennyi belföldi
küldeményre vonatkozik - aposta külön átalánydíj ellenében, szerződés alapján nyújt
ja. Aki elköltözik, de nem rendeli meg a postán az utánküldést, annak a régi címére
érkező leveleit, csomagjail a posta al!tomatikusan visszautal ja a feladóhoz. Ezért is
fontos, hogy ha költözünk, a eimváltozásról levélben értesílsünk minden olyan köz
szolgáltató és egyéb céget, hivatalt, sőt magánszemélyt (barátok, rokonok), akiktöllev
elet szoktunk kapni!

Ki veheti át aküldeményr
Amikor aposta küldeményt vesz fel, kötelezettséget vállal, hogy azt acímzetthez

eljuttatja. Aközönséges levelet akézbesítő acímzettlevélszekrényébe dobja. Ajánlott
és térítvényes leveleI, értékleveleI, távmásolatol, belföldi és nemzetközi postautalványt,
postacsomagol, Mini Pakk küldeményt azonban csak úgynevezett jogosult átvevőnek

adhat át akézbesítő. Ez aszabályafeladót, acímzettet és aküldemény értékes tartaimát
egyaránt védeni hivatott. Ki lehet ilyen jogosult átvevő? Elsősorban természetesen
maga acímzett. Rajta kívül az, akit írásban meghatalmazott. Amennyiben acímzett nem
tartózkodik otthon vagy nincs meghatalmazottja, ill. ameghatalmazásban nem zárja ki,
aküldemény kézbesíthető ún. helyettes átvevőnek. Ilyen helyettes átvevőnek tekinthető

aküldemény cimén tartózkodó, 14. életévét betöltött közeli hozzátartozó... , valamint a
bérbeadó vagy szállásadó. Helyettes átvevőnek nem kézbesíthető sérült, könyvelt
küldemény, amindenkori minimálbér összegét meghaladó, értékbiztosítással feladott
küldemény, ill. ilyen összeget meghaladó értékű postautalvány, nemzetközi postau
talvány és bármilyen küldemény, ha acímzett ez ellen frásban tiltakozik.

Az átvevő köteles aszemélyazonosságát igazolni, az átvétel t pedig írásban elis
merni. Személyazonosításra személyazonosító igazolvány, úllevél, katonai igazolvány,
tartózkodási és letelepedési engedély, valamint a 2001. január 1-től érvényes
jogosítvány használható. Ha akézbesítő igazolványt kér, nem molesztálni akar, ugyan
is neki kötelessége meggyőződni az átvevő személyéről, csak azt követően adhatja át
a felsorolt küldeményfajtákat A helyettes átvevőnek a postán történő átvételkor iga
zolnia kell, hogy lakcíme azonos aküldemény cimével.

FELHívÁs!
GyomaendrődVáros Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy ,,kJ.

. első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásra" a
2002. évi pótigényeket - tekintettel a2002. október hónapban esedékes
önkormányzati választásokra - 2002. augusztus 21. napjáig lehet benyúj
tani aPolgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán.

Az aszályok és a ("sötét") tudomány
Szembe ötlő, hogy az 1980-as évek végétől évről évre

aszály sújtotta, különösen az ország keleti felét. Az aszá
lyoknak a mezőgazdasági územek tönkremenetelében is
szerepe volt. Ezt még a jó agrotechnika sem tudta ellensú
lyozni. 2000-ben mindent felülmúlt, hogy május elejétől

szeptemberig gyakorlatilag nem hullott eső. Különösen
figyelemre méltó volt, hogy május elejétől szeptemberig a
barométer nem akart elmozdulni az 1020 hpa körüli
értékről. A 2002. évi rekord hőség rendlávüli, mégha aratás
idején jelentkezett is. Az 1950-es évek elejének nagy hangú
hőbörgései jutnak eszembe: mindent megváltoztatni, még
azt is, ami jó volt... Megváltoztatták, politikai kérdést
csináltak mindenből. Felnéztek a nagyhatalmú törekvések
mellett fenekedő, hazánkat magának alárendelő biro
dalomra, amely még az időjárást is meg tudja változtatni.
Véletlen-e térségünkben az a rendkívüli aszály, amit
tapasztalunk? Nem vagyunk-e egy globális program
áldozatai, amely a mezőgazdaságunk tönkretevésére van
hivatva? Hol vannak a Medárd-napi esőzések?

Agrometeorológiai tanulmányaimból tudom, hogy a
legtöbb csapadék az év tizenkét hónapja közül mindig
júniusban hullott. Magyarországon a júniusban lehullott
csapadék átlagos értéke 60 mm. A tenyészidőszakban. a
júniusban lehullott 60 mm csapadék jó agrotechnikával
párosult, biztos termést lehetett betakarítani.

Ma már bele tudnak avatkozni az időjárásba, ezáltal
földrengéseket és időjárási változásokat idéznek elő.

Sajnos, ha ez rossz kezekbe kerül, akkor ezek az előidézett

változások egyes államok nemzetgazdaságának tönkreté
telét célozzák meg. A rendszeresen ismétlődő katasztrofáliS
időjárás miatt tönkremennek népek.

Az USA és a Szovjetunió tudósai öt évi munka után
kidolgozták eljárásaikat, amelyekkel földrengéseket idéztek
elő, és ezek kIímaváltozásokat is okozhatnak. A föld
mélyébe sugárzott, alacsony frekvenciájú rádióhullámok
rendkívüli időjárást idéznek elő. A Visszaverődő hullámok a
földből kilépve pedig leállitják a légköri áramlást. Ekként a
légköri áramlásokat teljesen el lehet téríteni természetes
irányuktól. Mindez eredményezheti például. hogy a hoz
zánk érkező atlanti áramlás megszünik, s nem érkeznek
csapadékot hozó felhők sem. Az áramlás leállításával vagy
az áramlás irányának megváltoztatásával beáll a kIímavál
tozás. Számítógép segítségével irányítani tudják, hogy
földünk mely területére terjedjenek ki változások. Lehet
aszályos vagy csapadékos időjárást is így előidézni. (2002.
július közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében föld
rengés volt. amelyet a Szeizmográfiai Intézet idézett elő.)

Mindez természetesen nem utópia és nem csak ijeszt
getés. Sejtjük és tudjuk ma már, hogy a titkok sorai eddig
nem ismert mennyíségben bújnak meg az országok, hatal
mak titkosszolgálatainál és tudományos köreiben.
Elképzelhetetlen mennyíségű, jól kiagyalt gonoszság még
ismeretlen a mai napig is a nagyközönség előtt. Mind
amellett csak remélhetjük, hogy valóban nem ennek az
irányított időjárás-változásnak vagyunk tapasztalói, át
élői... dr. W. J.



Szavazókörök sorszáma és címe.

0001 LIGET-FÜRDŐ, ERZSÉBET LIGET
0002 GIMNÁZIUM, HŐSÖK ÚTJA 43.
0003 ÁLTALÁNOS ISKOLA, FŐ ÚT 181.
0004 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SALLAl UTCA 2.
0005 KATONA J. MŰV. HÁZ, KOSSUTH UTCA 9.
0006 ÓVODA, VÁSÁRTÉRI LAKÓTELEP
0007 IDŐSEK KLUBJA, MIRHÓHÁTI UTCA 1.
0008 ZENE- ÉS MŰV. ISKOLA, KISRÉTI UTCA 27.
0009 VÁROSI KÖNYVTÁR, KOSSUTH UTCA 50.
0010 KÖZÚTKEZELŐ KHl IRODA, BÁNOMKERTI U. 1.

0011 ÓVODA, FŐ ÚT 85.
0012 SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SELYEM ÚT 124.
0013 ÓVODA, SELYEM ÚT 101.
0014 ÓVODA, SZABADSÁG UTCA 6.
0015 IDŐSEK KLUBJA, FŐ ÚT 66.
0016 ÁLTALÁI~OS ISKOLAI KOLLÉGIUM, FŐ ÚT 42.
0017 RÓZSAHEGYI K. ÁLl ISKOLA, NÉPLIGET ÚT 2.
0018 KÖZÖSSÉGI HÁZ, BLAHA L. ÚT 21.
0019 IDŐSEK KLUBJA, KO~IDOROSI liT 1.
0020 IDŐSEK KLU BJA, MESTER UTCA 19.
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Tisztelt Választópolgár!

2002. AUGUSZTUS

Október 20-án önkormányzati képviselőketés polgármestereket választunk! Az 1990-ben visszaállított önkor
mányzati rendszer lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége az önkormányzatok útján intézze a helyi
ügyek széles körét. Ez egyrészt közvetlenül (helyi népszavazások és népi kezdeményezések útján), másrészt közvetett
módon, azaz önkormányzati képviselőkválasztásával valósul meg.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása tehát egJik garanciális eleme az önkormányza
tiságnak. Vegyen Ön is részt a helyi ügyek intézésében, szóljon bele települése sorsának alakulásába! Menjen el
szavazni október 20-án!

Hogyan válasszunk?

A tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a jelöltállítás és a szavazás legfontosabb szabályait ismerve éljen
választójogával.

1. A helyi önkormányzati képviselőkjelölése és választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai vegyes választási rendszer-ben választják

meg. Ez azt jelenti, hogy a mandátumok mintegy 60% -át az egyéni választó-kerületekben, 40% -át listáról osztják ki.
A szavazáskor Ön kizárólag egyéní jelöltekre szavazhat, míg a mandátumok másik része a jelölő szervezetek kom
penzációs listáiról, a töredékszavazatok arányában kerül kiosztásra. A szavazólapon az összes jelölt neve ábécé sor
rendben szerepel. Csak egy jelölt választható!

Jelöltet ajánlani a sárga színü ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásá
val lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit az egyéní választókerület
választópolgárainak legalább l %-a jelöltnek ajánlott. A jelölő szervezetek listáit nem kell ajánlani: kompenzációs
listát az ajelölő szervezet állíthat. amely az egyéni választókerületek legalább l/4-ében tudott egyéni jelöltet állítani.

2. A polgármester jelölése és választása
A polgármestert többségi módszerrel választják, azaz az lesz a település polgármestere. aki a legtöbb szavaza

tot kapta. A szavazáskor a szavazólapon valamennyi polgármesteIjelölt neve ábécé sorrendben szerepel. Csak egy
jelöltre lehet szavazni.

A polgármesteIjelölt ajánlásához a rózsaszmü ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt a jelölt
nek vagy megbízottjának kell átadni. Egy választópolgár csak egy polgármester-jelöltet ajánlhat. PolgármesteIjelölt
az lehet, akit a 100 ezernél kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább háromszáz, a 100
ezernél több lakosú település a választópolgárainak l %-a, de legalább kettőezerválasztópolgár jelöltnek ajánlott.

3. A helyi kisebbségi önkormányzat választása
A település választópolgárai helyi kisebbségi önkormányzatot akkor választhatnak, ha azt öt, magát azonos

kisebbséghez tartozónak valló választópolgár 2002. július 22-ig kezdeményezte. Egy településen több kisebbség is
kezdeményezhet helyi kisebbségi választást. Gyomaendrődön július 22-ig a cigány és a német kisebbség
kezdeményezte a kisebbségi önkormányzati választást.

A szavazáskor a helyi kisebbségi önkormányzat választásában - meggyőződése szerint - a település vala
mennyi választópolgára részt vehet!

A szavazólapra kisebbségenként a jelöltek ábécé sorrendben kerülnek fel. Ön csak egy kisebbség jelöltjeire
szavazhat, és legfeljebb 5 jelöltre adhatja le szavazatát (a szavazat akkor is érvényes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb
jelöltre szavaz!). A településen kisebbségenként megválasztható képviselők száma öt fő. A választás alapján az a
kisebbség alakithat helyi kisebbségí ön-kormányzatot, amelynek jelöltjeire legalább 100 választópolgár érvényesen
szavazott. Megválasztott kisebbségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.

A jelöltajánláshoz a szürke színü ajánlószelvényt kell kitölteni, és a jelöltnek vagy megbízottjának átadni.
Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltaz lehet, akit a település választópolgárai közül legalább öten kisebb
ségi jelöltnek ajánlottak.

Nagyon fontos! Érvényesen szavazni a jelölt neve mellé tett x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés (pl.
aláhúzás vagy bekarikázás) a szavazat érvénytelenségét eredményezi.

4. A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyülés tagjainak megválasztása a pártok. társadalmi szervezetek által összeállított listák alapján

történik. A megye két választókerületre oszlik: külön választókerületet képeznek a tízezer vagy annál kevesebb
lakosú és a tízezeret meghaladó lakosságszámú települések.

A pártok és társadalmi szervezetek listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A szavazáskor a szavazólapon a
listák a sorsolás sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavaza
tok arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák, melyek az összes érvényes szavazat több mint 4%-át nem érték
el, nem szereznek mandátumot.

A lista ajánlásához a fehér színü ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt a listát állító jelölő

szervezet képviselőjének,megbízottjának kell átadni. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
Nagyon fontos! Érvényesen szavazni a jelölt neve mellé tett x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés (pl.

aláhúzás vagy bekarikázás) a szavazat érvénytelenségét eredményezi.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgárrnesterek 2002. október 20. napjára kitüzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak kivonatos közlése a hatályos választási jogszabályok és az e tárgyban kiadott
belügyminiszteri rendelet alapján.

A választák nyilvántartása
A né\jegyzéket a Helyi Választási Irodák 2002. augusztus 15-ig készítik el. és augusztus 21-től augusztus

28-ig közszemlére teszik. A né\jegyzékbe történő felvételrőlszóló értesitöt az ajánlószelvénnyel együtt 2002. augusz
tus 15. és augusztus 23. között kell megküldeni a választópolgároknak. A né\jegyzékből való kihagyás vagy a név
jegyzékbe való felvétel miatt 2002. augusztus 21-től augusztus 28-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi
Választási Irodánál.

Ha a választójogosult a választás kitűzésének napjáig (2002. július 12.) tartózkodási helyet (ideiglenes
lakcimet) létesített más településen. akkor a választás napján igazolással a tartózkodási helyén is szavazhat. Az iga
zolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2002. október 18-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni. hogy az 2002. október 15-ig megérkezzen a választáSi irodához.

A választási szervek
A helyi választási bizottság választott tagjait a képviselő-testület 2002. július 25-i ülésén megválasztotta.

A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet. illetve listát állító jelölő szervezet. illetőleg a
független jelölt legkésőbb 2002. október 4-én 16.00 óráig jelentheti be.

A választással létrejövő helyi kisebbségi önkormányzati választást 2002. július 22-én 16.00 óráig lehetett
kezdeményezni. (E határnapig a cigány és a német kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezésére került
sor.) A helyi kisebbségi önkormányzati választást legkésőbb 2002. szeptember 5-ig tüzheti ki a helyi választási
bizottság.

A jelölés
A választási irodák 2002. augusztus 26-tól működtetik a jelöltajánlás számítógépes ellenőrző rendszerét.

Jelöltet. illetőleg listát ajánlani e naptól 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig lehet. A jelöltet legkésőbb 2002.
szeptember 27-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnak. A megyei listát és az azon sze
replő jelölteket legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a területi választási bizottságnál. A
kompenzációs listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2002. szeptember 30-án 16.00 óráig, a kisebbségi kom
penzációs listát legkésőbb 2002. október 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választáSi bizottságnál. Ha a
választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották. legkésőbb2002. október l-jén 16.00 óráig
kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

Az ajánlószelvényeket. valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2002. október 20-án
megsemmisíti. Ajelöltnek. illetölegjelölőszervezetnek az összegyűjtött,de a választási bizottsághoz be nem nyújtott
ajánló szelvényeket 2002. szeptember 30-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készültjegyzőkönyvet2002.
október 3-án 16.00 óráig kell átadni a választásí bizottságnak.

A választási kampány
A választási kampány 2002. október 18-án 24.00 óráig tart. így kampányt folytatni 2002. október 19-én 0.00

órától október 20-án 19.00 óráig tilos (kampánycsend). A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét
2002. október 12-től október 20-án 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. A választási plakátot az. aki elhe
lyezte vagy akinek érdekében elhelyezték. 2002. november 19-ig köteles eltávolítani.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala (Központi Adatfeldolgozó. Nyilvántartó és Választási
Hivatal) a né\jegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét. valamint lakcímét a jelölteknek. jelölő

szervezeteknek kérésükre 2002. szeptember 30-tól adja át. A közszemlére tett né\jegyzék másolatát a helyi
választási iroda vezetője a jelölt. jelölő szervezet kérésére 2002. szeptember 30-tól adja át. Fontos tudni. hogy a
KANYV hivatal a kért adatokat tetszőlegescsoportosításban és elektronikus formában is átadhatja. A helyi választási
iroda vezetője csak a né\jegyzék másolatát adhatja át. Mindkét esetben téritési díjat kell fIzetni a kiszolgáltatott ada
tokért. és ezeket az adatokat legkésőbb 2002. oh-tóber 20-án kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet
legkésőbb 2002. október 23-ig át kell adni az adatszolgáltatónak.

A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2002. október 5-től október 17-ig a jelölés. illetve alistaállítás
arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek. továbbá a polgármester-jelöltek politikai hirde
téseit.

A szavazatok összesítése
Az illetékes választáSi bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2002.

október 21-ig összesíti a szavazatokat. és megállapítja a választási eredményt. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy
példánya az illetékes választási irodában 2002. október 23-án 16.00 óráig megtekinthető.A szavazólapokat a pol
gármesteri hivatalban 2003. január 20-ig kell megőrizni. 2003. január 20. után a választáSi iratokat - a
jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. és a jegyzőkönyveket 2003. január 22-én kell átadni az illetékes
levéltárnak.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
GYOMAENDRÓD



A névjegyzékben szereplő választójogosult várható száma

1. választókerület 1224 fő

2. választókerület 1331 fő

3. választókerület 1304 fő

4. választókerület 1316 fő

5. választókerület 1207 fő

6. választókerület 1455 fő

7. választókerület 1289 fő

8. választókerület 1275 fő

9. választókerület 1433 fő

10. választókerület 784 fő

Gyomaendrőd összesen: 12618 fő
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APRÓHIRDEy'ÉSEK
in atlan

yuman, a ny I s - a at u oatú.
teljes közmúvel ell~tott- utcában ép'ltési telek'
eladó. iránYár: 800 EFt. Erdeklódni: 66/2~
489 és a06/301958D-479-es telefonon lehel.
-bc5x__ . _... _. . "_'0

Gyomaendrodön, KIsréti u. 28. szám alatt 3
szob~s kertes csal~di Mz nagy port~val, g~ és
vegyes tüzeléssel 6500 ODO Ft-ért eladó.
Erdeklődni Körös sor 8. sz. alatt vagy a
66/285-884-es telefons~mon.-b-5x-

Gyoma környékén, holtágaknál, közvetlen.vlz
parti telket keresek megvételre. Erd.:
06/30/2391-466. -b-
Csendes. nyugodt helven 700 n.öl kert eladó.
Villany. víz, l(is h~ikó van. Méhészkedésre
ki~lóan alkalmas. I.ár 280 EFt. Erd.: 661284
615. -b-3x-
Gye., Okíober 6. Itp.-en lll. emeleti 3 szobás,
teljesen felújított lakás eladó

f
vagy kertes h~ra

cserélhető. I.ár 5 M Ft. trd.: 66/283-016,
06/20/3753-813. -b-4x-
AVá~rtéfl Itp.-en 1szobás, I. emeleti, 40 ml.
es lak~s elado.l.ár 3,4 MFt. Erd.: 56/341-652,
06120/581-5640. -b-4x-
AKolmann ltp-en 3 szobás rendben tartott
lakás kiadó okI. 1-Iől. Erd.: 06/20/427-21-32.
HáZ eladó Gye, Móra F. u. 17. sz. alall.l.ár 2,,9
M FI. Erd.: 06/20/465-70-38, 06/30/48lJ
612. -b-3x-

Kézzel hajtós kukoricamorzsoló, egy 24-es
gyermekkerékpar, villanynajiós lermenydaráló
armegegyezéssel eladó. Erd.: 66/284-354. -b
4x-
7malac sürgősen eladó (16-17 hetesek). Ár
megegyezés szerint. Erd.: 66/483-511, 06/
30/2589-990. -b-3x-
&ecsketel, kecskesajt lolyamatosan kap hato.
Erd.: 66/283-485. -ti-
2db Vietnami malac elado. Egv hasas koca és
egy kan.l.ár 20 EFt. Erd.: 06I3M904-436.-b
3x-
Eladó egy 3funkCIÓS babilkocsI, valamint kere
sek jó állapotú gyermek íróaszialI. Erd.:
66/283-247. -b-
Iskolai elokészltO kisIskolásoknak. Cel az
elkövetkező tanév könnyebbé létele! Pót
vizsgára valö felkészrrés kisiskolásoknak! Erd.:
66/2'85-14117-20 óra 06/30/8563-218.

ZI ml ISCIC ea o. an ur, 1 nost ny.
I.ár 6EFVdb. Erd.: 66/283-474 -b-k
Napos és eionevelI CSirke, kacsa legyezhetö:
Szeleiné, Fő úl 4. sz. 66/385-077. -b-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelené magánjelle~~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7," apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendó
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

r-----------------------------------------------------------------------------------'*:

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

tarmu

Gepl kaszálást vállalok. 667283-485.

lakás, üdülés

,
(olvasható CrássalJ) :

KÖSZÖNET
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik

Wagner Ádám
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek!
Külön köszönjük dr. Frankó

Károly háziorvos lelkiismeretes,
odaadó munkáját!

Agyászoló család

Anyakönyvi
változások

házasságkötések:
Molnár Mihály és Dobó Ildikó,
Hanea Gábor Péter és Babos
Éva
elhunytak:
Varga István László 58, Szonda
Bálintné Krizbai Róza 90,
Faragó József 44 éves korában.

(Irányár: Ft.)

A Városi Családsegítő Központ ügyintézői állást hirdet
4 órában. Iskolai végzettség: közgazdasági érettségi.

Érdek/ődni: Czikkely Erika intézményvezetőnél. 5502
Gyomaendrőd, Fő út 2. Tel.: 66/282-560

Támadhat a szalmonella!
(Ételfertőzésekről,ételmérgezésekrőlmindenkinek)

Anyári meleg napok nemcsak az utaz~sok kedvelt időszaka, de abaktériumok okoz
ta étellerlózéseké is. Amelegben gyorsan szaporodó kórokozók lázzal, hányással, has
menéssel járó megbetegedést okozhatnak, ha az élelkészítés, tárolás, forgalmazás során
nem tartották be az élelmezés-egészségügyi elóirásokat.

Alegismertebb és leggyakrabban ételfertőzési okozó baktérium aSalmonella. Afer
tőzés a higiénés szabályok be nem lartása miatt következik be. Kézról, szennyezett
eszközökről kerülhet abaklérium az ételekbe, ahol elszaporodik. Terjesztésében abarom
Iihús, tojás, hús és húskészílmények, főzött krémmel készilett sütemények játszhatnak
szerepet. Az étellertőzések, ételmérgezések megelőzésében fontos a konyha, a konyhai
eszközök, hútőszekrény rendszeres takarít~sa, ferlótlenítése, amegfelelően végzett alapos
kézmosás. Fontos a nyersanyagok elkülönItett tárolása, előkészítése, tisztára mosott
eszközök haszllálata az ételkészltés során. Anyershús felületét mossuk meg, atojás héjat
ferlótlenítsük felhasználás előtt. A főzés, sütés legyen alapos, az elkészített ételt ne
tároljuk szobahőmérsékleten. A hűtőszekrényben tárolt készételt nem elég felmelegíteni
togyasztás előtt, azt fel is kell forraini. Akülönösen veszélyes tojásos, gombás, lejfölös
éleleket akészílés napj~n fogyasszuk el, ne tároljuk.

Gyorsan romlanak a hús és húskészílmények, tej és tejtermékek, hidegkonyhai
készftmények, loj~sos ételek, akrémes cukr~szsütemények.

Amennyiben valamelyik élelmiszeren érzékszervi elv~ltozás jelei észlelhetők (szín,
szag, állag) dobjuk ki, ezek már nem használhalók fel ételkészltésre.

Figyeljünk oda afenti óvintézkedések betartására, amely~k segíthetnek abban, hogy
kellemesen, egészségesen töltsük ameleg nyári napokat. ANTSZ - Szarvas.

SImson Schwalbe segédmotorkerekpár kltúno
állapotban eladó. I.ár 65 EFI. Erd.: Vincze
Zoltán Gye., Jókai u5., lel. 06/30/2457-320
-b-3x-

4ülemu Tra5an~ 12 eves eladó. Lár 320 EFI.
Erd.: 061701226~-876.

ABaJCSY úton 2szobás, összkomlortos családi
h~, esetleg bútorozotlanl hosszú távra kiadó.
Erd.: 66/386-784 az esti urákban. -b-
Auguszlusban 4 hétvégére klado vlzparll
nyaralót keresek Endródön. Erd.: 06/30/4308·
005. -b-

Elso tulajdonostól 1980-as éVjáratu Skoda
105~ös megkíméli állapotban elaoó. I.ár 120 E
Ft. Erd.: 661284-839. -b-3x-

HáZI zs~ Jó mlnöségu, van eladó. Tompa u.
8/1. 66/J86-145.

29 db 6m-es öntöz6cso elado. trd.: 66/282
732. -b-

Opel Kadetl 1990-es, naplénytelos, f1asztós,
központi zárral

Ö
megkimélI állapotban, gar~s

ban tartoll, 20 4. aprilisig érvenyes muszaki
vai; új akkumulátorral elaáó. I.ár 700 EFI. Erd.:
66 285-845, 06/30/3542-125. -b-4x-

Stmgl zongora eladó. I.ár 100 E Ft. trd.:
06/2D/3993-122. -b-3x-

Fiat Ono eladó. 1OOO cm~ 98. decemberi, 5
ajtós. Erd.: 06/20/9142-12~

CSaraOíflál klado augusztustól. trd.: 661285
252 -b-

Elado Singer varrógép, csempekalyha, ter
ménydarálo, 200 l-es villanyboyler, radiátor
100 tag, boros hordók. szőlopres, zománcos
üs1 Hajdú mosógép. Ar megegyezés szerinI.
Eru.: 66/285-559 -b-

1db radlóeröslto és magnó (Grundlg tIpusú),
valamint Jawa kismolor elado. Erd.:
06/30/365-33-77. -b-

Vevo kerestetik egy Jó állapotban lévo, antik
ékességnek száinító .német zongorának
sürgősen. I.ár 180 EFt. Erd.: 06/30/28'12-863
-b-5x-

120 l-es lagyasztóláda lÓ állapotban eladó.
Erd. 66/285-207.

Németh Dénes és családja szállásadó
9942. Szalafő, Papszer ll/A. t.ár 2,2 EFt.
Erd.: 06/94i429-107'

b
06/30i3424-629,

web:WWW.orsegnejhU - -
IJáSáJifrlliP.:-en. SZQ5á::-s"'löTI'lds""'zl-:Tnt:-1IWakT.:as
garmsal kiadó. Ar megegyezés szerint. Erd.:
66/284-996. -b-3x-

Napos, elönevelt és vágni való CSibe eIoje
gyezhető. Erd.: Nemes Tiborné, Sugár u. 4. sz.
66/284-392, 06/20/4230-926 -b-

Gyomaendrőd (Öregszolo) 2 szobasI lürdo
szobás, telefonos Kockah~ eladó. }\[ meg
egyezés szerinI. Erd.: Orbán Lajos Gye., Kör u
48. -b-

Gyomán kisebb hál eladó - lürdoszoba, Ipan
áram. Ar megegyezéssel, érd.: Gye., Bajcsy úl
54.

4 lakasos tömbben 2/3-as lakás eladó, vagy
cserélhető családi h~ra ~rkÜlönbözettel. Erd.:
661284-190 esli órákban. -b-

KecseQ.éS külső ágán 1012 m2 lelek olcsón
eladó. Babakocsi, bébikomp, etelószék, hintaló
eladó. Erd.: Bethlen u. 47.

vegyes

Közmúv~sltettejlltésl telek eladó, Gye., Bocskai
u. 38.l.ar 2MFt. Erd.. 20/9748-319

AHármas-Köröstőll00 more lutheto vikendháZ
eladó.920 m2-es ~rlkertlel. Vjz, villanYötelefon
van. Ar megegyezés szerint. Erd.: 06/31/3609
798. -b-

Endródön, Könyves K. u. 9. sz. alatti lelújltás
előtt áttó összkomfortos 2,5 szobás kertes h~
eladó. Lár 3,5 MFI. Erd.: 06/30/4361-941,
vagy 06/70/2305-476. -b-4x-

Szalmazuzó, szögletes kisbaiáZó, vágógalamb
kisbálas lucernaszéna van eladó. Gye,. Móra ~
u. 20. Tel.: 66/284-082. -b-2x-

Sóstólalván paraszlház butorozva elado 932 m2

telken. Víz, g~, telefon. I.ár: 650 OOO Ft. Erd.:
46/419-039. -b-

Jó állapotban lévö használt konyhabútor,
Erzsébet hálószobabútor komplett, Singer var
rógép, Veronika varrógép, heverő, asziali
sparhell, csempekályha, kis g~túzhely :- 2
feies, kanapé" akasztós .szekrenJ eladó. Erd.:
Gye., Kullch lJY. 36.. tel .. 66/283-157. -b-

Október 6. Itp.-en 3szobás, löldszmtl, 2erké
Iyes 85 m2-es, gázfútéses lakás eladó. I.ár 4,5
MFI. Erd.: 66/284-166, 06/30/9089-281 -b
3x-

Endrődön, Damjanich u. 23. sz. alatti 2szobás,
összkomfortos családi ház garázzsal, mel
léképülettele szép kerttel eladó. I.ár 3,5 MFt.
Erd.: 66/28~-291. -b-3x-

600 n.öl t.elken kertes parasztháZ eladó, Lábas
u. 12. I.ar 2 M Ft. Erd.: 06/20/3705-399,
06/20/3689-965. -b-

Gyomán a Vásártéfl I!,O.-en 1. emeleti, 2
szobás, konvektoros, felu\ítolllakás eladó. I.ár
4MFt. Erd.: Kalona Lász óV~s~rtéri IIp. 29/A
1/4. -b-3x-
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KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/3543-383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncíuhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás: ahél minden napján 8-17 óráig. Gyors határidő, jó minőség, kedvező árak!

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

~
KörÖSi Weekend HOn!áSZ-~~ .

',~" . hobby-, kempingszaküzlet ~%
~. • Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig.

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

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÓTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállílás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történo kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telemax
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755

Analóg és digitális műholdvevó'k

Földi antennák

MAGYAR MŰSOROK
műholdrólhavidíj nélkülIl l

Telefonok, faxok, alközpontok
Hívószámkijelzős telefonok

Hívószámkijelzó'k

Direct,
Egből kapott szórakozás
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Válla/kozásom kere/én be/ül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. tf
Továbbá válla/om:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 11!Qt

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-i9, SZD.: 8-12-ig.

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TisZTÍTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.

NyiTVA: hÉTfőTől pÉNTEkiG 9-l ~ óRÁiG
KözülETEkNEk hÁZTól hÁziG sZÁllíTÁS!

Vendéglátóipari üzembe
munkatársat keresek.

Érdeklődni:Tel.: 386-865, 06/20/5372-952
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A MÁGUS-COMP

Foto Porst
Gyomaendrőd,Fő út 149.

06/66/386-457

géprongy kapható
*

Fürdőruhák~ nyári
ruhák és cipők

Nyitva tartás:
hétfő: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.3O-i7-ig,

szombaton: 8-i2-ig

PHOTO
PORST

• FOTO-AUDIO-VIDEO •
Fényképelőhívás a legjobb minőségben

Fényképezőgépek,walkmanok, rádiók,
mobiltelefon szerviz

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu
TelJfax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-I2-ig és 13-17 óráig

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

periféríák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

'UTI

@
'U~\

GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 4. sz.

:z

5500 Gyomaendröd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

(Hi8, SVHS, VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828

......~~py-:.f~r~~
Számfiástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZl·SZÖVEGSZERKESZTÉSl
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag. toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZl
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása. javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!

L._._._._._.~._._._.~.~

r·_·_·_D_._.~a_._._._.,

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./fax: 66/282-686, 06/20/9142-122
E-mai!: vendel@bekesnet.hu

,._._.-._._._._._.-.-._.-._._._.-._._._._.,

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/30/2284-728

DOLGOZNI VÁGYÓK FIGYELMÉBE!
Középfokú végze~séggel rendelkező, anyagi helyzetével elégedetlen

embereket várok sok szeretettel csapatomba.
Mi abból élünk, amit mások utálnak csinálni.

Ha érdekel, hívj a 06/60/372·871-es telefonon. .
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~
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Ha pihenni, felüdülni szeretne, válassza
az endrődi Pájer szabad strand

homokos, lankás, természetes tiszta vizét.
Szolgáltatásaink: vízi csúszda, vízibiciklik, kajak,

kenu. Röplabda-, kosár-, foci pályák, minigolf, láb
tangó pálya, biliárd, asztali jéghoki, darts játékok.

Barátait hívja meg piknikre, erre az ideális helyre.
mert !űzrakó helyek, a szükséges felszerelés,

s egész napos program biztosított.

~SaJ'"kluiz_ •Friss tőkehúsokkal és folya-

C
matosan akciós termékekkelsemerie várjuk kedves vásárlóinkat!

'5 · Cukrászsütemények
Ct.: Tímár Vince

'----=..:::..:....::..::=::.....:...:.:.:..:.::.::..-~ (tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r6:apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 6-11 óráig

~ l IClVPI, ,

VALLALKOZOK,
FIGYELEMI

Gyomaendrőd központjában
különbözo alapterületű

irodák eladók
vagy hosszabb távra

bérbeadók!

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/581-670 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

ONL.INE

Érdeklődni lehet:
06/30/9383-556-os telefonon.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készl.etbó1 vagy rövid határidőremegrendelhetők!.. " ~

TUZELOAKCIO!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az

endrődi városrészben áraink la mázsa felett házhoz
szállítva értendőkl

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Belépők: felnőtt: 200 Ft, gyerek: 100 Ft

Legyen a vendégünk!

"ÓZ4~
..\.--?...~s--@ -= I
,~ S ~ ? ~'

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. augusztus 15-én. 17 órakor
Endrődön: 2002. augusztus 15-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi

motorkerékpár
segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Ezt a tanfolyamot
hétvégi oktatás keretében tartjuk!

"H·~RIfII ... .,... 5500 Gyomaendröd.
• j .--, ~ Ipartelep u. 3.

_ TelJfax: 66/386-614,

Építőipari Szövetkezet 66/386-226

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. ..)

······..........•................•...............................
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~~AT.~ZERESZ
00 UZLET

GYOMAENdRŐd, SlAbAdsÁq TÉR 5. TElEfoN: 2 B4~255

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT
H/K/P.~Szo. dÉlElőn

SzTK~vÉNYEk bEVÁhÁsA
SZEMüvEqEk kÉSlÍTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cíkkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁSSAl vÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarka Cala ~TS2ERÉSZMESTER

A Városi Zene- és Művészeti Iskola küldöttsége
Kínában járt. Az erröl szóló képes beszámolót a jövö
hónapi számunkban közöljük. Ezúton is köszönetet
mond az iskola vezetősége.a támogatóknak a távoli
utazás biztosításáért. (Támogatókat lásd ott - szerk.)

*
A Városi Zene- és Művészeti Iskola PÓTFELVÉTELIT
hirdet az alábbi tagozatokra:
zeneművészet,képzőművészetés balett.
Jelentkezni szeptember 4-én és 5-én a zeneiskolában,
Kisréti u. 27. 17-18 óráig. Tel.: 386-491.

*
Napok óta szép farkas tipusú fiatal kutya kóborol
utcánkban. Figyelmes, kedves, házörzésre, éjjeli őr mellé
alkalmas a jószág. Egy lakó jelezte ezt a gyomai focipálya
környékéről. Telefonszáma: 386-080

Várjuk vásárlóinkat a

lXI
GYOMAENDROnÖN NON-8TOP

vt) /:J V / ~()ti:J-l t) 4.

·28 t3t3/~S-~S-~S

ÁLLÁST AdANL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

,

FE8TEKCENTER - 2000 BT.

..
Julica Vzletházban

Ruházat S-XXL-ig
• Rranv és ezüst ékszerek árusítóso, javítása

• tört oranvból ékszerkészítés
• ajándéktárgvak
• foto cikkek, órák

FolyaMatos AGFA akciókl
• amatőrfilm kidolgozás kedvező áron.

kiváló minőségben.

rovid hatándővel 11
fotoalbum akCióval

A nván szezon alatt EXPRESSZ fllmkldolgazóst
IS vállalunk

Várjuk vásárlóínkot

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gvomaendr6d. F6 út 216. Telefon: 06/66/284-815

Boltjaink:
Gyomaendrőd,Hídfő út 12.

TeL: 06/30/2993-047
Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.

(volt Gabonaforgalmi VállalatmiJ)
Tel.: 06/30/2289-702

Július l-től október l-ig aki 5000 forint felett
vásárol, SORSOLÁSON vesz részt!

Nagy értékű ajándékok kerülnek kisorsolásra.
Megkezdtük TAPÉTÁK forgalmazását is!

Folyamatosan AKCIÓS festékekkel
vá.Ijuk kedves Vásárlóinkat!

HÁZATIKŐ RA
Gyermekruhák, felnőtt ruhák, szövetfélék

ANIKÓ RUHÁZAT Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
T~!:l:.f~: Q6~_()_6-3§~=1§~

Építólpari szolgáltatás
szennyvízcsatorna,

út tervezés - kivitelezés
Útalap építéshez tört betontörmelék értékesítés
Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz telephelye.

Telefon: 06/60/348-018

YTONG CSABAKŐ
BETON ts ~PITOAIrtAGGYÁllTO KFT.

Frühwald
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Rácz Lajos emlékirata
A Kner nyomdában készül Rácz Lajos emlékirata,

amit a szerzö 1973-ban fejezett be. Az Endrődön

született író 1978-ban országos pályázaton egy második
és két elso díjat nyert, ám mégsem került a mű kiadás
ra. Rácz Lajos az endrődi, a gyomai és az országos
eseményeket örökíti meg a "Parasztsors a XX. század
fényében" címmel.

A kötet előflzethető Gyomaendrődön Pataki Bá
lintnénál Fő út 163. sz. alatt és Gellai Imrénél Micsurin
u. 29. tel.: 66/386-178.

A kiadáshoz vállalkozások és vállalkozók támo
gatását ezúton is kéIjúk. A támogatások összegének
megfelelő példányszámot a könyv elkészülte után biz
tosítjuk.

Dr. Köhler Mihály szerkesztő 4028 Debrecen,
Dobsina u. 4. Tel.: 52/419-795, fax: 52/418-287.

Lapzárta utáni és augusztusi események
Nemzetközi Müvésztábor július 21.-augusztus

3. Bethlen Gábor Szakképző Iskola. Zárókiáliítás
augusztus 3-án a Városi Képtárban, 15 órakor.

Nemzetközi VW Bogártalálkozó augusztus 2-4.
a gyomai szabadstrandon. A város utcáin "bogár
felvonulás" aug. 3-án 18 órától.

Nemzetközi Népzenei Fesztivál augusztus 2-4.
a Liget-fürdő kempingjében. Bírkafőzőverseny 4-én.

Motoros találkozó KTM Kupa motocross verseny,
az Eurocross ringen, augusztus 3-án.

Nagylaposi Popfarm műsoraaugusztus 3-án este
Nagylaposon. Fellépnek: Frankó Tünde, Farkas
Bálint. Békefi László....

Országos Mazsorett Találkozó, utcabál és tűzi

játék, nemzetközi halfözőversenyaugusztus 19-20. a
Népligetben, endrődi városrész.

Múzeumok, kiállílóhelyek
Kner Nyomdaipari Múzeum
Kossuth u. 16. Nyitva tartás: kedd-vasárnap 9-15 óráig. Tel.: 66/386-172
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár
Kossuth u. 11. Nyitva tartás: kedd, esül. 10-14, szerda, péntek 14-16 óráig.
Szombat (aug. 31-ig) 14-16 óráig. Tel.: 282-067
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum
Sugár u. 20. Nyitva tartás előzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 66/282-472,
284-318, 06/30/4939-311
Bognár - Kovács Múzeum
Fő út 220. Nyitva tartás: minden nap 9-18 óráig. Tel.: 66/284-914
Motormúzeum
Hősök útja 58. Nyitva tartás: minden nap 9-18 óráig. Tel.: 66/284-914
Honti Galéria
Kisréti u19. Bejelentkezés: tel.: 66/386-161, 282-205

Liget-fürdő és kemping
Erzsébet liget 2. Nyitva tartás: minden nap 9-20 óráig, pénztár 19 óráig.
Tel.: 66/386-039
Pájer kemping
Templom-zug, lel.: 06/30/9672-741

Indián nyár Spanyolországban
Október 18-27 között társas utazást szervez a
Kulturális Egyesület Spanyolországba. (Calella,
Barcelona, tengerpart, fürdőzés, hajókázás, Mo
nacp...) Teljes ellátással 62 ezer forint. Információ
06/30/9742-608. (részletesebb tájékoztató a követ~

kező számunkban - a szerk.)

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

~~~ÉSC'~ CSEMPECENTRUM

~\"<,,,,"J'''' 4. ~o.. I ts
ANDOR ésANDOR Kft. CSILLARSZ'ALON5500 Gyomaendrőd H

Toldi 011/1.

MINDENT EGY HELYEN!
* Kerti lámpák, spot mennyezetlámpák, világítótestek
* Kerti ülőgarnitúrák, hintaágyak, szerszámosládák,

virágkaspók
* Festékek, lakkok, pácok, kéziszerszámok
* Padlólapok, falicsempék, akryl kádak, csaptelepek,

zuhanyfülkék, tükrök, egyéb kiegészítők

* Laminált parkettpanellek
* ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek
* LB-KNAUF vakolati- és hőszigetelő rendszerek
* POLICARBONÁTOK .

AKCIÓNK:
ZALA padlólapokra 10% engedmény
BÁZIS fagyálló ragasztó: 999 Ft
Padlóburkoló: 1290 FtJm2

Hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Megközelíthető a mezóberényi úton, a helységtábla

után 200 m-re (A volt Tequila helyén).

Telefon/fax: 06/66/284-528
mobiltelefon: 06/20/9667-647

Gyomaendrődi Híradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd KépViselő-testülete • 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. DáVid Imre polgármester. Készült: Balu PIint Bt. Gyomaendrőd, telefon: 0666/283-489
E-maiI: hírado.gye@bek.ahh.gov.hu • Teljesztik a gyomaendrődi kereskedők • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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(ANdódy kÖNyvköTÉSZET MEllm)

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

Válasszon a suzuki modellek
széles skálájából!

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

• Használt autó beszámítás, értékesítés, eredetiség
vizsgálat

• Hitel biztosítása a nem nálunk vásárolt gépkocsikra is, maximum
72 hónap futamidő

• 40 % fölötti befizetésnél CASCO 
mentesség

• Közalkalmazotti kedvezmény max. 6%
• Mozgáskorlátozottak utalványának tel

jes körű beszámítása, számukra továb
bi kedvezmények

De nálunk plusz egy meglepetés várja!

• Teljes körű szervíz, műszaki vizsgáztatás, zöldkártya

KERESKEDÉSEINKET MEGTALÁLJA:

VÁLASZTÁSI KÉSZÜLŐDÉS•••
Felhívjuk a jelölő szervezetek, pártok, egyéni indulók figyelmél, hogya

Híradó megjelenteti az érintettek választási/politikai bemutatkozásait alapban.
Az októberi rendszeres megjelenésűben (mint fizetett politikai hirdetést [érdek
lődni aszerkesztőségben]) is, az október első dekádjában megjelenő ingyenes
jelöltbemutató számban pedig igyekszünk minden induló jelöltet és pro
gramját ismertté tenni aváros lakói körében ahagyományoknak megfelelően.

Lapzárták: az októberi "rendes· számban: szeptember 24. 16.00 óra;
az ingyenes választási újságban: szeptember 28. 13.00 óra.
Az "ingyenesbe" várjuk a jelöltek anyagait, amely
• egyéni képviselőjelöltek esetében maximum 25 gépelt sor lehet

és egy jó minőségű fénykép;
• apolgármesterjelöltek 2, max. 2,5 gépelt oldal (2-es sortávol
sággal) szöveget és egy jó minőségű fényképet juttassanak el a
szerkesztőségbe (Szabadság tér 1. sz., tel.: 282-128) afent jelzett
időpontokig.

Kérünk minden érintett személyi, hogy bemutatkozó anyagát borítékb~n

név és amegjelentetni kívánt mód (tehát: fizetett hirdetés a"rendes számban";
vagy az 'ingyenes" választási megjelentetés) megjelöléssel már szeptember
közepétől, (de lehet korábban is) folyamatosan juttassa el hozzánk a
kellemetlenségek elkerülése érdekében!

Az írásos bemutatkozások leadására lehetőség lesz atörvényes jelölési
időpontot követően (szept. 27.), hiszen szeptember 28-án ügyeletet tartunk a
szerkesztőségben déli 13 óráig - az ingyenes lapszámra vonatkozóan.

Fontos: a fent jelzelllapzárták időpontjai után anyagot elfogadni már nem tudunk!

RÁd iÓTElEfON

SZAküzlET

GYOMAENDRŐD,

FŐ ÚT 188.

TElEfON: 06/66/287~474

GYOMAFON

..
Uj helyen a konténer
A szelektív hulladékgyüjtést szolgáló konténerek a

Penny Market parkolójából áthelyezésre kerültek a Vásár
téri lakótelep Üvegház bisztrójának parkolójába. Ennek
oka az elözö helyen történt fokozott szemétfelhalmozás.

TANÉVNYITÓ

o vodafone
-------hivatalos partner

Ericsson R GOD
most akár

bruttó 9900 Ft-ért
a tiéd lehet
elöfizetéssel

Régi, egysávos mobilodért cserébe hihetetlenül kedvező áron atiéd lehet egy
GPRS-telefon!

Korlátlan internet-hozzáférés percdíj nélkül, sőt most 3 hónapig
ingyen!
Mostantól bárhonnan, akár külföldről is annyit inlernetezhetsz, amennyit csak akarsz.

Beiskolázási támogatás
Felhívás! Értesítjük a Tisztelt Szülőket, tanulókat, hogya 2002/03-as

tanévre a beiskolázási támogatást közép-, ill. felsőfokú, nappali tagozatos
oktatásban részesülő tanulók részére 2002. szeptember 1. napjától szeptember
30-ig lehet kérelmezni (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál.

Dr. Dávid Imre polgármester

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepsége szeptember
5-én, 17 órától aKatona József Művelődési Központban (Gye., Kossuth u.
9. sz.) lesz.
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Megkérdeztük

A. POLGÁRMESTERT
• Hogyan értékeli, mint polgármester, az elmúlt négy év munkáját a most

következ6 választást megel6z6en?
Úgy gondolom, hogy Gyomaendrőd életében egyértelműen eredményes volt

anégy év munkája. Ennek sok összetevője van. Legfontosabbnak azt érzem, hogy
a lakosság is akarta és hitte, hogy ez az alvó város fejlődőképes. A közös
erőfeszítések javították és javítják a lakók életfeltételeit, ezért anyagi áldozatot is
hoztak. Ki is léptünk abból a mederből, amibe a 90-es évek első felében be
kerültünk. Igaz, hogy a fejlesztések nem hoztak kimagasló gazdasági ered
ményeket, az is igaz, hogy avároslakók életfeltételei ma is alacsonyak, de én vis
szaemlékszem a90-es évek közepére, mikor 2300 regisztrált munkanélküli volt
itt, ma csak ennek kb. 50%-a.

Elértük, hogya ciklusban került átadásra az ivóvíz; 2003 őszére várhatóan a
város belterületén mindenütt készen lesz a szennyvíz, amire rendelkezésre áll a
saját erő is. Elindult az ipari park fejlesztése, ami lehetőséget teremt a befek
tetőknek, hogy Gyomaendrődön egyre több munkahelyet teremtsenek. Az infra
struktúra már megvan: út, villany, víz, gáz, szennyvíz, telefonkábelek. Mindehhez
azért egyedül Gyomaendrőd kevés, és országos akarat is kell ahhoz, hogy nyugat
ról abefektetőket kelet felé irányítsák. Egyéni véleményem, erről, hogy ha nincs
országos akarat ehhez, akkor sajnos, könnyen átlépnek bennünket, és Románia
felé irányulnak abefektetők. Afürdőfejlesztés, amiről nagyon sokan azt mondták,
hogy elmarad, anapokban elindult anyári szezonvéget bevárva.

Ha végig megyünk atelepülésen, akkor még sok rendeznivalót is találunk, bár
kihelyeztünk az elmúlt négy év alatt kb. 80-90 padot, szemeteskosaral, virág
ágyakat hoztunk létre stb., de még rengeteg dolog hátra van... A középületek
szépek lettek, és büszke vagyok arra, hogy az endrődi Közösségi Ház, aKossuth
úti óvoda kivételével ebben az évben minden lényeges középületünk megújult.
Összességében egy olyan kisváros teremtődött meg, amely mindenképpen
lényeges javulásokat mutat. Az elindult beruházások mintegy 4milliárd FI értékel
képviselnek, és ha a folyamatosságuk révén a következő ciklusban ehhez kb. 2
milliárd Ft-os bővítés is megtörténik, így amegfelelő szintű további fejlesztések
is megvalósulnak, sezzel tovább gazdagadunk: utak, járdák, építésével, ligetek és
aholtágak rehabilitációival és így tovább...

Sokan mondják rám, hogy erőszakos vezető vagyok és hasonlókat. Biztos,
hogy van benne valami, hiszen mindig van elképzelésem, mit szeretnék meg
valósítani. Azonban különböző fórumokon az előkészítés folyamán mindenkit
meghallgatunk. Adöntés megszületése után már nem igazán engedhetem, hogya
különböző vélemények vitát kavarjanak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt
nemcsak aképviselő-testületi tagokkal és alakossággal egyetértésben oldhatjuk
meg, hanem elképzeléseinkkel külső támogatókat is meg tudunk nyerni.

Gyoma és Endrőd 1982-ben egyesült, 89-ben lett város. Örökös probléma
húzódott akét településrész között. Én rendkívül pozitívnak tartom, hogy ekét rész
közöltiviszályok nyugvóponton vannak. Nem azt mondom, hogy nincsenek külön-

böző lokálpatrióták, vélemények, sőt ez kell is, de összességében ma nincs az,
hogy hol fejlesztünk.... Olt csináljuk, ahol éppen szükséges, ahol ez logikus. Az
intézmények viszonylatában is érezzük ezt. A város lakói is így érzik, mert ha
szórakozunk is, akkor a két legnagyobb rendezvényünk közül: a Sajt- és
Túrófesztivál Gyomán, az augusztus 20. Endrődön van. Ez is közélebb hozza akét
városrészt egymáshoz.

• Aképvisel6kkel milyennek találta 98-t61 az együttműködést?

Meglaláltuk aközös hangot amunkakapcsolathoz. Én nem hiszem, hogy egy
ekkora várost és aképviselő-testületet baráti alapon lehet irányítani. Ez egy nagy
on kemény szakmai munka. Aképviselőknek különböző érdekeknek kell megfelel
ni, de zömében megtaláltuk, úgy hiszem, a közös hangot ahhoz, hogy a város
ügyét előre tudjuk vinni.

• Érzett-e a négy év alatt különösebb politikai vagy egyéb e/lener6t
tevékenysége során?

Ellendrukkere nekem is, a testületnek is volt adott esetben, bizonyos
fejlesztések során. Én úgy érzékeltem, hogy alkalmanként ez szubjektív, egyéni.
Összességében egyetlenegy párt, civil szervezet, nagyobb csoportosulás
ellenében nem találkoztam olyan erővel, amely végső soron aváros fejlődését

szerette volna akadályozni.
• A következ6 négy évet tekinlve milyen elképzelésekkel indul a választási

harcba?
Legfontosabb, hogy ezt a4milliárdos beruházás-sorozatot, ami folyamatban

van, be kell fejezni. Ajövő évi lejlesztésekre megvannak asaját erőink és atartalék
lehetőségeink. A következő, hátra lévő munkák: utak, járdák, parkosítás stb. kb.
300-400 millió Ft-ot kíván. Rendezni kell aKis Bálint Általános Iskola sorsát, ami
600-700 millió Ft-os érvényben lévő beruházás. Ezeket kiegészíti még a négy
holtág rehabilitációja, aligetek felújításai. Ameglévő, ez év őszére átadandó ipari
parkhoz befektetőket kell előteremteni, hogy ezzel a munkahelyek száma
nőhessen. Betelepülni szándékozó már van, de ateljes kiépítést meg kell várni.

* * *
Aközmeghallgatás aváros általános rendezési tervével kapcsolatban lesz, de

egyelőre még az időpont ja az előkészítő munkák miatt nem konkrétizált.
Amennyiben aválasztás előtt lesz, akkor valószínű, hogy választási kampánnyá
bŐvül. .. Remélem, hogy végül egy olyan fórummá alakul ez, ahol aváros jövőjét

kell majd rendezni, nem amúltat vagy ajelefJt minősíteni.
* * *

Végezetül: köszönöm aváros polgárainak bizaimát és, hogy egy fél és egy
egész ciklust lezárhattam. A város lakói ezt biztos, hogy pozitív vagy esetleg
negatív irányban értékelik. Választásuk eredményeként lehet majd talán szebb is,
jobb is, de lehet sokkal gyengébb is a következő polgármester. Azt kérem, hogy
mindenki bölcsen döntse el, mit kíván az eddigi munkámat értékelve és jöjjenek
el szavazni!

.........................................................................................................................
NYERTESEK

AKulturális Egyesület Gyomaendrőd 2002. évi iskolakezdési pályázat nyertesei:
Felsőfokú kategóriában: Bernáth Viktor - Kálvin 27., Szurovecz Tibor 

Köztársaság u. 3/1., Kis Tamás - Hunyadi u20/1.
Középiskolai kategóriában: Farkas Ildikó - Körös sor 5., Bucsi Erzsébet 

Tokai J. u. 3., ~selei Anita - Vörösmarty u. 47., Pólus Viktor - Csokonai u. 1.,
Rák Mihály - Arpád u. 25. Apénzt aVárosi Könyvtárban vehetik át adiákok.

MEGHívó
A gyomaendrődi Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete

tisztelettel meghívja tagjait, hozzátartozóit, ismerőseit a következő

Esélyegyenlőségi és Rokkantak napja alkalmából megrendezésre kerülő

ünnepi ebédre. Helyszín: Körös étterem, Gye., Szabadság tér 5!7. Időpont:

2002. szeptember 28. 11 óra. Jelentkezni: hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig a
Kossuth út 3. sz. alatti központi irodában, tel.: 66/386-677.

Zene, tánc, tombola, melyhez támogatóink, szimpatizánsaink hoz-
zájárulásait ezúton is megköszönjük! ,

Tisztelettel egyesületünk vezet6sége nevében: Tímárné Kozma Agnes

Tábor 2002 júniusában
A Szakmai Középiskolák Kulturális Egyesület Országos Diákszínjátszó

Táborának a Katona József Művelődési Központ kilencedik alkalommal volt
szívélyes házigazdája az idén. Az egy hétig tartó maratoni munka főszereplői

Budapestről, Kecskemétről, Békéscsabáról, Komádiból, Győrből, Tolnáról és
nem utolsósorban Nagyenyedről, aBethlen Kollégiumból érkeztek, kiegészülve
még ahelyi Körös Menti Táncalapítvány Művészeti Iskola színjátékosaival.

Az alkotó munkát Györfi Zsolt rendező és Kovács Áron drámatanár és
zeneszerző porciózIa óriási mennyiségben. Atábor rekreációs szolgállatásaiért
Petri Miklós magyartanár és Hajdú László, a Komédiás Kör vezetője felelt. A
kurzust egy ragyogó hangulatú bemutató zárta. Amost is sikeres tábor szpon
zorainak: a SZAKE vezetőségének, a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának, a
Megyei Művelődési Központnak, aBékéscsabi Hűtőház Rt.-nek, aGyomai Kner
Nyomda Rt.-nek, aMammut-Tec-nek, aKörösi Halászati Szöv.-nek, aSikér Kft.
nek, az Erzsébet-ligeti fürdőnek, aSportcsarnoknak, aPilis Inveszt Kft.-nek, a
Zöld cukrászdának, aDréher étteremnek, aKrisztián étteremnek, Németh Dezső,

Pájer Sándor, Lehoczkyné Wolf Tünde, Borsi Lajos, Kovács Erika vállalkozóknak
hálás köszönetüket fejezik ki atábor lakói és aszervezők!
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A KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET JELÖLTJEI
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA

A mai ember túlzot
tan kihasználja a ter
mészet erőforrásait: a
levegőt, a vizet és a ter
mőtalajt.

Ha ezt a folyamatot
nem állítjuk meg, világ
méretű katasztrófához
vezethet.

A válság mély, de még
megteremthetőegy jobb
jövő.

Új, környezettudatos
gondolkodással olyan
világot formálhatunk,
amelyben érdemes és lehet is élni, és
amelyet bátran hagyhatunk gyer
mekeinkre.

Ezek a gondolatok motiváltak ben
nünket, mikor a tavalyi év elején
megalakítottuk a

Körösök Vidékéért Egyesületet,
melynek egyik legfontosabb célja

szűkebb környezetünk természeti
értékeinek megóvása, környezetünk
védelme.

Feladatunknak tekintjük a múlt
értékeinek megörzését, a hagy
ományok ápolását.

Arra szövetkeztünk, hogy váro
sunkat olyanná formáljuk, ahol jó
lakni, mert szép és gondozott, és mert
biztosított a szabadidő kellemes és
hasznos eltöltése is.

Tagjaink sorában nem különböző

pártok zászlóvivői vannak: olyan
emberek léptek be hozzánk, akik
munkájukkal, tevékenységükkel, sza
kértelmükkel már eddig is bizonyítot
ták a lakóhelyükhöz való
elkötelezettséget, és együttgondo-

lkodásuk, együttes ten
Iliakarásuk már eddig is
igazolta a szervezet létjo
gosultságát.

A felelős társadalmi cse
lekvés igénye, a helyi
közéletben való
szerepváltás miatt jelöl
teket állítunk az őszi

önkormányzati választá
sokon.

Támogatásunkat bUja a
függetlenként induló
jelenlegi polgármester,

DR. DÁVID IMRE,

akit a megyei közgyűlés
tagjának is jelölünk.

VaLamennyi váLasztókerűletbenindí
tunk jeLöltet:

SZILÁGYI SÁNDOR polgárvédelmi

irodavezető,

cSÁNYI ISTVÁN vízügyi területi

vezető,

CSÍKNÉ TÍMÁR ÉVA közgazdász,
BÉRES JÁNos magánvállalkozó,
HANGYA LAJOSNÉ tanár,
HORNOK BÉLA közgazdász,
WÉBER CSABA villamosmérnök,
KOVÁCS MIHÁLY építész,
VARJÚ JÓZSEF tanár és
JAKUS IMRE ügyvezető

személyében.

Jelöltjeinket támogatja az Endrődi

Gazdakör és a Gyomaendrődi

Kulturális Egyesület is. (-X-)
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Polgármesterjelöltként bemutatkozik:

Balog Károlyné SzedIák Margit
Gyomán születtem 1959-ben. Férjem Balog Károly,

aGYEFA Kft. ügyvezetője. Két fiúgyermekem van.
A középiskola elvégzése után Budapesten az

Egészségügyi Főiskola KÖJÁL szakán szereztem
diplomát. Ismereteimet mindig bővítem és az idők

folYBmán postgraduális képzésen még két szakot
végeztem (egészségügyi menedzser, kereskedelmi vál
lalkozói szak).

A főiskola elvégzése óta itthon élek, soha nem
tudtam és nem is akarok elszakadni Gyomaendrődlőt.

Munkahelyem először aViharsarok HTSZ, majd az '------'-----'------'l

akkori lanács és Polgármesteri Hivatal, ahol 13 ével
töllöttem. Jelenleg az Észak-Békési Kistérségnek vagyok a lérséglejlesztési
menedzsere.

Az államigazgatásban és a területfejlesztésben megszerzett ismereteim és a
Gyomaendrődért érzett szeretetem ösztönzöt! arra, hogy induljak októberben apol
gármester-választáson, mint független jelölt és helyi képviselőnek a 6. számmú
választókerületben.

Úgy érzem, hogy nekünk, helyieknek fontos, hogy mi történik a városban.
Hiszem és vallom, hogy ha a..tiszta, rendezett, értékeit felismerő, kiaknázó és azzal
élni tudó városért együtt dolgozunk, akkor az eredmények is érzékelhetőek

lesznek". Ahibát mindig önmagunkban kell keresni, nem pedig másokban. Aleg
fontosabb, hogy egységes városképben gondolkozzunk és ezért dolgozzunk.

Gyomaendrőd közigazgatási területét táblák jelzik, de mégsem egyforma kép
fogad bennünket. Az egységes városért szeretnék dolgozni, ahol minden polgár
biztonságban és megfelelő életszínvonaion tud élni.

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy a kopogtató cédulát
Gyomaendrőd, Mátyás kir. u. 2/A szám alatt leadhatják, illetve telefonon hívjanak
és személyesen elmegyek érte. Tel.: este: 66/284-062, mobil 06/20/9361-645.

Balog Károlyné Szediák Margit

Válasz egy sikeres újságírónak
aSzó-Beszéd augusztusi számában megjelent Sikertelen iskolavezetés c. cikkére

Tisztelt ,,-oke" Úr!
Fenti cikke nem szolgáll különösebb meglepetéssel számomra, hiszen saját

állításaimat igazolla. Ön egy tanév végi, iskolai munkát értékelő beszámolóból
idézett. A42 oldalas, táblázatokkal, grafikonokkal illusztrált pedagógiai értékelés tíz
év munkájának eredményeit és nehézségeit összegzi. A benne felsorolt ered
ményeknek (pl.: tárgyi feltételek javulása, bukási százalék csökkenése, nyelvvizsgák,
versenyeredmények, tantestületi egység, szülői együttműködés, országos szintű

kapcsolatok stb.) az Ön számára nem volt hírértéke. Ön abeszámoló első oldalának
egy részét ragadta ki, mely az iskola helyi propagálásával kapcsolatos nehézségein
ket taglalta. Önnek elég volt az egész beszámolóból ez arészlet ahhoz, hogy megkí
sérelje anyilvánosság előttleminős~eni az iskola vezetését, hiteltelenné tenni atan
testületet és az egész iskolát.

Mindennek számomra az az üzenete, hogya "szenzációéhes sajtó" kifejezést
önmagára és újságjára nézve találónak érezte. A sértettség olyan olcsó újságírói
fogásra ragadtatta, amelyhez nem kett ett egy tízéves működés átfogó elemzésének
értelmezése, elég volt az önkritikából kritikát faragni, s azt az iskolavezetés
minős~éseként közhírré tenni.

Atanév végi beszámoló funkciója az, hogy összegezze az eredményeket, feltár
ja a problémákat, s azok megoldására feladatokat határozzon meg. A beszámoló a
tantestületnek szól, hiszen a feladatok megoldása apedagógusokra vár akövetkező

tanévben. A törvényi előírás szerint a tantestület által elfogadott beszámolót kell az
önkormányzatnak megküldeni. A beküldött dokumentum nyilvánossága az ő dön
tése, s hogy mit kerekít ki belőle asajtó, az pedig újságírói etika kérdése - ha van
ilyen. Persze, lehet olyan beszámolót is írni, amelyik csak az eredményeket tartal
mazza, de minek? Hacsak azért nem, hogy az Ön újságjában ne jelenjen meg rólunk
semmi.

A jövőmre vonatkozó javaslatait köszönöm. Az újságalapítás gondolata
küfönösen telszik' Az! gondolom, az egész városnak szüksége lenne egy olyan
újságra, amelyik az iskolákról tudósít, s biztosílja azt, hogy az iskolaválasztás előtt

álló szülők reális képet kapjanak az oktatási intézmények munkájáról Ez a feladat
pedig éppen pedagógiai értékelési szakembert igényel Agondom viszont az, hogy
ha asikeres újságírás feltétele az aszándék, amellyel Ön aszóban forgó cikket írta,
akkor inkább lemondok asikerről. Maradok tehát "sikertelen".

Gyomaendrőd, 2002. 08.19. Ladányi Gáborné

Polgármesterjelöltként bemutatkozik:

Szabó Zoltán
Szabó Zoltán, 45 éves gyomaendrődi polgár

vagyok. Endrődön születtem, Gyomára nősültem.

Két gyermekünk ugyanabban aszülőotthonban

született: a nagyobbik Gyomán, a kisebbik
Gyomaendrődön.

Én már koromnál fogva is azt anemzedéket
képviselem, aki az összetartozó várost tartja a
fejlődés útjának. Szerencsére ma már majdnem
mindenki így gondolkodik. Az, hogy Gyoma
endrőd itt tart, s messze elmarad a környékbeli
városoktól, amindenkori vezetés hibája.

Városunk legnagyobb problémája a
munkanélküliség. Olyan munkahelyek teremtésére kell az erőfeszítéseket fordítani,
amely nemcsak fiataljainkat bírja maradásra, hanem az itt eddig becsületesen dol
gozókat is, akik önhibájukon kívül kerültek munkanélküli státusba. A felszámoli
üzemek, tsz-ek, állami gazdaság munka nélkül maradt dolgozóinak éppen úgy kell
munkahelyet biztosítani, mint afrissen végzett pályakezdőknek.

Független jelöltként, párton kívüliként igyekszem elnyerni bizalmukat. Az
előző kormány több programjával egyetértek, ugyanakkor ajelenlegi vezetés száz
napos programja is nagyon sok ember - közalkalmazott, egészségügyi dolgozó,
nyugdíjas - életszínvonalát érintette pozitívan. Hiszem és vallom, hogya
lehetőségek szélesebb körű kihasználásával a helyi vállalkozók bevonásával
Gyomaendrőd fejlődése jóval előbbre tartana. Természetes, hogy a jelenlegi
helyzetben csapatmunkára van szükség. A városvezetés csak olyan szakértő

munkatársakkal képes a város számára lehető legjobb döntéseket meghozni, aki
felelősségel vállal amunkájáért.

A kormány üvegzseb-programja nagyon szimpatikus a számomra. Tegyük
átláthatóvá agazdálkodást. Atöbbes szám azért is indokolt, mert aközbeszerzés,
a hozzá tartozó elszámolás, a gazdasági környezet nemcsak a polgármester és a
vezetés számára ad feladatot, hanem ezek jogszabályi hátterét is biztosítani kell
Nem ködösítés, manipulációs gyanú, hanem tiszta, nyitott gazdálkodás kell. Az
önkormányzat tagjainak és vezetőjének egy cél lebeghet a szeme előtt: mindenki
szeressen itt élni, egy virágzó, szép, megfelelő életszínvonalat adó város pol
gáraként.

A rózsaszín kopogtató cédulákat leadhatják Szabó Zoltán független pol
gármesterjelöltre Endrődön, aSzabadság utca 3/1. postaládába, Gyomán az Arany
János utca 23. postaládába. Besenyszegen, a Holdfény sörözőben, valamint az
önkéntes segílőimnél.

Bizalmukat köszönöm! Szabó Zollán polgármesterjelölt

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG, GYOMAENDRŐD
SZÉKHELY: GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1.

Elnök: dr. Debreceni Gizella, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 32/B/III./10.

Elnökhelyettes: Gyetvai Jánosné, Gyomaendrőd, Baross G. u. 19.

Tag: Vaszkó Tímea, Gyomaendrdd, Selyem u. 8/1.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

HELYE: POLGÁRMESTERI HIVATAL 4. IRODA GYOMAENDRŰD, SZABADSÁG
TÉR 1.
HVI VEZETŰJE: dr. Csorba Csaba, Tel.: 284-122. Mobil: 06/30/466-8238
HVI VEZETŰ HELYffiESE: Megyeri László Tel.: 386-397, mobil: 06/20/497-7508
HVI TAGJAI: Uhrin Zoltánné, tel: 283-803
Vezeti anévjegyzéket, kiadja az igazolásokat
Tímárné Binges Irén, mobil: 06/30/342-1009
Vezeti a névjegyzéket, kiadja az igazolásokat, folyamatos kapcsolatot tart a
szavazatszámláló bizottsággal, Kulikné Gellai Zsuzsanna, tel.: 284-458
Szabóné Galambos Éva, tel.: 283-663, mobil: 06/20/542-1455
Átveszi a jelölő szervezetek, a jelöltek bejelentésével kapcsolatos
nyomtatványokat, segítséget ad akitöltésükhöz
Jakucs Mária, Tel.: 284-581, Mobil: 06/20/591-8650
Ügyfélfogadás:
Munkanapokon héttőtőH:sütörtökig 8-16.00 óráig, Péntek 8-13.30 óráig
Munkaszüneti napokon telefon ügyeletet tart: dr. Csorba Csaba, 06/30/4668-238,
Megyeri László 06/20/4977-508, Tímárné Binges Irén 06/30/3421-009 lelefon
számokon.
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A halászlén túl ...

Szurovecz Mátéról, aki mindig újat keres

Busaolaj-kapszula

átvenni. Szurovecz urat pedig nem jellemzi a túlzott rámenősség és a kellő

vagányság, ezért kiszolgáltatottá vált egy ideig, de mikor átlátott végre aszitán,
kellően lazított kapcsolatán ...

Legtöbb ötlete és elképzelése megvalósítható, sőt csak az ipari méretű

gyártásra vár, illetve az ehhez szükséges kereskedelmi kapcsolatra Ehhez ő

maga nem rendelkezik megfelelő tőkével és megbízható társakkal. Egyik
legsajnálatosabb a rendkívül hasznos és egészséges busaolaj-kapszula
gyártásával történt megtorpanás.

Közismert, hogy csak a busa és a lazac halfélék húsa és zsfrja tartalmaz
olyan hatóanyagokat, amelyek az emberi szervezet tápanyagcseréjét
koordinálják. ABusa Csepp abusa zsírjában lévő életfontosságú telítetlen zsfr
savakat tartalmazza természetes állapotában.

Atelítetlen zsírsavak:
felfrissftik aszervezet anyagcseréjét; felbontják avérben akoleszterint és a

felesleges vércukrot; gátolják a vérrögképződést; előnyösen hatnak a szívin
farktus megelőzésében; tisztítják az érfalakat; gátolják az érelmeszesedés
kialakulását.

Abusaolaj fogyasztása ajánlott megelőző jelleggel atúlhajszolt életmódot
folytató - de az egészséges - emberek számára is.

A Busa Csepp rendszeres fogyasztása a reumatikus és ízületi gyulladá
sokat és fájdalmakat csillapítja, hosszú távon meg is szünteti. Természetes A
és D-vitamint tartalmaz.

Gyomaendrődön egyre inkább megjelennek agasztronómiával kapcsolatos
rendezvények (lásd: sajt- és túrófesztivál, halfőző- és legújabban birkapörkölt
főző verseny...), hiszen ezek szorosan kapcsolhatók aturizmushoz, avendég
csalogatáshoz, no meg a tradíciók ápolásához. A gasztronómiával mindenki
naponta foglalkozik, de inkább csak az étkezések pillanataira szorítkozván. Az
ünnepnapok számára marad általában a különlegesebb ételköltemények
feltálalása a családi asztalra. A magyar gasztronómia gazdag múltra tekint
vissza. (Nem a "gulásh-kommunizmus" ránkragasztott ismertetőjéről van
mégsem szó.) Az ötletek, amásoktól ellesett, ám kicsit aszánk íze szerint átvál
toztatott ételek készítése is hozzátartozik ennek fejlődéséhez.

Gyomaendrődön sokan ismerik abusa ételek kitalálóját és ehal egyéb fel
dolgozásával foglalkozó Szurovecz Mátét. írásunk róla, eddigi sok éves ilyen
irányú tevékenységéről, tapasztalatairól és mindennapjairól szól.

Több mint húsz éve kezdte el abusa hallal és annak feldolgozásával történő
munkákat. Azóla nemcsak Magyarországon, de külföldön is ismertté vált ezzel.
Kutatásnak is nevezhetnénk azt, amit ő művelt, hiszen elért eredményeit alátá
masztják a különböző tudományos kutató intézetek jellemzései, vizsgálatai,
többszöri megerősítései. Legutóbbi, például éppen egyéves, és a Halászati és
Öntözés i Kutató intézet pecsétje hitelesíti. Ez pedig aSzurovecz úr által kikísér
letezett, busaolajjal dúsított "kukorica pufi" minősítése. Mindezeket féllve őrzi

ezeket bizonyítékai mindannak, amit eddig munkájával elért. Hiszen abusaola
jban összetevőként szereplő (n-3)- típusú zsírsavakkal kapcsolatban megemlíti
a kutatóintézet, hogy világszerte kutatások folynak ezen (n-3)- típusú zsír
savakkal, és ennek eredménye mindannyiszor az, hogy nélkülözhetetlenek az
emberi szervezet működéséhez. "Az omega-3 típusú zsírsavak bevitele miatt a
busaolajjal dúsított termékük bővítheti az egészségesebb táplálkozást lehetővé

tvő élelmiszerek választékát." A Szurovecz és dr. Ouschanek licence alapján
készített busaolajcseppek már Kolumbiában, Skóciában is ismertek.

Természetesen már régebb ideje ismerjük Szurovecz Máté busahúsból
készüII kolbászait, szalámijait és más
ételeit. Többször részt vett ezzel a
gyomaendrődi halfőző versenyeken is,
de ott volt Budapesten aBNV-n is már
1988-ban, 89-ben, ahol szintén nagy
sikert aratott. Szintén korábban meg
jelent már az említett busaolaj-kap
szulája is, de valahogy nem lett széles
körben elterjedt, igaz, üzlettársa ma
gasnak mondható árat kért érte, amit ő
ellenzett... Sajnos, az ismertté válá
son kívül ritkán jut a dolog
"szekere"tovább. Ez nem tudni kinek a
hibája... Az évek során aztán - mint az
ki is derült - a nem megfelelő üzleti
társ keveset segítette a közös ügyet.
Talán sejthető, hogy atársas kapcsolat
csak arra volt jó az Illetőnek, hogy
megpróbálja kihasználni és előnyeit

Mindezek mellet még több kiaknázható ötlet bújik meg Szurovecz úr
fejében terméklistája bővítésére. Ugyanis olyan ipari eljárást dolgozott ki, amely
szerint abusa feldolgozása során annak minden részét hasznosítani lehe!, nem
csak a húsát, de csontját, bőrét, még a belsőségét is... Az eddig említett ter
mékek így bővülnek akozmetikában használatos alapanyagokkal (mint például
fürdőolaj, szappan, arckrém stb. készítéséhez - hiszen nagyon gazdag a hal
minden része A és D vitaminokban és egyéb ásványi anyagokban), a
bőrdíszműiparban felhasználható bőrökkel. Ez utóbbi kikészítésének menete
több mint két éves tímár szakmai kísérletezés eredménye.

Termékeivel még Torgyán minisztersége idején felkereste aminisztériumot
is a gyomaendrődi ölletgazda, azonban ugyanúgy, mint más helyekről, innen
sem érkezett meg amai napig sem az együttműködést ajánló válaszlevél vagy
telefon ... Említi még azt is, hogy számtalan médiumban: rádióban, tévében
megjelent találmányaival, de a műsorok után az elismerésen túl tovább nem
haladt az ügye. Segítséget egyáltalán nem kap, vagy azt is csak nagy
részesedési százalék kikötésével igérik. Ez eddig nem volt járható út. A mai
napig nagyon sok időt és pénzt fektetett ebbe a munkába, éppen úgy, mint a
szükséges hivatali adminisztrációs folyamatokra, eljárásokra. Elérkezett az az
idő, amikor lassan elege lett az egészből. Egyszerű ember lévén, nem túl járatos
és ismert az éppen szükséges üzleti körökben...

Egyszóval szeretne vevőt találni a
licenszeire, vagyis gyártókat és forgal
mazókat a termékeknek. Mivel nem
volt amúltban nagy szerencséje üzleti
partnereivel, azt kívánja nagyon, hogy
megnyugtatóan rendeződne végre
értékes termékei nek, találmányainak
sorsa. Mindennapjai általában, mint
kereskedőnek, apiacokon telnek, mert
nem tud nyugodtan otthon ülni. Mint
mondja, apiacolás, az ott zajló nyüzs
gés megnyugtatja, és feleségével
ennek szentelik idejük nagy részét.
Azért nem hazudtolja meg önmagát,
hiszen fejében újabb terveket és ter
mékeket készít Ki tudja, talán még lesz
rá lehetősége, hogy egyszer ezeket is
megvalósítsa...

-BK-

A CSATORNAMŰ TÁRSULAT HíREI
Mágnesterápia
Vérkeringési problémák, reuma, porcko

rongsérv, artrózis, stressz, asztma, migrén,
infarktus, izom, csont, immunerősítés, vitalitás,
sebgyógyulás, anyagcserezavarok, trombózis
stb. kezelésére szolgál a mágnesterápia. A
sportsérüléseket látványosan rehabilitálja. A
BEMER-készülék a szervezet regenerációs
folyamataitlámogalja.

További információ: Gye., Szabadság tér
2/2., tel.: 282-937, 06/20/9726-215.

Tájékoztatjuk a lakossága!, hogy a szenny
vízhálózat-beruházás kapcsán aJ öblözet (Gyoma)
és a K öblözet (Endrőd) közcsatorna hálózata
rövidesen műszaki átadásra kerül. Azon utcákban,
ahol 90 nap elteltével akamerás minőségvizsgálat

megtörtén!, ott üzembe helyezés mellett a házi
bekötések megkezdődnek.

Továbbá felhívjuk a lakosság szíves figyelmé!,
hogy akik a már korábban üzembe helyezett
területeken valamilyen oknál fogva nem végeztették
el a házi bekötéseket, úgy még ez évben, amíg az
időjárási viszonyok megengedik, végeztessék el.

Ezzel kapcsolatban egyeztessenek a Rau és Társa
Bt.-vel (tel.:06/30/4883-161) A már korábban
üzembe helyezett területen lévő ingatlanok tulaj
donosai, akik saját hibájukból ez évben nem kötnek
rá ahálózatra, azok jövő évtől nem lesznek jogosul
tak szociális támogatás igénybe vételére.

Felhívjuk afigyelmet arra is, hogy akiviteli ter
vektől eltérően szolgalmi joggal történő házi
bekötéseket csak különösen indokolt esetben
kezdeményezzenek (bejáró burkolat nem különösen
indokolt eset), a későbbi jogi viták elkerülése
érdekében.
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Rendkivüli étkeztetés gyermekeknek
A rászoruló és több gyermekes gyomaendrődicsalá

dok részére rendkivüli étkeztetési támogatást biztosított
az Egészségügyi. Szociális és Családügyi Minisztérium
az önkormányzaton keresztül. A személyeket Városi
Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat. valamint a
Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő.

veszélyeztetett kiskorúak csoportja alapján választották
ki. Gyomaendrődön ez a húsznapos étkeztetés 191 gyer
meket érintett: a gyomai részen 59-et. az endrődiben64
et, öregszőlőben 44-et. nagylaposon ll-et és a tanyai
részeken 13-at. A gyermekek, az érintettek a meleg
ebédet nagy örömmel vették és fogyasztották naponta.
augusztus 8-tól 27-ig. A nagylaposi és az öregszőlői

részben az idősek klubjában kapták meg. míg a többi
helyen a Kossuth utcai bisztróban. valamint a Hídfő

étteremben juthattak hozzá.

Megújul a mozi
Júniusban adtuk hírül. hogy a Szabadság téri mozi

épülete a Trendl Kft. tulajdonába került versenytár
gyaláson. Azóta megkezdődtekés jó iramban haladnak
a mozi átalakítási munkálatai. Mindez látható és
érzékelhető a mozi előterében is. A kaotikus felfor
dulásért ezúttal is a közönség elnézését kérik. A
vetitések természetesen folytatódnak az átalakítás alatt
is. A továbbfejlesztés egyelőre több előadást jelent. de
igazán látványos változás majd decembertőlvárható.

A tervek között szerepel internetes kávézó és kisebb.
kamara jellegű előadások számára egy pincei helyiség
kialakítása. de lesz egy játszó rész mechanikus
játékokkal. továbbá program-, szinházszervező iroda is
helyet kap még az úgynevezett kulturális centrumban.
A változatos programok már decemberben elindulhat
nak. A későbbiekben igény szerint újabb bővítésre is sor
kerülhet. Az átalakítás költségei várhatóan meghaladják
a vételi árat. vagyis a nyolcmillió forintot.

A licitálás során, amikor is a Trendl Kft. tulajdonába
kerulhetett az épület. jóval a kíkiáltási ár fölé tornászták
az árat... Erről azt mondta Kovács Erika ügyvezető, hogy
nem lett volna szükség a licitálásra. mert a különbözetet
is az épületre fordították volna. ám így az önkormányzat
gyarapodott az összeggel.

Ezzel az elképzeléssel és a centrum mihamarábbi
megvalósításával a lehetséges legnagyobb mértékben a
kultúra támogatását, gyomaendrődi felvírágoztatását
tűzték ki célul. -bi-

A "BesenyszegC gyermeknapon Cibere műsora

Areformátus templom javítása
Sipos Tas Töhötöm református lelkésztől kértünk

tájékoztatót a református templomon folyó munkála
tokról. Elmondta. hogy a református templom tavalyi
renoválása után egy nagyobb esőzéskor beázott a hajó
tetőzete. Kiderült. hogy a 14 éve felrakott palaborítás
hibája miatt történt a kellemetlen eset. Ekkor 350 m 2

,

úgynevezett tófóliával oldották meg ideiglenesen a védel
met. de hamarosan rájöttek. hogy le kell cserélni a
tetőboritást. mert nem javítható.

Az egyház természetesen pályázott már korábban is
tetőfelújításra,de csak az elmúlt évben nyertek rá pénzt.
Szerződést is kötöttek ekkor a Kulturális Örökség
Minisztériumával a munkára. de ezt most ott fel
mondták, a kormányváltást követően... A szükség azon
ban lépéseket követelt a további beázások
kiküszöbölésse érdekében, s így mégis szerződéstkötöt
tek Iván Sándor mezőtúri vállalkozóval. akí több tem
plom tetőzetének borítását végezte már, és jó referen
ciákat tudott felmutatni.

A májusban elkezdődött tetőcsere során közel II
millió forintos munkát végeznek el. Eszerint a szükséges
faszerkezeti javítások után csornai kiscserepet raknak
fel, ami tartósabb megoldást jelent. mint az előző

palatető. A renoválás költségéhez a megkeresett
Müemlékvédelmi Hivatal a bekért tervek, engedélyek
ellenére sem járult hozzá. A pénz egy részével az egyház
hál' istennek rendelkezett. de központi segitséget is
kapott. sőt kisebb-nagyobb adományok is biztosították
a szükséges összeget. A tetőjavítással szeptember 30-ig
kell készen lennie a kivítelezőnek. Sajnos, szomorú és
rendre kellemetlen dolgok zavaIják a munka nyugalmát
- tájékoztatott Sipos Tas Töhötöm. mivel a közterületen
tárolt cserepet gyakran megdézsmálják. illetve
összetörik éjszakánként, ami nem túl nemes. főleg nem
értelmes cselekedet.

A lelkész úr elmondta még a Híradónak. hogy a
Kossuth utcai egyházi épületre vonatkozóan megvannak
az átalakitási tervek. Ugyanis itt egy 20 fő elhelyezésére
szolgáló otthont alakítanának ki. ami magasabb szín
vonalat nyújtana leendő lakóinak. mint a Fő úti
intézményük. Sajnos, a Széchenyi Terv vonatkozó része
is leállt a kormánycserével, ami egyelőre hátráltatja a
megvalósítást. Adott és kellő pillapatban természetesen
ezt a pályázatot is újra benyújtj ák, hogy minél hama
rabb megkezdhesse müködését az új otthon. -b-

Munkások a tetőn
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A2002. évi gyomaendrődi· vásárok
(hátralévól idopontjai:

(oÁK: országos állat és kirakodóvásár, a mely a
Szarvasi út-Kondorosi út-Polányi Máté út és a kül
terület által határolt vásártéren kerül megrendezésre.

OAMG: országos autó és mezőgazdasági gép
vására, amely a Pásztor János utcai piactéren kerül
megrendezésre.)
Szeptember első vasárnapja szeptember 1. OAMG
Szeptember második vasárnapja szeptember 8. OÁK
Október első vasárnapja október 6. OAMG
Október második vasárnapja október 13. OÁK
November első vasárnapja november 3. OAMG
November második vasárnapja november 10. OÁK
December második vasárnapja december 8. OÁK

Indián nyár Spanyolországban
AKulturális Egyesület szervezésében 2002. október 18-október 27. között

(10 nap/7 éjszaka) spanyolországi társasutazáson vehetnek részt ajelentkezők.

Utazás: full extrás autóbusszal, büfé, lábtartó, légkondi, WC.
Szállás: 7éjszaka 3***-os szállodai, 2-3 ágyas, fürdőszobás, WC-s, erké-

Iyes szobákban.
Ellátás: teljes panzió, napi 3x svédasztalos étkezés.
Részvételi díj: 62 EFt.
Gyermekkedvezmény: 2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) egy szobában

50% aszoba árából.
Program:
Október 18. Indulás a kora hajnali órákban Gyomaendrődről. Útvonal:

Budapest-Rábafüzes-Udine-Montpellier-Calella* Folyamatos utazás kisebb
megállásokkal.

Október 19. Érkezés kb. 14 órakor a tengerparti szállásra. Ismerkedés a
környékkel.

Október 20-25. Indián nyár a spanyol tengerparton: fürdőzés, napozás.
Egész napos városnézés Barcelonában. Montserrat-i kolostor (fakultatív).
Hajókázás atengeren; aBlanes-j egzotikus park megtekintése.

Október 26. Indulás Monacóba. 3-4 órás városnézés amini hercegségben.
Este irány Magyarországra.

Október 27. Érkezés az esti órákban.
Fakultatív programok: Montserrat-i kolostor-15 EUR/fő, hajó-7 EUR/fő.

Jelentkezés és részvételi díj 100%-a 2002. szeptember 20-ig Davidovics
László idegenforgalmi menedzsernél: tel.: 06/30/9742-608.

*Calella: Rendkívül kedvelt üdülőhely, 2 km hosszú, széles stranddal.
Októberi átlaghőmérséklet: 23 oC, vízhómérséklet: 21 0 C. Avárosban üzletek
diszkó éttermek, sörözők Astrandon rengeteg vízisportolási lehetőség. AsZál~
lodához tartozik: fürdőmedence, napozó terasz napágyakkal és napernyőkkel...............................................................

Tiltott város - Peking

Kínában jártak
A Gyomaendrődi Városi Zene- és Művészeti Iskola kis küldöttsége a

közelmúltban Kínában járt. Az előzményéhez tartozik, hogy még 2000. szeptem
berében hirdetett meg aSoong Ching Ung alapítvány egy pályázatot, többféle
művészeti ágban. Ezen agyomaendrődi növendékek - Dobó Bettina és Gyányi
Réka - magas felkészülési szintről tettek tanúbizonyságot. Jutalmul2002-ben
Kínába utazhattak. Tudni kell erről, hogya Magyar-Kínai Gyermekbarátság
Alapítvány szervezi ezeket az utakat. Évente történnek acsoportos üdültetések,
amikor is három-három csoport jön hozzánk, illetve utazik Kínába
Magyarországról.

Amikor az egyik ötvenfős delegáció elindult tehát a pekingi útra ezen a
nyáron, ennek természetesen, ezek után, tagjai voltak a gyomaendrődiek is.
Több, mint tízórás repülés után léphettek Pekingben kínai földre július 28-án.
Az ottartózkodás 16 napja alatt azért néhány fellépésre is jutott idő arengeteg,
sokszínű program mellett. Mivel egy teljesen más világba csöppentek, minden
az újdonság erejével hatott. Megcsodálhatták akínai főváros szinte minden tur
ista-Iátványosságát: a császári palotát, a tiltott várost, de magálól értetődően

eljutottak a kínai nagy falhoz (ami 6420 km hosszú és 12 m széles, s az
egyetlen olyan emberi építmény, ami a Holdról is látható) vagy adéli tenger
parthoz is.

A Kínai Úttörők Szövetsége volt a vendéglátójuk, de magánházakhoz,
családokhoz is egy-két napra kihelyezték őket, ami szintén nagyon nagy élmény
volt.

Ez az út jó alkalom volt arra is apihenés, kikacsolódás és afellépések mel
lett, hogy betekintést nyerhessenek a kínai mindennapokba, egymás életébe.
Például az oktatási intézmények munkáját is megfigyelhették, s azt, hogy
igényes, magas szintű munkát végeznek már az óvodában is, azenei képzés
ben, de atestnevelésben szintúgy.

Anagy meleg és az ezt fokozó magas páratartalom ellenére rengeteg szép,
maradandó élménnyel, benyomással gazdagodva tértek haza a kínai kirán
dulásrói agyomaendrődi növendékek és kísérőjük, Holubné Hunya Anikó igaz
gató asszony.

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola életében változások tapasztalhatók. Az
épület átalakításra került, abalettoktatás törvényben előírt feltételeit biztosítják
öltöző és zuhanyzó kialakításával. Ugyanekkor bővítés re került a
képzőművészeti szárny is. Az udvari gang beépítése, valamint nagyobb ablakok
és üvegtéglás falkiegészítés biztosítja anagyobb teret és atöbb fényt. Akiégető

kemence az érintésvédelmi előírásoknak is megfelelően tud ezentúl működni. A
tanévnyitásig amég hátralévő munkák: átalakitás, burkolás, festés, mázolás is
készen lesznek addigra, ígéri akivitelező, aGyomaszolg Kft. Az udvari asztalok,
padok sora 4továbbival szaporodott. Ehhez a faanyagot aKörös Bútoripari Kft.
biztosította, amit ezúton is nagyon megköszön azeneiskola!

Amost induló tanévben abalett szakosodik, így jazz-, valamint klasszikus
balettet tanulhatnak a jelentkezők. A legnépszerűbb szak a fúvós, ezt követi a
zongora és gitár, majd a hegedűt tanulók sora. Várhatóan 300 fő lesz az idei
növendéklétszám, amiben nincsenek benne akihelyezett tagozatok.

Az évnyitó szeptember 5-én aKatona József Művelődési Központban lesz,
apótfelvétel; pedig azeneiskolában, aKisréti utcában 3-án és 4-én, 16 órától .

A császár téli palotája - Peking
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Népzenei fesztivál
Al augusztus elején Gyomaendrődön rendezett fesztivál Jelentőségét Szujó

Zsolt, aSultyomba Közhasznú Alapftvány - arendező képviseletében -, abban
látja, hogy az Együtt aKárpát-medencében címmel lezajlott fesztiválhoz sikerült
több külföldi együttest is megnyernie. Eljöttek Ukrajnából, Romániából,
Szlovákiából, de Magyarországról is olyan együttesek, amelyek etnikumuk
kultúráját, hagyományait őrzik, például atököli bunyevác, vagy azsidó dallam
okat játszó Shagall együttes, de eljött Francia-Guayanából is egy csapat.
Összesen nyolc zenekar és két táncegyüttes és jó néhány kézműves volt jelen
Gyomaendrődön.

Abban is egyedülálló volt ez a kezdeményezés, hogy regionális fesztivált
teremtettünk három környező város összefogásával: Mezőtúrral, Szarvassal és
Gyomaendrőddel. Ezekben avárosokban is tartottunk koncertekel, sőt abban is
különleges volt, hogy Mezőtúron és Szarvason egyidőben kezdődött akoncert,
és ha az egyik zenekar lejátszotta programját mondjuk Mezőtúron, akkor fogták
magukat és helyet cseréltek aSzarvason egyidőben fellépő együttessel. Ez nagy
fegyelmet követelt meg a részlvevőktől.

Fogadtatásunk, úgy érzem, jó volt - mondta Szujó Zsolt a Híradónak. Al
azonban érződött, hogy más rendezvényekkel ütköztünk, például Mezőtúron és
Gyomaendrődön is. A rendezvényünk időpontját a dél-amerikaiak elfoglalt
ságához kellett igazítani, ez okozta az ütközéseket. Talán azért is volt jelentős ez
a rendezvény, mert úgy tudom, dél-amerikai együttes nemhogy
Gyomaendrődön, de még Békés megyében sem fordult meg, s ezzel létre
jöhetett elsőként egy tengeren túli kapcsolat is.

A Youth 2000 program foglalkozik Európai Uniós szinten a kulturális
eseményekkel. Uniós fiataloknak teszi lehetővé, hogy egymás kultúráját megis
merjék, illetve amásságot elfogadják...

Bízunk abban, hogya jövőben is folytatódni fog ez afajta fesztivál, s remél
hetőleg időpontot is körültekintőbben tudunk majd egyeztetni. A helyszín vi
szont megfelelőnek mutatkozott, ehhez a hagyományteremtőnek megálmodott
eseményhez. A fesztivált a három település önkormányzata támogatta, és a
Kárpátok Alapítvány Mezőtúrról. Sajnos ahelyi vállalkozók ebben egyelőre nem
vettek részt.

A birkapörköltfőző versenyen számos induló közül az első és harmadik
díjat aGyuricza Klt. szakácsai vitték el, míg amásodikat aSultyomba Közhasznú
Alapítvány csapatában Braun György nyerte.

A suttyomba zenekar

Braun Gywinak nem keUett szégyenkeznie...

B o G
,

A R T A L
,
A L K o z ó

Bogarak és csudabogarak

2002-ben a VI. Nemzetközi VW Bogártalálkozót rendezték meg
Gyomaendrődön. Kardos Ferenc főszervező elmondta a Híradónak,
hogy nagyon sikeres volt az idei találkozó úgy a rendezők, mint a
résztvevők - lett légyen az bogaras, vagy csak egyszerű látogató 
véleménye szerint is. Idén több, mint 100 VW bogár érkezett. Vezetőik

közül sokan már visszatérő vendégek, és általában hoznak magukkal
újakat is.

Az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, és a lebonyolítás is

zökkenőmentes volt, különösebb fegyelmezetlenség nem zavarta a
találkozó programjait. Nagyon köszönik a támogatók hozzájárulásail,
hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre arendezvény. Sajnos számuk
egyre csökken, de remélhetően akövetkező évi esemény sem marad el
szponzor hiányában, sőt szeretnék, ha az önkormányzat is kellő mérték
ben hozzájáruina jövőre asikerhez... Aműsorvezetői teendőket most D.
Tóth Juli, aszegedi Juventusz rádió munkatársa vállalta el.

Aversenyszámok gyöztesei: .
Főtengelydobásban 1. Csomor József, 2. Farkas Miklós, 3. Punta

Zoltán.
Kerékszlalomban 1. Csomor József, 2. Kovács Zénó, 3. Szabó Géza.
Bogártolásban 1. Csomor József, 2. Kocsis János, 3. Novák Zoltán.
Autószlalomban 1. Csomor József, 2. Kovács Zénó, 3. Mille Péter.
Bogártolásban 1. Hégrád Péter, 2. Kovács Zénó, 3. Szabó Géza.
AJegek vetélkedőjében:

Legfiatalabb bogár: Detmeling Jürgen - Németország, 97-es VW,
legszebb bogár: Hégrád Péter - Budapest,
legidősebb vezető: Oszlánszki Sándor, 68 éves - Nyírbátorból,
legfiatalabb vezető: Bács Tamás, 1984-es születésű,

alegszebb busz: Simon Dánnével Mártélyról érkezett,
legmesszebbről jött: Egon Vogelmann Németországból, 1900 km-

es úttal aháta mögött.
A résztvevők Romániából, Jugoszláviából, Németországból

érkeztek ahazai bogarasokon kívül.
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Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162

z
, ,

LATSZERE
00

UZLET

SaJ'"kluiz · Friss tőkehúsokkal és folya-
~C .- matosan akciós termékekkel

Semerie várjuk. ked~es vá~árlóinkat!
, 'fi. Cukraszsutemenyek

Ct.: Tunár Vince (tortarendelést felveszünk)

A REÁL üzletiánc tagja
Látogassa megnyilt RUHÁZATI részlegünket is!

Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel. ..)

FELHívÁs
A hagyományos Őszi tárlatra várják a rendezők

a kedves gyomaendrődialkotók műveit, alkotásait
(kép, szobor....) október 14-én délig. A zsűri által
válogatott munkákból október 15-én 16 órakor
nyílik a kiállítás. További információ a Katona
József MűvelődésiKözpontban (tel.: 283-524)

30 évesek
Idén ünnepli alakulásának 30. évfordulóját a

Gyomai Nőklub. Szeptember 30-án zártkörű

ünnepségen emlékeznek meg az eltelt évek
történéseiről.A klubot a kezdetektől vezeti Szarka
Elemérné. A jubileumi esemény a Katona József
MűvelődésiKözpontban lesz.

KIÁLLÍTÁS!

A zágrábi vb-ről

Ahorvát fővárosban rendezték meg aközelmúltban aveterán kötött
fogású birkózók világbajnokságát. A viadalon 42 ország, 295
versenyzője lépett szőnyeg re. ABékés megyeiek közül legjobban a76
kg-osok mezőnyében versenyző Hencz Gyula (OMTK-Gyoma) szere
peit, aki anegyedik lett.

A Gyomai Kertbarát Kör terméseiből, a helyi óvodák, iskolák
közösségeinek térmésbáb munkái ból kiállítás lesz a Katona József
Művelődési Központban. Megtekinthető: szeptember 27-én és 28-án.

Szeptember 28-án 13.30-tól a helyi Kertbarát Kör, valamint a
Katona József Művelődési Központ közös rendezésében SZÜRETI
FELVONULÁS-t láthat aváros lakossága. Hátaslovak, rlÍntók, szekerek,
aKörösmenti Táncegyüttes, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola fúvós
zenekara... Útvonala: Szabadság tér-Kossuth tér-Gyógyszertár (endrő

di)-Október 6. Itp.-Vásártéri ltp.
Amegadott helyszíneken rövid ml1sorok. 17 órától aKatona József

Művelődési Központ udvarán aszőlőfeldolgozás bemutatása.
19 órától zártkörű szüreti bál.
Támogatók: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyoma

Felsőrészi Olvasó és Gazdakör, Endrődi Gazdakör, Bethlen Gábor
Szakképző Iskola.

TOBORZÓ
ARumba Táncsport Egyesület utánpótlás csoportjába 7éves kortól

várják agyermek- és ifjúsági korú tehetséges, jó ritmusérzékkel megál
dott fiúkat, lányokat. Akezdő tánctanfolyamokra abeiratkozás szeptem
ber 4-én 17 órakor lesz aKatona József Művelődési Központban.

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt 2002. október l-jén és

7-én véradást szervez a Katona József Művelődési
Központban.

G OMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~

NC;YENES kOMPUTERES SZEMVizsC;ÁlA
H/I</P.~Szo. dÉlElőTT

SzTI<~vÉNYEk bEvÁlTÁSA
SZEMÜVEC;Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolC;ÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TísmlmEI: Szarfi.a Gilla ~TSZERÉS2MESTER

Hüllő-show

Mindenféle csúszó-mászó állat látható lesz a Katonas József
Művelődési Központban. Például aLoch-Nessi szörny elképzelt kicsi
nyített mása. Október 15-20-ig, naponta 9-18 óráig. A Kecskeméti
Akvárium és Terrárium természethű bemutatója.

Helyesbítés
Az augusztusi Híradóban a3. oldalon közölt interjúban Vaszkó Andrásné

szerepelt helytelenül. ALovagrendi Dáma neve ezzel szemben helyesen: Vaszkó
Sándorné Rácz Margit. Az elírásért szíves elnézését kérjük!
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Foto Porst
Gyomaendrőd,Fő út 149.

06/66/386-457

PHOTO
PORIT

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth út 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozolt anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret szerint I:'

felsőruházati termékek készítését vállalom. l',

~,: Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, koszlümök, osztályok részére ~
~ ballagási kosztümök, szalagavatóra alkalmi és táncruhák készítését is. I',

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ,
Gyors határidő, kedvező árak. Telefon 66/386-479/23. 06/30/9087-808. ,.'

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

Férfi felsőruházat
ahelyszinen kiválasztott anyag- és színminta alapján egyedi méret l ..

és fazon szerint: férfi nadrágok, zakók, öltönyök, ballagási öltönyök
kiválasztását és rendelését is végzem.

Érdeklődni: 66/282-059, 06/30/4340-503

• FOTO-AUDIO-VIDEO •
Fényképelőhívás a legjobb minőségben.

Fényképezőgépek,walkmanok, rádiók,
mobiltelefon szerviz

r---------------------,
PAPÍRDOBOZ

FÓLIAZSÁK
Stancolt és hagyományos

PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPaSDOSOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

ÓZA KFT.
5500 GYOMAENDR6D, Hársfa u. 8/l.

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Felmérés a temetőben

Néprajzi és kézműves tábor

nfazsoretttalálkozó
Vidáman, jó hangulatban és szervezetten zajlott az első mazsorett találkozó

Gyomaendrődön, az endrődi Népligetben. Ezt alátámasztják az őszinte elismerések,
pozitív visszajelzések is.

ASzínfolt Mazsorett Csoport valamennyi mazsorett csapat nevében köszönetét
fejezi ki az alábbi személyeknek, vállalkozóknak, amiért az I. Országos Mazsorett
Fesztivál megrendezését anyagi hozzájárulásukkal segítették:

Dr. Dávid Imre polgármester úr, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Nagyenyed - Gyomaendrőd testvérvárosa, Bethlen Gábor Szakképző Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium, Endrődi Szabó Ktsz., Városi
Sportegyesület. Cuti Bt.. Pájer Sándor, Gyomaszolg Kft., Gyomaendrőd Rendőrörs,

Polgárőrség, Szarka Zsolt, Domokos László amegyegyúlés elnöke, Holubné Hunya
Anikó, azeneiskola igazgatója, Dinya Zoltán, aMadizol Kft ügyv. ig., Szonda István,
a Tájház vezetője, Komlovszki Ferenc, a Körösök Vidékéért Egyesület elnöke.
Köszönet li Németh Kft.-nek a helyszín színvonalas biztosításáért! Külön köszönet
Jakus Imrének, a Pen tament Kft. ügyv. igazgatójának, Poharelecz Lászlónak, a
Közösségi Ház dolgozóinak. Hunya Jolán mazsorett csoport vezető

Az idén is megrendeztük július 22. és 30. között a már hagyományosnak
tekinthető kézműves láborunkat, amely 1991 óta minden nyáron, egy héten keresztül
ismerteti meg az érdeklődőkkel a hagyományos kézműves mesterségeket (szövés,
agyagozás, nemezkészítés, kötélverés, kovácsolás) - mondta Szonda István atájház
vezetője. A tavalyi évben megrendezett tábor arculata néprajzi kutató munkával
bővült. Anéprajzi kutató munka rejtelmeibe Pásztor Ágota néprajzkutató irányításá
val tekinthettünk be. Az idei táborban folytatódott a kézművesség mellett anéprajzi
kutatás.

Atábor résztvevői ahelyi általános- és középiskolás lialalok, aBokréta Lakás
otthon általános iskolás korú gyermekei, valamint adebreceni egyetem néprajz sza
kos hallgatói voltak. Atábor rendezvényein, melyek bárki általlátogathatók voltak, a
magyar népi kultúráról hallgathattak előadásokat. Emlékezetes délutánt nyújtott szá
munkra Hegedűs Boldizsárné és a dévaványai Szarka Istvánnak és feleségének
tolmácsolásában előadott pásztordalok és helyi kötődésű népballadák élvezete.

Kirándulást tettünk aBónom-zugban, ahol megtekintettünk egy jelzett. de eddig
még fel nem tárt régészeti lelőhelyet. Arégészeti munkáról és alelepülésünkön talál
ható régészeti lelőhelyek állapotáról Árkus Péter régész-történész tartott színes
előadást.

Anéprajzi munka során felmérésre került aSzarvasvégi temető, amelynek doku
mentációja elkészült a"Nagy keresztig". Idáig túlnyomórészt hagyományos endrődi

sírjelekkel találkoztunk, amelyek, sajnos, erősen pusztulnak. Ezért is vált használ
hatatlanná atemető dokumentálása, de most térképet rajzoltunk és minden egyes sírt
dokumentáltunk. Amunka során több mint száz fénykép is készült.

A munkát szeretnénk folytatni az erősen pusztuló régi Szarvasvégi
temetőrésszel, de ezt az embermagasságú aljnövényzet akadályozza. Amennyiben
megoldható lenne ennek kitakarítása még az ősz folyamán, elvégeznénk (a tábor
résztvevői) amentési és dokumentálási munkákat.

A tábor zárása kecskepörköltös ebéddel zárult - tette hozzá Szonda István -,
mégpedig az Endrőd község Bala nevű pusztán, ahol Kiszely Béla endrődi és Elek
András túrkevei pásztor látta vendégül atábor lakóit. Ebéd után vendéglálóink apász
torkodásról és amostani balai puszta életéről meséltek.
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AUGUSZTUS 20.
Az. endrődi Közösségi Ház rendezésében idén aNépligetben zajlott akét

napos, Országos Mazsorett Találkozóval induló kibővitett eseménysor. E
találkozón 5 együttes vett részt: Nyírbátorból, Cigándról, Kondorosról,
Dévaványáról és Gyomaendrődről, összesen mintegy 120 fővel.

Színesítette a nap programját az endrődi származású Uhrin Benedek fel
lépése. Láthatta még a közönség Kiszely Zoltánt, Merényi Nikolettet, a
Közösségi Ház amatőr csoportját, azeneiskola növendékeit, de eljött Csongrádi
Kata és Kovács Kati is...

Ejtőernyősök is megcélozták a sportpályát sikeres ugrásaikkal. Mások
(urak és hölgyek, valamint gyermekek) kötélhúzó versenyen is megmutathatták
erejüket. A felnőtt csoport győztese a Püski csapat, második a T-Boy, har
madikok aCuti Bt. kötélhúzói lettek.

Alegfiatalabb résztvevő, ifj. üskó Sándor

AVárosi Családsegítő Központ Családi Napja
2002. június 22.

Lovaglás, szamaras fogat, kézműves játszóház keretében gyöngyfűzés,

papírmerítés, termésbáb készítés, zacskóbáb készítés, agyagazás, korongozás várta
agyermekeket.

Mini játszótér, népi gyermekjátékok, hordóhúzás, gólyaláb, karikázás, asztali
játékok, légvár és aBabylon Társulat szórakoztatta ahőség ellenére idelátogatókat.

Frissítővel kínáltuk acsaládokat, az árnyas fák alatt.
Anap sztárvendége Levente Péter voll.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az adományozóknak arészt vevő gyer

mekek nevében: Búza Tamás vállalkozó, Barna-Ker Bt., Madizol Kft., Koberta Bt.,
Sebők & Sebők, Gastro-Trink Kft., TótkaÉp Kft., Gschwindt és Társa, Várfi András
vállalkozó, Vöröskereszt, Katolikus Plébánia, Zöld Endre, Polgárvédelem, Bethlen
Gábor Szakképző Iskola, Közösségi Ház, Városi Gondozási Központ, A "Művelt

Cigányifjúságért" Alapítvány, Egészségügyi Gondnokság, Ifj Dobák László, Búza
Erika, Ágostonné Farkas Mária, Babylon Társulat, Kovácsné Nagy Katalin, Védőnői
Szolgálat, Családvédelmi Szolgálat.

Városi Családsegítő Központ. Czikkely Erika intézményvezető

Csollány Szilveszter abogrács mellett is bizonyított.
Afőzésben segédkezik dr. Dávid Imre polgármester

Az. ünnepi kenyérszentelőt Szurovecz Vince békésszentandrási pápai
káplán esperes végezte, ünnepi beszédet dr. Dávid Imre polgármester mondott.
(A kenyereket és aszétosztásra került 1200 kiscipót aCuli Bt. biztosította.)

Anemzetközi halföző verseny érdekessége, hogy 64 résztvevője volt és 91
féle halételt készítettek, amelyeket aszerencsések meg is kóstolhattak.... Azsűri

nevében dr. Csoma Antal, dr. Orosz Sándor és dr. Dávid Imre adták át adíjakat.
A tiszai-körösi kategóriában indult Csollány Szilveszter, tornász olimpiai

bajnok is, aki végül az első díjat vehette át, de különdíjjal is jutalmazták.... 2.
Sallai János, 3. Szabó Tibor, mindketten gyomaendrődiek. Csapatban 1. Mojzes
Imre és csapata, 2. aHőterm Klt., 3. aNémeth Kft. lett ekategóriában.

Alegfiatalabb résztvevő ifj. üskó Sándor 13 éves gyomaendrődi fiatal volt,
aki aKner Imre Gimnázium tanulója.

A IX. Nemzetközi Művésztábort idén is a Bethlen Alapítvány szervezte. A
több napos képzőművészeti tábor záró kiállítása augusztus 3-án volt a Városi
Képtárban. Dr. Kurucz Ferenc dandártábornok megnyitójában szólt aművészek

egyre emelkedő, színvonalasabbá váló és egyre inkább művészi éíettséget
mutató munkáiíól, a tábor jelentőségéről és az egyre inkább, szűkebb és
távolabbi tájakon történő ismertebbé válásáról. Talán sokaknak meglepetést
okozott amegnyitót vállaló személye. Tudni kell ehhez, hogya megyei rendőr

főkapitány már több kiállítást nyitott meg, hiszen ismerője és értője a
művészeteknek ...

A tábor résztvevői nek száma mintegy harmincöt fő volt, akik
Magyarországról, Romániából, Bulgáriából, Törökországból, Argentínából és
Indiából érkeztek. Szabó Zoltán és Juhász Katalin bőrdudával és énekhanggal,
az előző évi megnyitóhoz hasonlóan idén is keretjátékot adott népdalokból álló
csokrával a megnyitóhoz. A jövőre, immár tizedik alkalommal tartandó
eseményre már most megkezdődött afelkészülés, asiker érdekében.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány 2001. évi tevékenységéről

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról (E Ft-ban)AKner Múzeum és Könyv alapítvány az 1997. évi közhasznú szervezetekről

szóló elVI. Tv. értelmében a Békés Megyei Bíróság Pk.60.260/1998/2. számú
végzése alapján közhasznú szervezet minősítést kapott. Támogatást nyújtó neve

Felhasználás
jogcíme összege

Az alapítvány 2001. évi számviteli beszámolója

MÉRLEG IE Ft-ban)

Az alapítvány tevékenysége:
• a Kner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása és a Kner hagy

ományok ápolása, kiadványok megjelentetése
• aKner és amagyar nyomdák történetének kutatása, publikálása, feldolgo

zása
• magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográfíához

kapcsolódó rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása
• neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása, évfor

dulók megünneplése.
Akuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében döntöttek apénzeszközök fel

használásáról. A kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek az alapítvány
székhelyén lettek elhelyezve, azokba a közhasznú szervezetek nyilvánosságára
vonatkozó rendelkezések szerint bárki betekinthet.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról ( EFt-ban)

Beszámoló a 2001. évi közhasznú tevékenységról

1.500
150
1.500
300
300
200
3.950

5764 4391
307 117
6167 5218

614
-96 -710

Tárgyév Vállozás
1.237 -96
100
1.233 614

1.500
150
1.500
300
300
200
3.950

Előző év
1.333
100
619

Támogatott cél Támogatás összege
Polgári szolgálatosok díjazása 240
Működési költségre 855
Alapitványi célra 719

Kner Múzeum 2000 évi működéséhez
Számítógép vásárlás
Kner múzeum 2001. évi működéséhez
Nyomdagép restaurálás
Műtárgy vásárlás (Brehmer drótfűzőgép)

szakfordílás
Összesen:

Támogató meg nevezése
Békés Megyei Munkaügyi Kp.
Jogi személyiségű társaságok
SZJA 1%APEH

Kimutatás a vagyon felhasználásáról ( EFt-ban)

Kimutatás a vezetíí tisztségviselóKnek nyújtott támogatásokról
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás nélkül

végzik tevékenységüket.

NKÖM
NKÖM
NKÖM
NKÖM
NKÖM
NKÖM

megnevezés
Saját tőke összesen
Induló tőke

Tőkeváltozás

- A tőke növekedésére ható tényező:

aközhasznú tevékenység eredménye
Tárgyévi eredmény 614
- az eredmény csökkenésére ható tényezők:

a) müködésre kapott támogatások 1373
B) egyéb bevételek 190
c) müködési költségek növekedése 9491.237

1.237
1.237
1.237
100
1.233
-96

Tárgyév

1.2371.333

Előző év

1.333

1.333
1.333
1.333
100
619
614

Tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
B/I. Készletek
B/II. Követelések
B/III. Értékpapirok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C. Saját tőke

C/1. Induló tőke

C/II. Tőkevállozás

C/1I1. Tárgyévi eredmény
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
Források összesen

EREDMÉNYKIMUTATÁS IE Ft-ban)

Atétel megnevezése
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. -7.sorok)
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
3. a. alapitótól
4. b. államháztartás más alrendszerétől

5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel190
7. 4. Egyéb bevételek
8. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)
9. 5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C. Összes bevétel (1 +8. sor)
12. D. Közhasznú tevékenység költségei
13. E. Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tev. költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F. Összes tevékenység költségei (12+13. sorok)
17. G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghely.
18. H. Adózás előtti eredmény
19. I. Adófizetési kötelezettség
20. J. Tárgyévi eredmény (18-19.sor)

Előző év
1.563
326
519
248
280
307

1.563
949

949

614

614

Tárgyév
6.071
719
855
240
3.950

6.071
6.167

6.167

-96

-96

Az alapítvány valamennyi kiadása az alapító okiratban foglalt célok meg
valósitására irányult. Ennek keretében a NKÖM pályázatain elnyert összegeket
egyrészt a működési költségek fedezésére, műtárgy vásárlásra, muzeális gép
restaurálására és amúzeum információs rendszeré~ek bővítésére - szakfordítások
készítésére - fordítottuk.

AKner Nyomdaipari Múzeum munkáját polgári szolgálatosok segítik, akiknek
díjazását az alapítvány fedezte. Ehhez visszatérítési lámogatást adott a Békés
Megyei Munkaügyi Központ. Az 1999 és 2000. évi 1 %-os SZJA felajánlásokból
befolyt összeget akuratórium döntése értelmében gyűjtemény gyarapításra fordí
tottuk: régi Kner kiadványokat, szakkönyveket és Brehmer drótfűzőgépet

vásároltunk. Tólhné Bordé Katalin Kner Imre munkásságáról szóló könyvének
megjelenéséhez adott pénzbeli támogatást az alapítvány. A múzeum felújítása
tovább folytatódott belső festési és parketta felújítási munkákkal.

Az alapítvány kuratóriuma háromszor ülésezett, ahol akurátorok jóváhagyták
az éves beszámolót, megvitatták és elfogadták az alapítvány és amúzeum 2001.évi
munkatervét és költségvetését. Az alapítvány működése során lehetőség szerint
mindent megtett annak érdekében, hogy avállalt feladatait minél teljesebben ellás
sa.

Gyomaendrőd, 2002. március 25.

Dr. Kolosi Tamás
Akuratórium elnöke
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A P R Ó H I R D E"T É S E K

Elhunytak:
Csizmadia István Ferenc 58, Szurovecz Gergely 60 éves korában.

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér L sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Bekü1désl határidő minden hó 25-e.

ro!va.sha!ó IrássaU}

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

(Irányár: Ft.)

OLCSÓ BDRKABÁTOK VÁSÁRA!
Gyomaendrőd, Eötvös utca 2. sz. alatt,
naponta 14-18 óráig. Tel.: 66/386-539

Anyakönyvi változások
házasságkötések:
Pataki László és Sztanyik Rita. Kocsis Zsolt és Takács Gabriella, Papp
János és Gera Marianna. Kiss Endre és Csalah Anita, Gyetvai Csaba Ernő

és Polányi Anita, Oláh József Mihály és Lévai Beatrix.

Tisztelt Hirdetffnk!
A HíRAD6BAN megjelené magánjelle~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7-.. apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendé
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kfvánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

r ------------- ·• • --*

L. ~ J

munkahely

jármű

Felújltott 601-es Trabant eladÓ 1év múszakl
val) friss zöldkártyával. I.ár 150 E Fl. Erd.:
0670/2731-530. ·b-3x·
EladÓ Peugeot 305, 1983-as, muszakl: 2003.
11. 14-ig. Extrák: elektromos ablakemelők
naPlényle1ó; központi zár, új gumik. I.ár 250 E
Ft. Erd.: 06 30/2816-765. ·b-3x-

A Fuzlás-zugban 300 n.öl1Jyümölcsös, kiS
lahmal eladl), I.ár 250 EFI. fra.: 66/386-097
Gellai, Má ás kir. U. 15. ·b-3x·

Irato an 00 n.öles zártkert eladÓ, rajta 30
mz"es épület, szerszámos faház,. fúrott kút
gyümöl.csö.s van. I.ár 650 EFI. Erd.: Kérine
Gye., Eolvos U. 23. sz. ·b-4x·

600 n.öles kertes paraszlhál eladÓ. Lábas U.
12. I.ár 2 M Ft. Erd.: 06/20/3705-399,
06/20/3689-965. ·b-3x·

in allan

Gyomán, aszabadslrandnál 420 n.öl gyümöl·
csös eladó. Ontözheló" villany van" hétvegi ház
épithető rá. I. ár 300 t Ft. Era.: 60/386-588..
b-3x-

Kisebb kockaházat vennék 4MFI értékig. trd.:
06/70/202-71-17. -b-3x·

OktÓber 6. Hp.-en 85 jIl2.es. 3 szobás lakás
eladó. I.ár 3,9 M Ft. Erd.: m.h. 66/386,122,
ottho 661284-142. -b-3x·

AVásártéfl Itp.·en 1szobás, l. emeleti 40 mL
es lakás elado.l.ár 3,4 MFI. Erd.: 56/341-652,
06/20/5815-640. -b-3x-
A Fuzlás·zugban 300 n.öles veteményeskert
(nem. vizparti) eladóJ vagy müvelésre bérbe
adó. Erd.: 661285-941 esll órákban. ·b-3x·
Endrodön kiS hát nagy portával eladÓ. Viz

h
gáz

az udvarban. Eru.: 66/282,366, 06/30/4073
964.

Gyomaendrlidön, Klsréll u. 28. szám alatt 3
szobás kertes családi ház nagy portával, gáz és
vegyes tüzeléssel 6500 OUO FI·érl eladó.
Erdeklődni Körös sor 8. sz. alalt vagy a
66/285-884-es telefonszámon.·b-5x·

Gyomaendrod, ApponYI u. 2. sz. alalt3 szobás,
összkomfortosókertes ház eladó. I.ár 3,8 MFt.
Erd.: 06/20/97L6-215. ·b-3x·

1410 ml közmuvesitett épitesI telek eladÓ
Gyomaendródön" aMagtárlaposi úton. I.ár 1,8
MFl. Erd.: 66/204-263 ·b-3x·

Gyomán hál najJY telekkel eladoa83)csy 2s.
70. alatl.l.ár 4,JM FI. Erd.: 06/30/425-93-39.
·b-3x· .

Hál eladoGye; MÓra F. u. 17. sz. alatl.l.ár 2}
MFl. Erd.: 0620/4657-038, 06/30/4873-612
·b-3x-

yoman, a nYI I s - asilaltburkolatú,l
leljes közmúveJ ellálotl- utcában ép'rtési telel<:
eladó. IránváJ: 800 EFt. Erdeklódni: 66/283-'
489 és a06/30/9580-479-es lelefonon leheL,
·b,5x _ _

Köszönet

temetésén részvételükkel,
együltérzésükkel igyekeztek
enyhíteni mély fájdalmunkat!

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik édesapánk

Kárpáli Andrea, Kárpáti Zollán

Kárpáti Attila

Köszönet
Ezúton mondunk

köszönetet
mindazoknak, akik

Csizmadia István
temetésén megjelentek,

siIjára virágot
helyeztek,

fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek!

A gyászoló család
-Gyomán kisebb ház Ipall Arammal, vál·
lalRoZásra is. alkajmas, eladó. Ar megegyezés'
sel. Erd.: Balcsy ut 54. sz. alaII. ·b-

UtánlutÓ lékes 740 kg össztömegu 2003- 08.
16. müszakiva1 magasitóval. I.ár 105 EFt. Erd.:
06/30/4329-1 ~6. ·D-3x·

Skoda 120 L le/árt muszaklval olcsÓn eladÓ.
Csere is érdeke. Erd.: 06/30/2091-035 . 19
óra ulán. Ar me e ezés szerinI. -b·3x·

usza I ren s mo uI ra ani 1. szg .
eladó. Lár 45. EFI. Erd.: 66/285-587. -b-3x·
Sürgősen eladó 601-es Trabant 2003. JUnluslg
~rvényes müszakival. Pannónia T-5, Babetta
IS. Erd.: Gye., BaJCSY U. 115. 66/284-879. ·b·
4x·

·Pelolr S.utCában épilésl telek eladó. trd.:
06/20/9361-645.
·Fuztás·zugl kertben 1172 m2 gyümölcslákkal
(szilva) lahazzal (2 személyesl vIllannyal. fúrott
~úttal ellálott kert eladó. Kisgálon,övesúlon
megközelílheló-i jelenle!! is müvelhető állapol·
ban. Erd.: 06/JO/4259~339.

veg~es

Gyomán, 2 szobás hál nagy udvarral. kerttel
eradó. I.ar 35M Fl. Erd.: 621494-575. ·b-3x,
Gyomán a éelhlen G. U. 45. sz. alatt lelolér·
beépíléses 4szobás családi ház eladó. I.ár 7M
FI. Erd.: 66/285,186, 06/30/9558-417. ·b-3x·
Al OktÓber 6. lto.·en 3 szobás 2 erkélyes
~yedi viz, gáz, villanyórás lakás dadó.l.ár 4M
FL Erd.: 06/30/4144-559. ·b-3x..
Dévavanyán szoba·konyhás, fürdliszobás hál
sürgősen eladó. Nagy, épltkezésre alkalmas
teleKkel, Ló környezeruen. I.ár 1,3 M Fl. Erd.:
06/70/202-88-2615 óra után. -b-5x·

12~K-148 Irakiorral szánlást, boronálást
kultiVátoroZáSI

Ö
valamint 18 q'lg fuvarozást

vállalok. Erd.: 6/30/2457-320. ·ti·

-Endradi részen aMlcsufln u 20. alatt éPllésl
lelek, 700 m2, eladó. Erd. 06/30/3493008.

T30-as traktor 450 üzemÓrával, 2 fejes eke
Uengyel) FS 250 múlrágyaszóró, 3soros kul
uVátoör \8 kombinátor eladó. I.ár 1,1 M Ft.
Erd.: 6/LO/9945-667. ·b-3x·
VIzparti önlözeshez amefIka!,., 4ülemu sZIvaityú
eladó. I.ár 40 EFt. Erd.: 66IL83-033. ·b-3x·
Egy hálÓszobai állÓ tükör éS 2 db kéménybe
kajlcsolható gázkonvektor eladó. Erd.: 66/386
745.

Hál eladÓ KőrÖSI Cs. S. U. 2/1 sz. alatt.l.ár 800
EFt. Erd.: 06/30/416-47-72. -b-4x-
VáSárIérJ ltp 317C lépcslihazaban 2 szobás,
erkélyes. egyedl gáz· és vizórás, közponll
Iúléses~ redonyös" l<ábeltévés lakás elado. I.ár
3ó8MrI. Erd.: 00/70/271-31-45, 06/20/446
2J-13. ·b-4x·

KESELVŐSi és UGARI diákok találkozóját szervezzük. Érdeklódni: Barálh Endréné
Szalóki Katalin - Gye..Lévai U. 9. sz., tel.: 66/285-941. Kiss Lajosné Icsa ErzsébeI
Gye., MirMháli U. 20/1. sz., leL: 66/284-027.
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A KISOSZ Békés Megyei Szervezetének szervezésében az alábbi, államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk.
GYOMAENDRŐDÖN 2002. szeptember ll-én

kereskedőboltvezető (75 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(75 OOO Ft)

Időtartam: 4,5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen

szakmunkás bizonyitvány.

gyorsétkeztetési eladó (85 OOO Ft)
ABC eladó (85 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanélküliek a támogatás ügyében a munkaügyi központ
helyi kirendeltségein érdeklődhetnek.

RészletfIZetés lehetséges!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, dr. Becsei O. u. 4/1.

Tel.: (66)325-997. 327-193, 451-741. 06/30/9354-371.

~)(yIadecor

Tapéta, festék, ajándék szalon
Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.

(Földhivatal udvarában)

Kínálatunk:
Tapéták: papír, selyem, rlabosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló (csempe utánzatú) bordOrök
Festékek: külső, belső falfestékek, alapozó,

zománc festékek, lazúrok, penészgátlók, hígítók,
rigípsz, glettanyagok

Továbbá: festő és tapétázó szerszámok,
ajándéktárgyak, háztartási cikkek

egyre bővülő árukészlettel várjuk kedves vásár
lóinkat!

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-12, 13-18,
szombat 8-12. • Telefon: 66/386-553

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

TeLefon: 06/30/3932-162, 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, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAKITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• KLUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok, alkatrészek.
Várjuk kedves vásárlóinkat'
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E-maii: vendel@bekesnet.hu

nyelvtanfolyamok
indulnak
október 1-jétől.

,

ILYEN MEG NEM VOLT!!!, ,

VALTSON DIGITALISRA!!!
SZEPTEMBERTŐl AZ EDDIGI LEGKEDVEZŐBB AKCiÓ!!!

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122

INTEQ
NYELV&TÚDIÓ

ANGOL,
NÉMET,
FRANCIA
• Nyelvvizsga elííkészítő

90 órás (3x30 óra) okl.-áprilisig 3x12 OOO Ft
120 órás (4x30 óra) okl.-júniusig 4x12 OOO Ft
100 órás (2x50 óra) okl.-áprilisig 2x20 OOO Ft
Nyelwizsgák: decemberben, áprilisban, júniusban

• Kezdő

100 órás (2x50 óra) okl.-áprilisig 2x20 OOO Fl.
Tanfolyami csoportokat jelentkezéstől függően indítunk.
Jelentkezés: szeptember 20-ig.
Telefon: 282-686, 20/9142-122, 20/4684-876
Személyesen: kedden és csütörtökön, Kossuth u. 18. 18.30-19 óráig.

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/30/2284-728

JAVÍTÁSA!

Vendéglátóipari üzembe
munkatársat keresek.

Érdeklődni:Tel.: 386-865, 06/20/5372-952

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
.. , . Tel. /~élX: 0~-66-?8~~J§6

Építőipari szoigáltatás
szennyvízcsatorna,

út tervezés - kivitelezés
Útalap építéshez tört betontörmelék értékesítés
Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz telephelye.

Telefon: 06/60/348-018

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••. .
: Tévé, video, antenna és egyéb ~

elektronikai készülékek :············. ............................••..............................

C:.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számitógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés
• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1P.Qt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

Címünk:

A MÁGUS-COMP
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,

FE8TEKCENTER - 2000 BT.

'UTI

@• •
9-

'U~\
GYOMAENORÖO

Szabadság tér 4. sz.

őszi ruhák9 átmeneti
kabátok9 cipők.

Géprongy

folyamatosan kapható
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

~
KörÖSi Weekend Hor2áSZ-~~ .

t, . hobbY-9 kempin2szaküzlef ~%.
-z;.... _ Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓU
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

(;ÓZ4~
..,-?...~s--@--?S--;.,,'
,~ $ ~ 27'

Nagy váLasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

'?~ ?1t<:ité Tel.: 06/20/9527-032,
66/386-274

Boltjaink:
Gyomaendrőd,Hídfő út 12.

Tel.: 06/30/2993-047
Gyomaendrőd,Kossuth u.68.

(voit Gabonaforgalmi Vállalatnál)
Tel.: 06/30/2289-702

Július l-től október l-ig aki 5000 forint felett
vásárol, SORSOLÁSON vesz részt!

Nagy értékű ajándékok kerülnek kisorsolásra.
VÁGÓ KORONGOK, KÖSZÖRŰKORONGOK,
beütő dűbelek, Decora, Trinát, Supralux, élvédő.

Megkezdtük TAPÉTÁK forgalmazását is!
Folyamatosan AKCIÓS festékekkel

váIjuk kedves Vásárlóinkat!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/3543-383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép

~...::=...~."'~..~....~...~~\ esők faragása

,

KERTMEGI MIHALY
általános asztalos

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrödi Magán Autósiskola
az alábbi idöpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. szeptember 19-én, 17 órakor
Endrődön: 2002. szeptember 19-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

YTDNG CSABAKŐrühwald
BETON ts tJ>!TOAH'fAGGYAATO KFT.

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Őszi virághagymák: jácint, kr6kusz, tulipán, rózsatövek

virágföldek, -cserepek, műtrágyák, fűmag, lucernamag
Gumicsizmák, köpenyek, tóliák

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, létrák
Ruhaszárít6k, vasalóállványok, lánctűrészek

Műanyag kukák, cefrés hordók, savanyító edények
Kerítésdr6tok, demizsonok

DÜFA zománcfesték, üvegek,
borkészítéshez eszközök...
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r-·---·_·_·_·_·_-_·_·_·,
A jobb hizonyitványért

személyre szabott oktatás!
Korrepetálás, felzárkóztatás kisiskolásoknak!

CÉLOK ÉS LEHETÖSÉGEK:
• korrepetálás, felzárkóztatás az adott tantárgyból
(olvasás, írás, helyesu-ás, nyelvtan, matematika,

környezetismeret, fogalmazás, magyar,
természetismeret... stb.)

• cél a tananyag-követelmények megfelelő szintü
elsajátítása/teljesítése, tantárgyspeciflkus jártassá
gok, készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,

a tudásanyag horizontális és vertikális bővítése,

könnyebb előrejutás, magasabb teljesítmény.
jobb iskolai eredmény elérése.

Korrepetálás-felzárkóztatás-extracurriculum
Cél a mméljobb eredmény!

Telefon: 66/285-141. 17-20 óra
mobil: 30/8563-218

L~_._._._._._._._._._.~

Várjuk vásárlóinkat Q

Julica Üzletházban
Aranl,J és ezüst ékszerek árusítása. javítása

Tört aronvból ékszerkészítés. kibővült

mintokollekcióvol
22 K-os orannl,Jol futtotott bizsu

ékszerek
Fénl,Jképezőgépek már 4100 Ft-tól

Fotóalbumok. filmek. elemek
FOLYAMATOS AG FA AKCiÓKII

Audio- és videokazetták.~
ORÁK. HŐMÉRŐK

Filmkidolgozás rövid határidő-

vel. kiváló minőségben. kedvező áron
Várjuk Kedves Vásárlóinkot!

Várjuk vásárlóinkat

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gvomoendrőd.Fő út 216. Telefon: 06/66/284-815

WO[D~®~~[!'W~l1~[!'
ÉSZ É

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R&T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.

Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828

Nagyobb reklámot kell csinálni

- mondta Uhrin Benedek - a városnak is és nekem is.••

,----~--....,.__, augusztus 20-i műsorban fellépett
Gyomaendrődön az endrődi születésű

Uhrin Benedek, aki a félország ked
vence. Itthon is saját dalaival szórakoz
tatta a közönséget. Rövid interjút
készítettünk vele első hazai koncertje
után.
• Egy ideje aztnyilatkozta, bántja, hogy
nem hívták még fellépni szűlófalujába.

Most megtörtént....
Meg voltam ezen sértődve. Most

jóvátették azzal, hogy látom, itt van afél
falu. Előadhattam az Endrődről írt dalomat. Arégi, nádtetejű házakból város
lett. Ezt éjt nappallá téve, sok munkával érték el az endrődiek, és saját magá
nak köszönheti mindenki, hogy milyen szép háza is van...
• Milyen érzéssel állt aszínpadon?

Nagyon jó érzésekkel. Én azt szeretem, ha minél többen vannak. Hozzá
vagyok szokva, hogy ezrek vannak az előadásaimon. Gondolom, hogy itt is
voltak annyian. Nagyon jó emlékekkel búcsúzom innen, remélhetőleg nem
véglegesen, mert azért minden évben hazalátogatok. Azonban, ha Önök
okosak lesznek jövőre, akkor Budapesten és minden nagyvárosban is óriási
plakátokon kell azt terjeszteni, hogy itt leszek, hiszen ezrek jönnének el.
Egész Békés megye, meg Szeged és Szolnok is iltlenne...

Ez ahely nagyon kellemes és nagyon megfelelő. Jobban ki kellene ezt
használni, propagálni, reklámozni, mert nem lehet így csinálni .... Ezt a
gyönyörű helyet mindenkinek meg kell ismernie! (Gyomaendrődöt-a szerk.)

• Elmondta, hogy Anettkával nem vállalja aközös fellépést. Miért?
Jaj! Ne is hozza nekem ezt az Anettkát fel... Én becsületben nőttem fel,

megéltem a nyolcvan ével, hát már csak nem egy Anettkával árulom el a
becsületem és a tisztességem. Úgy mondom, hogy jaj, de unalmas az az
Anettka!!!. ..

• Szívesen eljön jöVőre újbdl ide, Endródre?
Persze, csak a meghívásra várok, de mondom: úgy csinálják, hogy

sokan legyenek, nagy reklámmal, hogy legyen avárosnak is haszna.
Nagyon jó egészséget kívánunk és aviszont látásra!

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/581-670 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből. vagy rövid határidőremegrendelhetők!

•• ##' ~

TUZELOAKCIO!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az

endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz
szállítva értendők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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[. Rendőrségihírek .]
Az augusztusi eseményekról

Közekedési baleset történt augusztus 5-én a Toronyi u. és a Selyem u.
kereszteződésében. Szabályosan közlekedő segédmotorosnak nem adott elsőbb
séget egy gépkocsi, és elütötte. Amotoros bokasérülést szenvedett.

8-án és 11-én egymással haragban lévő ismerősök között történt atrocitás.
Az egyik személy gépkocsijával amásik tanyája előtt hajtott el, mire az otthon lévő

egy lapát sarat vetett az autó szélvédőjére. Következő alkalommal már egy jókora
tégladarabbal fogadta aharagosát, és agépkocsihoz vágta... Bíróság elé került az
ügy 15 napon belül gyorsított eljárás keretében. Adobálódzó 2év próbaidőre bo
csátást kapott...

1Q-én egy körözés alatt álló személyt fogott el arendőrség.

11-én eddig ismeretlen elkövetők egy Dobó utcai nyaralóba törtek be. onnan
aranyékszereket, mobiltelefont, órát loptak. Akár 260 EFt.

18-án garázdaság miatt indult eljárás apa és fia ellen, mert akocsmában
intézték el korábbi haragosukkal, természetesen verekedéssel, az ügyet.

22-én éjszaka eddig még ismeretlen elkövetők több lakásba, hétvégi ház
udvarára besurrantak aHantoskerti sor környékén.

23-án három helybeli fiatalembert előállítottak, akik alkalmi lopással, besur
ranássai több helyről, mintegy 15-20 esetben mobiltelefonokat, kisebb tárgyakat,
készpénzt tulajdonítottak el, de megfordultak ragadós kezükkel astrandfürdőben,
asportcsarnokban, valamint gépkocsikat fosztogattak. Arendőrség őrizetbe vette
őket. de abíróság nem látta indokoltnak az előzetes letartóztatásukat... (?)

26-án ahajnali órákban állampolgári bejelentésre elfogtak három, atarhosi
nevelőintézetből elszökött fiatalt, akik szökésüket követően több betörést, lopást,
gépkocsi feltörést és lopást, TarhOSOI1 boltbetörést stb. követtek el. Arendőrség

őrizetbe helyezte őket. de abíróság ebben az esetben sem látta indokoltnak az
előzetes letartóztatásukat (?). Egyikük, aki szabadlábra került folytatta abűncse

lekményeit(!), de szerencsére ismét elfogták és őrizetbe vették.
ABónom-zug egyik víkendtelkén parkoló. lezáratlan gépkocsiból ismeretlen

elkövetők 25 ezer Ft készpénzt és iratokat loptak ki.
Az egyik cégtől Co-hegesztőt loptak, aminek értéke mintegy 300 ezer FL

ALLAST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

Elveszett fekete. rövid szőrü. 50 cm magas,
kan, keverék kutyám. Feje, lába barna, mellkasa
fehér színű, . Érd.: 06/30/4245-569.

I····~~·~~~~..~~~~~~~~~·~~·~·~·~·~~~~~·~~~~~~·~·~~~;~~~·····1
, Mi~~C~ig::~hi~~~e~~~~~ is, i
I ~~.~~.~.~~~~..~..~.~!.~~.:.~~?~.~~~.~.~.~~~ ..~~~~~~~~.~.: .1

Középfokú végzettséggel rendelkező, anyagi helyzetével
elégedetlen embereket várok sok szeretettel csapatomba!

Mi abból élünk, amit mások utálnak csinálni.
Ha érdekel. hívj a 06/60/372-871-es telefonon!

MINDENT EGY HELYEN!
ZALAKERÁMIA burkolólapok
KEROS spanyos burkolólapok

ISOLA tető- és vízszigetelőrendszerek
LB-KNAUF vakolati és hőszigetelő

rendszerek
Lakásvilágítási felszerelések

TRINÁT és egyéb hazai gyártók festékei

SZEPTEMBERI AKCIÓNK!
LB-KNAUF beltéri ragasztó . 899
20x20-as fali csempe 1290
20x20-as L o. fagyálló padlólap 1490
30x30-as beltéri padlólap 1299
Köporcelán lapok már 1699-töl
Egykaros mosdó csaptelep 5520

Műanyag sarokkád 100x150-es
47 500 helyett 37 500 Ft.

Nyitva tartás: hétköznap 8.00-tól 18.00-ig,
szombaton 8.00-tól 12.00-ig

teL/jax: 06/66/284-528
rdt.: 06/20/9667-647

mobiltelejon: 06/20/9667-647

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128 • Fax: 66/283-288
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XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM • 2002. OKTÓBER • INGYENES KÜLÖNSZÁM

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
A polgármesterjelöltek és képviselöjelöltek bemutatásával

Tisztelt Választópolgár! .

Október 20-án önkormányzati képviselóKet és polgármestert
választunk.

Aválasztás október 20-án 06.00 órától 19.00 óráig tart. Szavazni
csak személyesen, aválasztópolgár lakhelyén, vagy - alakóhelyén kiállított iga
zolással - e választás kitűzése előtt bejelentett érvényes tartózkodási helyen
(ideiglenes lakóhelyen) lehet. Ha aválasztópolgár bejelentett tartózkodási helyén
kíván szavazni, legkésőbb 2002. október 18-án 16 óráig személyesen, vagy
2002. október 15-ig apolgármesteri hivatalba beérkező ajánlott levélben kérhet
igazolást alakóhely szerinti illetékes jegyzőlől.

Ahelyi önkormányzati képviselóKet atelepülés választópolgárai ve
gyes választási rendszerben választják meg. Amandátumok mintegy 60%-át az
egyéni választókerületekben, 40%-át listáról osztják ki. Ez úgy történik, hogya
választókerületekben vesztes jelöltek szavazatait összesítik az őket állító párt
listájára. Az egyes pártlisták az így gyűjtött szavazatok megoszlásának megfelelő

arányában kapnak képviselői helyeket. így tehát annak aválasztópolgárnak a
szavazata sem vész el, aki vesztes jelöltre szavazott, hiszen ez aszavazat a listát
állító szervezetet még mandátumhoz juttathatja.

Szavazáskor Ön kizárólag egyéni jelöltekre szavazhat, míg amandátumok
másik része a jelölő szervezetek kompenzációs listáiról, a töredékszavazatok
arányában kerül kiosztásra. Aszavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrend
ben szerepel, de csak egy jelölt választható!

Polgármestert többségi módszerrel választunk, azaz az lesz a település
polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ábécé sorrendben feltüntetett
polgármesterjelöltek közül csak egyre lehet szavazni.

Gyomaendrödön a cigány és a német kisebbség kezdeményezte a
kisebbségi önkormányzati választást. Aszavazáskor ahelyi kisebbségi önkor
mányzat választásában - meggyőződése szerint - a település valamennyi
választópolgára részt vehet. Ön csak egy kisebbség jelöltjei re, és legfeljebb 5

Menjünk el!
A helyhatósági választások fontosságáról nem kell különösebben szólni.

Mindenkinek éreznie kellene, hogy saját életével szorosan kapcsolatos a döntés.
Reméljük, hogya polgármester- és képviselőjelöltek lenniakarása aválasztás után
sem mérséklődik. Választói, ismerősei, utcabelijei érdekeit soha nem tévesztikszem
elől, vagy adott esetben aváros, Gyomaendrőd érdekeit sem. Azért, hogy nekünk tet
sző jelölt juthasson be aképviselő-testületbe, törődnünk kell azzal, hogyelmenjünk
szavazni, és amegfelelő helyre tegyük ajelet.

1994-ben aválasztásra jogosullak 38%-a, '98-ban csak, mintegy 27%-a járult
az urnák elé. Bíuunk abban, hogy 2002-ben ez aszázalékos arány messze megelőzi a
'94-es adatot is.

Ademokrácia sok, lényeges részletbőltevődik össze. Ezek egyik lényeges pont
ja, hogy Magyarországon is demokratikus választásokon határozhatjuk meg a
következő négyesztendő helyi képviselő-testületének tagjait. Éljünk a lehetőséggel!
Utólagosan csak az bíráljon, aki jelen volt avoksolásoni -b-

jelöltre adhatja le szavazatát. Aválasztás alapján az akisebbség alakíthat helyi
kisebbségi önkormányzatot. amelynek jelöltjeire legalább 100 választópolgár
érvényesen szavazott.

A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása a pártok, társadalmi
szervezetek által összeállított listák alapján történik. Ezek a listák sorsolás útján
sorszámot kapnak. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a
kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák, amelyek az
összes érvényes szavazat több mint 4%-át nem érték el, nem szereznek mandá
tumot.

Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes
választási iroda 2002. oklóber 20-án megsemmisíti. Ajelöltnek, illetőleg jelölő

szervezetnek az összegyűjtött, de aválasztási bizottsághoz be nem nyújtott aján
lószelvényekel 2002. szeptember 30-án 16.00 óráig meg kellett semmisítenie.

A választási kampány 2002. október lS-án 24.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2002. október 19-én 0.00 órától október 20-án 19.00 óráig
tilos (kampánycsend)! A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás ered
ményét 2002. október 12-től október 20-án 19.00 óráig nem szabad nyil
vánosságra hozni. Aválasztási plakátot az, aki elhelyezte (vagy akinek érdekében
elhelyezték) 2002. november 19-ig köteles eltávolítani l

Ahelyi közszolgálati (műsorszolgáltatók) médium 2002. október 5-lől

október 17-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingye
nesen közli ajelölő szervezetek, továbbá apolgármesterjelöltek politikai hirde
téseit.

Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok
jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2002. október 21-ig összesíti a szavaza
tokat, és megállapítja a választás eredményét. A szavazóköri
jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2002. október
23-án 16.00 óráig megtekinthető. Aszavazólapokat apolgármesieri hivatalban
2003. január 20-ig kell megőrizni. 2003. január 20. után aválasztási iratokat
- a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni, és a jegyzőkönyveket

2003. január 22-én kell átadni az illetékes levéltárnak.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG, GYOMAENDRŐD
SZÉKHELY: GYOMAENDRÖD, SZABADSÁG TÉR 1.

Elnök: dr. Debreceni Gizella, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 3218/111./10.
Elnökhelyeltes: Gyetvai Jánosné, Gyomaendrőd, Baross G. u. 19.

Tag: Vaszkó Tímea, Gyomaendrőd, Selyem út 8/1.

Helyi Választási Iroda
Helye: Polgármesteri Hivatal 4. sz. iroda. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
HVI vezetöje: dr. Csorba Csaba, lel.: 66/284-122, mobil: 06/30/4668-238,

HVI vezető helyettese: Megyeri László, tel.: 386-397, mobíl: 06/20/4977-508.
HVI tagjai: Uhrin Zoltánné, tel.: 283-803, Tfmárné Binges Irén, 06/30/3421-009,
Kulikné Gellaí Zsuzsanna, tel.: 284-458, Szabóné Galambos Éva, tel.: 283-663,
mobil:06/20/5421-455, Jakucs Mária, tel.: 284-581, mobil: 06/20/5918-650.

Ügylélfogadás: hélfőtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-13.30-ig.

A jelöltek bemutatkozásai, programnyilatkozatai ábécé sorrendben következnek.
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Balog Károlyné SzedIák Margit (független)
Tisztelt Választópolgárok!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni azon
választók bizalmát, akik ajánlószelvényeikkel megtisztel
tek, és lehetővé tették, hogy polgármesterként és helyi
képviselőként a6. sz. választókerületben, mint független
jelölt indulhassak.

kak számára, akik még nem ismernek, szeretnék
röviden bemutalkozni. Gyomán születtem 1959-ben.
Besenyszeg és Magtárlapos voll az ahely, amely az élet
minden nehézségére felkészített, ahol anya nélkül fel
nőttem. Volt egy iskola, avoll 1. Sz. Általános Iskola,
annak igazgatója és lanleslülete, akik az életre tanitottak,
és mindig segítettek. Úgy érzem, hogy édesapám után ők
azok, akiknek nagyon sokat köszönhetek.

Férjem Balog Károly, aGyefa Kft. ügyvezetője, skét
fiúgyermekünk van. Aközépiskola elvégzése után Buda
pesten az Egészségügyi Főiskola KÖJÁL szakán szerez
tem diplomát. Postgraduális képzés keretében még két
szakot végeztem (egészségügyi menedzser, vállalkozói
szak).

Munkahelyem aViharsarok MGTSZ, majd az akko
ri tanács, később apolgármesteri hivatal, ahol 13 ével
dolgoztam különböző munkakörben. Jelenleg az Észak
Békési Kistérség térségfejlesztési menedzsere vagyok Dévaványán. Van egy vállalkozá
som, melynek fő tevékenységi köre a szállásadás. k államigazgalásban, a terüleHej
lesztésben megszerzett ismereteim és a Gyomaendrődért érzett szereletem ösztönzött
arra, hogy induljak aválasztáson.

A '90-es évek közepén létrehoztunk egy alapítványt, amely sérült gyermekek
számára biztosított volna bentlakásos elhelyezést. k épületben az átalakítási munkála
tokat elvégeztük, de sajnos, anyagi fedezet hiányában aberuházást nem tudtuk folytatni,
de bIzom abban, hogy erre lesz lehetőség ajövőben. Aváros életében zajló folyamatokat
mindig figyelemmel kIsértem, mert nyitott vagyok és érdekelnek aközügyek.

Függetlenként indulok aválasztáson, de amennyiben elnyerem az Önök bizaimát. a
városban tervezett fejlesztésekel az országgYűlési képviselővel és apártok képviselőivel,

valamint alakossággal közösen kívánom megvalósítani.
Mindannyiunk előtt ismertek az EU alapelvei, amelyek között kiemeit a"partnerség

elve". Amunkám során azt az eivel szeretném megvalósítani, hogy Gyomaendrődért

egymást partnernek tekintve tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy szebb és
fejlettebb tefepülésen élhessünk. A programban meghalárazom azokat a prioritásokat.
amelyek mentén célludatosan haladva eredmény érhelő el, természetesen arealitások
talaján, hiszen ludjuk, hogy Békés megye az ország leghátrányosabb megyéi közé tar
tozik. M szeretném, ha ebből előnyt kovácsolnánk, és minél több EU-s, hazai és egyéb
forrásokat szereznénk meg akülönböző programok megvalósításához.

I. prioritás - Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, vállalkozások segítése
Természetesen a megkezdett ipari park beruházást be kell fejezni, és megfelelő

humán erőforrással biztosítani kell, hogyabefektetők mind nagyobb számban érdek
lődjenek, és le is telepedjenek, de ez hosszú távon fog eredményt hozni. k akut prob
léma kezelésére atelepülésen működő összes vállalkozót kell segíteni abban, hogy fej
lesszen, bővítsen és teremtsen új munkahelyeket. Párbeszéd szükséges ahhoz, hogy
ismerjük meg őket és fejlesztési elképzeléseiket. Külön gond a megvállozott
munkaképességűek foglalkoztatásának problematikája, erre is kell és lehet meg
oldásttalálni. A lehetőségekről folyamatosan kelltájékoztalást adni, de nemcsak aszűk

körnek.
Fontos a közmunka és közhasznú foglalkoztatás által nyújtolI lehetőségek teljes

kihasználása. A mezőgazdaságban dolgozók számára a megfelelő termelési szerkezet
kialakítása, amely az EU által is elfogadott, nagy kihívást jelent, ehhez nagyon fontos az
információ biztosítása.

II. priDritás - Atelepülésfejlesztéshez szükséges humán erőfDrrás fejlesztése
- Oktatás - egészségügy, szociális ellátás - művelődés

k oktatás színvonalának fejlesztése elsődleges mind az alapfokú, mind aközép
lokú iskolákban. Anyelvi, számítástechnikai képzéshez maximális technikai hátteret kell
biztositani. Ösztönözni kell és anyagi segítséget kell nyújlani a cserekapcsolatok
szervezéséhez. Apedagógusok részére az oktatási törvény állal nyújtolt lehetőséget biz
tositani kell. Lehetőséget kell adni afiatalok letelepedéséhez, melyhez támogatást szük
séges nyújtani. A tehetséggondozás és afelzárkóztatás az iskolák életében egyenrangú
feladat legyen, hiszen csak olyan ember tud a jövő elvárásainak megfelelni, aki
képességeit maximálisan kihasználja.

k endrődi részen lévő orvosi rendelőt fel kell
újítani, berendezései korszerűsítés re szorulnak. k
egészségOgyben további szakellátást, az .ápolási
otthon" feltételeinek kidolgozását kell elkezdeni, amely
biztosítja a rehabilitációs ellátást a betegek számára.
Amennyiben ez megvalósul, úgy oktatási célt is szol
gálhat, és bekapcsalódhat a teiepOlés képzési struk
túrájába.

Idősgondozás területén a fejlesztéseket be kell
fejezni, és aminőségi ellátás felé kell törekedni minden
szakfeladatnál. A pénzbeli szociális ellátások esetén a
törvényen és avalódi rászorultság on alapuló gyakorla
tot tovább kell folytatni.

Kulturális intézmények, programok
A kulturális intézmények több programot szer

vezzenek, illetve ösztönözzük őket a programszer
vezésekre, hiszen Igy akkor talán több városi rendezvény
színvonalasabban és gördülékenyebben fog megvaló
sulni. Nagyobb teret kell adni a különböző művészeti

csoportoknak is, és létre kell hozni anépi mesterségek
házát.

Egyre fontosabb a civil szervezetekkel folyama
tosan párbeszédre törekedni. Meg kell találni annak a
lehetőségét, hogy minél több pályázatban részt tudjanak

venni. Fontos, hogy atelepülés szépllésében és akulturális életében is aktIv szerepet
vállaljanak, szólaljanak meg aközügyekben.

III. prioritás - Idegenforgalom fejlesztése
- Gyógyfürdő fejlesztése - gyógyturizmus - holtágak rehabilitációja - horgász

turizmus, vízi turizmus, hobbyturizmus - egységes, rendezett városkép - szolgáltatások
fejlesztése -ligetek rehabilitációja.

k idegenforgalom fejlesztéséhez éPPúgy, mint a munkahelyteremtéshez tőke

szükséges. A kormányprogramban a környezetvédelem kiemelI szerepet kap, és
ezért a holtágak rehabilitációjával nem szabad késlekedni, mert annak következté
ben nő az idegenforgalom, az ingallanak értéke megemelkedik, a környezet szebbé
válik. Etényezők következtében nő a településen élők jövedelme. Meg kell oldani a
parkolási lehetőségeket, a város több közlekedési útján az útszegélyeket ki kell ép1
teni. Avárosba vezető főutak mellett avárosképet rontó szemétlerakókat meg kell szün
tetni.

IV. prioritás - Információs szolgáltatás
Egy szakértői teamet kell létrehozni gyomaendrődi, jól képzett szakemberekből, akik

segítik a polgármester munkáját. készltik a páíyázatokat, és információkat nyújtanak a
vállalkozók és természetesen minden állampolgár számára. Ebbe a munkába be kell
vonni amindenkori vidékfejlesztési menedzsert is. k önkormányzatnak magas szinten
kell szolgáltatnia alakosság felé az ügyintézések során. ATaurinform irodának, mint a
város egyik információs bázisának sokkal jobban be kell kapcsolódnia a település
életébe. k itt élőknek sokkal több információval kellene rendelkezniük, ezért akábel
televízió kiépltését sürgetni kell.

Minden fejlesztésnek és program megvalósitásának az a célja, hogy a lakosság
Gyomaendrődön jól érezze magát. Atelepülésünk olyan adottságokkal rendelkezik, amit
igazán nem használunk ki, sokszor észre sem vesszük, mert természetesek.

k alábbiak szerint szeretném mozgósítani a lakosságat annak érdekében, hogy
jobban bekapcsolódjanak aváros életébe:

- szeretnénk benevezni aVirágos Magyarországért programba
- gyerekek részére sokkal több helyi versenyt szervezni, rendezni
- városi rendezvények szervezése helyi és országos szinten.
V. prioritás - Infrastruktúra fejlesztése
- Szennyvízberuházás folytatása - közutak, járdák megépítése, karbantartása 

megfelelő városkép kialakllása.
Alakosság számára ezek aberuházások nagyon fontosak, hiszen mindennapjainkat

határozzák meg. Aberuházásokat tovább kell folytatni, de aminőségi munkákat meg kell
követelni, és csak az ilyeneket szabad átvenni.

VI. prioritás - Külterületen élők problémáinak megoldása
Nagyon fontos, hogy az utak, járdák mennyisége, minősége javuljon. Atávolság

miatt az utazás lehetőségét bővíteni kell. Aszemétszállítást gyakoribbá kell tenni.
VII. prioritás - Közrend, közbiztonság, vagyonvédelem
Arendőrség és polgárőrség segítése továbbra is feladatunk. Atűzoltóság jelenlegi

helyzetét át kelltekinleni.
Balog Károlyné Szediák Margit független polgármesterjelölt
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Dr. Dávid Imre (független)

ÚJabb terveim:
• az egységes városkép kialakítása
• aKner tér elkészítése
• azöld területek növelése
• aligetek felújítása
• fásítás az utak mentén
• parkolók építése
• pihenőpadok kihelyezése
• új kerékpárút építése
• az ifjúság kulturális és sportbeli igényeinek jobb kiszolgálása
• sport és civil szervezetek támogatása, kiemelten a fiatalok,

nyugdíjasok, a nagycsaládosok rendezvényeinek szpon
zorálása

• holtágak rehabilitációja
• új játszóterek kialakítása avárosban
• aVárosi Könyvtárban az internethasználat ingyenessé tétele.
Avárosnak számottevő hitele nincs, de afejlesztéshez bizonyos

tartalékaink még vannak, ezért továbbra is pályázunk, hogy elkép
zeléseinket megvalósítsuk.

Megválasztásom esetén továbbra is Gyomaendrőd

egységéért, fejlődéséért, fejlesztéséért dolgozom.
A város érdekében politikai nézetkülönbségeiktől függetlenül

jelölésemet támogatta:
a Körös Vidékéért Egyesület,

az Endrődi Gazdakör,
a Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd,
a gyomaendrődi vállalkozók többsége.

Köszönöm előlegezett bizalmukat, továbbá köszönöm amint
egy 2500 ajánlószelvénytl

Kérem, hogy október 20-án afelsorolt célkitűzések és feladatok
megvalósításáérl

"Továbbra is a város /ak6it akarom
sza/gá/ni"

Tisztelt gyomaendrődi
Választópolgárok!

Az 1997. március 9-i időközi és az
1998. októberi 18-j új választáson
Gyomaendrőd választópolgárai polgár
mesterré választottak.

Megválasztásom előtt 6gazdasági évet
kértem programom m~gvalósítására, amit
megkaptam, és ezúton szeretném meg
köszönni abizalmat.

ígérlem folyamatosság ot, törvényes
séget, biztonságot és változást, nem akar
tam elérhetetlen, hamis jövőképet fes
teni.

Szavak helyett inkább a tettek, feladatok meg
oldását tartom fontosnak.

60 évesen fizikailag és szellemileg is tettrekész vagyok, ezért
úgy döntöttem, hogy polgármesterjelöllként indulok az idei, helyi
választáson.

Ma sem akarok új, hangzatos ígéreteket hirdetni, az elkezdett
úton szeretnék végigmenni.

Változatlanul a városunkban élő emberek érdekeit szeretném
szolgálni.

Legfontosabbnak tekintem 2002 őszén az ipari park infra
struktúrájának kiépítését, ahová olyan befektetők kellenek, akik a
behozott tőkével munkahelyet teremtenek, de ehhez támogatást,
kormányzati segítséget is várunk.

Szeretném, ha avállalkozóink most és ajövőben is megtalál
nák számításaikat.

Agazdasági fejlődés alapja az infrastruktúra fejlesztése.
2003-ban a teljes szennyvízcsatorna rendszer elké

szül, így 2004-ben minden lakóház aszennyvízhálózatra ráköthető

lesz.
Fontos az utak folyamatos aszfalt szőnyeggel történő

befedése, és az új, szilárd burkolatú utak kiépítése. 2006-ra a
belterületi utak 85 százalékának szilárd útburkolatúnak kell
lennie.

Aváros egész területén mintegy 50 OOO mjárda szorul felújítás
ra. 2003 őszétől adottságainkat jobban ki tudjuk használni az új
uszoda és gyógyászati részleg felépítésével.

Ezzel vonzóbbá válik városunk az ide látogató turisták számára.
Idegenforgalmi szezonunkat hosszabbá tehetjük, ha jobban

kihasználjuk a gyógyászati szolgáltatás mellett a vadász, a
horgász és a lovas turizmus adta lehetőségeket.

A térség szilárd, kommunális hulladéklerakó telep
beruházása elindult, amely új munkahelyeket és a tisztább
környezet lehetőségét kínálja.

Tisztelettel

Az oktatási intézmények, középületek
felújítása megtörlént.

2003-ban, 2004-ben tatarozni és
szépíteni kell az endrődi Közösségi
Ház és a Kossuth úti Óvoda külső
homlokzatát. Az új Kis Bálint Iskola
és tornatermének felépítése kiemeit fel
adat.

A város lakosságáról való gondos
kodás kapcsán a fiatalok első lakáshoz'
való jutásának támogatása (általában évi
25-30 fiatal család segítése), az Újkert
sori további 18 új lakás építése, a
Mirhóháti utcai új szociális gar
zon építése az idős emberek számára
is a következő ciklusban válik való
sággá.

reám szavazzanak!
dr. Dávid Imre
polgármester
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Dezső Zoltán
(FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök

Szövetségének polgármesterjelöltje)

...... ..;

Az emberközpontújö
vőt megalapozó város
vezetés érdekében.

Név:
Dezső Zoltán,
Született:
Hódmezővásárhely,

1957.
Gyermeke:
Linda 17 éves.
Szakképzettsége:
mezőgazdasági techni
kum - vendéglátó üzlet
vezető

Tevékenysége: vállalkozó - vendéglátó.

Huszonhat éve élek a településen, tíz
éve a FIDESZ helyi vezetője vagyok. Ez
idő alatt megismertem az itt élők gond
jait és elképzeléseit. A közéleti munkám
során megtapasztaltam, hogy jövője

csak annak lehet, aki azt tudatosan
felépíti.

Az építkezés alapköve számomra a
település népességcsökkenésének
megállítása. Ennek szerves része:
megakadályozni, megelőzni az elván
dorlást, melyet csak úgy lehet, ha a
megélhetést biztosítjuk idősnek, fiatal
nak egyaránt.

Diákjaink jól képzettek legyenek, és
tudásukat szülőföldjükön kamatoz
tassák. Ehhez fel kell építeni és fel
kell szerelni a jövő iskoláit, amely
versenyképes tudást biztosít.

A nyitottság, a nyilvánosság bizal
mat erősít, meggyőződésem, hogy
hadra fogja a tenni akaró lakosságot.

''';.. ~. Ennek eszközeként szük
, ~ ~~~:' ~ ": .~\

séges kiépíteni a helyi
kábeltelevíziót és a helyi
rádiót.

Nincs még egy tele
pülés az országban,
amely ennyi környezeti,
természeti adottsággal
rendelkezik, mint a mi
városunk. Ezt a kincset
kötelességemnek érzem
mindenhol reklámozni,
és a lakosság életminő

ségének javítására hasz
nálni.

A holtágak vízminőségének javí
tása, az ártér karbantartása, a vízi
turizmus megteremtése, aligetek
megfiatalítása egyedülálló pihenési
lehetőséget biztosíthat a felújított és
megszépített környezetű fürdőbe láto
gatóknak.

Az elődeinkről való gondoskodás, a
nyugodt, gondtalan nyugdíjas évek biz
tosítása szeretetteljes kötelesség.

A mások véleményét toleráló, arro
ganciamentes városvezetés lehetővé

teszi nem csak a helyi közélet kulturált
együttműködését, de lehetővé teszi a
szomszéd települések vezetőivel való 
egymás segítését eredményező - jó
kapcsolat kiépítését.

Ezen gondolatok megvalósításához
várom megtisztelőbizalmukat - szavaz
zanak rám:

Dezső Zoltán
polgármesterjelölt
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Dr. Kovács Béla (MSZP)
Mi/yen várost szeretnénk?
(Mozaikok Gyomaendrődről - múlt, jelen, jövő)

Tisztelt gyomaendrődi
Választópolgár!

AHíradó előző számában kitörési pontokat
jelöltünk meg, melyek megvalósulásától várjuk
városunk fejlődését. Kérem, olvassa el ezt a
cikket, amiben senkit sem akarunk megbántani,

.. de őszintén számolunk múltunk, jelenünk,
jövőnk helyzetével, lehetőségeivel.

MUNKAHELYTEREMTÉS. Ez a legnagyobb
problémája az országnak, különösen a keleti
végeknek - így Gyomaendr6dnek is. A rend
szerváltás óta, amikor a gazdasági
szerkezetváltás és a politikai akarat jóvoltából
összeomlottak akorábbi munkahelyek, lényeges
változás nem történt. Az ipari park - melytől az
áttörést várták - nem hozott érdemi megoldást,
hiszen ma már minden nagyobb faluban van.
Hiába 100 milliós a bekerülési költség, a munkahelyteremtő beruházások,
melyeknél mi is "képben voltunk", Szarvasra, Mezőtúrra mentek. Közben az
ipari képzés visszafejlődött. A könnyűipari befektetők épp napjainkban
helyezik át tőkéjüket, üzemeiket Romániába, Bulgáriába, ahol még nálunk is
olcsóbb munkaerőt kapnak. A helyi vállalkozók egy részének nem is hiá
nyoznak itt a beruházások, hiszen azok magasabb munkabéreket, aváltás
lehetőségét hoznák adolgozók számára, nekik pedig konkurrenciát Jelen
tenének. Ez természetes gazdasági érdek, vagy ha úgy tetszik, érdekellentét.
Abban az esetben, ha ezek avállalkozók aváros irányítását is kézbe akarják
venni - mint beszélik, akkor már más ahelyzet. Emlékezhetünk 30-40 éwel
ezelőtti endrődi és gyomai lehetőségekre. Konzervgyár, ipari üzemek épül
hettek volna, de az akkori hatelemis párt és városi vezetés nem engedte. Kell
agyalogmunkás atsz-be - mondták. Az ÁFÉSZ sem engedett be konkurren
ciát. Ezért Mezőtúrra, Békéscsabára jártunk vásárolni. Az eredmény: Gyomán
és Endrődön nem teremtődtek új munkahelyek, afiatalok elmentek, aváros
elöregedett. Ezt napjainkban még egyszer nem engedhetjük meg! Már nincs
sok dobásunk! A lakosság döntő hányadának, a fiataloknak új munkahe
lyekre van szüksége, még ha az ütközik is néhány ember gazdasági érde
keivel.

Mire stámílhatunk?
Kétszer volt már ilyen helyzet Magyarországon. Atörök kiűzése után és

aleglátványosabban az 1867-es kiegyezéskor. Akkor sem volt. most sincs
helyi tőke aberuházásokhoz. ki. EU-csatlakozás az egyetlen esélyünk. Akor
mány pozitív diszkriminációt ígér a lemaradott régióknak. Mi jócskán le
vagyunk maradva. Olyan városvezetés kell, amelynek érdekei azonosak a
lakosság döntő többségének érdekeivel, akik kormánypártiak lévén a
lehetőségekből minél többet idehoznak.

Mi egyedülálló természeti lehetőségekkel rendelkezünk. A Hármas
Körös, a holtágak, a Liget-fürdő, horgászati, vadászati lehetőségeink a
Tiszántúloázisává tehetnék Gyomaendrődöt.

Már ma sokan élnek aturizmusból, bár ennek lehetőségei még messze
nincsenek kihasználva. Az ipari parkba is csak olyan üzemet szabad
beengedni, ami nem károsítja ezeket a lehetőségeket. Az már egyenesen
agyrém, hogy ide hulladékégető művet terveznek aHármas-Köröstől észak
ra. Egy nyugati turista, de ahazai is, ha ilyet lát, biztos, hogy ide be nem teszi
a lábát. Ez egyenlő lenne idegenforgalmunk teljes lefejezésével. Elég lesz
nekünk aszilárd hulladéktároló, atéglagyár mellett.

Akörnyezetvédelem az EU-s csatlakozás egyik előfeltétele. Szinte min-

den település elindította aszennyvízprogramot,
kapott is rá pénzt, persze nem egyformán. Ma
már követelmény a hulladék, a szemét elhe
lyezése európai módon. A nagy problémát 
ezzel együtt anagy lehetőséget - nem itt látom,
hanem holtágainknál. A "Dögkörös", ahogy a
szabályozás óta népiesen hívják, nem feltétlenül
kell, hogy megfeleljen ennek az elnevezésnek.

Igaz, évtizedeken keresztül atelepülés csur
galéka, szemetje ide ürült. Nem ismerek még egy
várost, ahol ennyi holtág, így körülépítve volna.
Ez a mi kitörési pontunkl Itt kell megpályázni
minden lehetséges forrást: 1. mederkotrás; 2.
vízcsere biztosítása; 3. megóvás.

Eredmény: a bűz, a fertőzésveszély helyett
üde vízfelületet kapunk, ahol fürödni, csónakázni
lehet, az ott élő hal pedig fogyasztásra alkalmas.
Az idegenek nem fordulnak el undorral a
partjától, mint most. Ha mindez megvalósul a
szennyvízprogram után, akkor végre az állat
tartási rendeletünknek is érvényt kell szereznünk.

Al.. ugyanis nem európai állapot, hogy míg a lakosság zöme az egészséges
környezet megteremtésén fáradozik, egyesek évtizedek óta slaggal mossák
le aholtágba adisznótrágyát.

Az átutazó és az itt pihenni szándékozók számára meghatározó aváros
külső megjelenése. Amellékutcákban már gyönyörűen nyírott füvet, virágos
ablakokat, kerteket láthatunk. Fő útjaink lehangolóak. Fákat, virágokat
szeretnénk aközterületeken, alámpaoszlopokon is, hiszen ilyet ma már nem
csak Ausztriában, hanem alföldi, önmagukra adó kis városokban is
láthatunk. Útszegélyt afő útjainkon, ne legyenek különbségek avárosrészek
között! Járdáink, útjaink minősége joggal bosszantja a lakosságot. Ezen a
téren messze nagyobb odafigyelés. szükséges. Ami 10 éve még égető hiány
volt, annak jó része mára megoldódott: telefon, ivóvíz. Benne vagyunk a
szennyvízben, majd útjaink következnek. Akábeltelevízió a második neki
futás ellenére sem működik. Ez óriási kár, hiszen így alakosság egyoldalúan
és alig van informálva. Hogy lehet az, hogya környező településeken meg
valósulhatott, nálunk pedig nem? Van, aki tudja aválaszt...

Ahiányosságok mellett vannak pozitívumaink is. lit avasúti fővonal. Itt
van Békés megye egyetlen aszfaltozott repülőtere (kihasználatlanul), amit a
nyugati turisták nem is sejtenek.

Vannak igényes panzióink, éttermeink, nincs igazán nagy akadálya
annak, hogy idegenforgalmi lehetőségeinket jobban kihasználjuk.

Intézményhálózatunk fejlettebb, mint a legtöbb kisvárosban.
Egyetértünk ajelenlegi vezetés takarékos intézménygazdálkodási politikájá
vai, ugyanakkor az intézményektől kifacsart (a normális működéshez szük
séges) 1-2 millió forint amilliárdos beruházások helyzetén nem javít any
nyit, amennyit az intézményeken ront. Ez értékrend kérdése. Ugyanez
vonatkozik a sportra is. A város költségvetéséből biztosítan i kell az
alapfeltételeket. Asportnál is, alűzoltóságnál is át kell gondolni, hogy mire
van alakosságnak igénye.

Tisztelt Olvasó - úgy is, mint Választópolgár! Változó világban élünk,
benne városunk, az emberek értékrendje is változik. Ma lehet, hogy másként
ítélünk meg dolgokat, mint korábban, ajövő ma még kilátásként, esélyként
lebeg előttünk. Mi ezt az esélyt szeretnénk megragadni, magyarán: a
nemzetközi és az országos politikai helyzetet városunk javára fordítani,
kihasználni. Eszközök vagyunk ebben. Öné a döntés, hogy éljünk a
lehetőséggel !

dr. Kovács Béla,
az MSZP polgármesterjelöltje
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Szabó Zoltán
(független, az SZDSZ támogatásával)

Tisztelt gyomaendrődi Polgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozásomat 
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján
- szellemének, gondolatainak felidézésével
kezdjem: "Vigyáuatok hazámfiai! Ne féljetek
annyira az anarchiától, hogy túlfélelemből a
szabadságtól is irtóuatok! Fontoljátok meg,
hogyha oly boldogtalanok volnánk, miszerint
csak anarchia és abszolutizmus közt lehetne
választanunk (mit én nem hiszek), az anarchia
minden esetre csak múlékony állapot lehet, az
önkény uralma lehet örökös. Ha másként nem
lehetne, gázoljunk inkább a szabadság
múlékony csapongásain keresztül a szabad
ság rendjéhez, mint a szabadságtalan rend
sírcsendes ösvényén az önkényuralom torká
ba jussunk. Rend csak mivelünk lehet, kik a
szabadság hívei vagyunk. Szabadnak lenni
annyit tesz, mint joggal bírni mindenre minek gyakor
lata minden másoknak hasonló joggyakorlatával
összefér. És ez avalódi rend, szabadság nélkül rend
nem leheL" Bár ezek agondolatok 1847-ből származ
nak, hatásuk hosszú távra szólóak. Tartalmuk az, hogy
más jövőt szeretnének. A jövő eléréséhez pedig a cél
kitűzése az első.

Az én, mi, gyomaendrődiek célja pedig olyan
városban élni, dolgozni,

• ahol aközért dolgozókat megbecsülik!
• ahol munkahelyet, létbiztonságot jelentő fizetést

biztosítanak!
• ahol egy ledolgozott élet után nem fenyeget az éhezés, amagány,

abűnözési

• ahol a helyi önkormányzat saját forrásokkal rendelkezik, ügyei
intézéséhez nincs kiszolgáltatva mások úri kegyének, jótékonyságának!

• ahol asegélyt, az állami támogatást nem agazdagok, hanem a
szegények kapják!

• ahol a döntéshozók (képviselő-testület, a városháza dolgozói)
tudják, hogy nem asaját pénzükkel játszanak, hanem az emberek össze
gyűjtött adóforintjait költik!

• ahol sem apénz, sem az aktuális hatalom nem fojthatja el erővel,

megfélemlítéssel akritikát l

• ahol ajog az igazakat, nem aszemélyeket védi!
• ahol "Aki nem ami nótánkat fújja, az meglátja, hogyan jár!" sza

bályt nem érvényesíthetik!
• ahol nem kell pártok közt cserélődni ugyanannak aszemélynek,

aki akar és tud jól dolgozni!
• ahol nem zárt ajtók mögötti tárgyalásokon, megegyezéseken dől

nek el aváros ügyei!
• ahol a vezetők a lakók bizaimát nyílt, houáértő döntésekkel,

átlátható, elszámoltatható gazdálkodással, látványos és kevésbé
látványos fejlesztések végrehajtásával érik el!

• ahol nyiltan, segítőkészen áll avezetés aváros intézményeihez, a

kultúrához, az egészségügyhöz, asporthoz, a
kisebbségekhez, avállalkozókhoz!

• Összegezve: AHOL JÓ ÉLNI!
Természetesen afenti célok nem ölelhetik

fel az összes célkitűzés felsorolását, már csak
ahely hiánya miatt sem. De aszándékot, az
akaratot tükrözi. A végrehajtás mikéntjére
szintén csak apéldák bemutatásával, snem a
teljességre való törekvéssel utalok:

• a vállalkozók kölcsönös hasznon ala
puló bevonása

• akisebbségi önkormányzatok nagyobb
megbecsülése

• a szakmai vezetés színvonalának
emelése, az ehhez szükséges feltételek biz
tosítása, aminőség ellenőrzése

• avárosi pályázatok mellett az egyéni,
civil pályázatok támogatása,

• kistérségi, regionális, nemzetközi
folyamatokba történő bekapcsolódás

• az országgyűlési képviselők, amegyei közgyűlés
tagjainak hatékonyabb lobbyzása Gyomaendrődért és
térségéért.

Az előzőekből, acélokbóllátszik, hogy az egyszerű

emberek, a többség számára a "jóléti jövő" még nem
érkezett meg. Csupán azok értek révbe, akik pusztán a
hatalomra, annak megszerzésére és megtartására
törekednek, vagyis ezt ahatalmat saját céljaik elérésére,
nem pedig a városlakók szolgálatára használják.
Gyomaendrőd ma nem olyan, mint amilyennek

szeretnénk. Mi itt élünk, itt akarunk boldogulni, változtassunk tehát,
akarjunk más jövőt, mint amilyen ajelen alapján kirajzolódik.

Örök viia, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni: a fejlesztésre vagy
a működtetésre; alapvető dolog, hogya gyomaendrődiek számára az
alapellátátásokat (járda, út, víz, közvilágítás stb.), szociális ellátottságot
(óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények), kultúrát, sportot biztosí
tani kell. Emellett lehet és kell afejlesztéseket meghatározni. Ez hosszú
távú feladat. Egy beruházás elnyeréséhez, a pályázathoz a terület biz
tosításától, az infrastruktúrán, a szakképzésen át egészen az adóked
vezményig sok mindent kell mérlegelni. Ráadásul az önkormányzatra
hárulnak még olyan feladatok, melyek csak anyagi ráfordítással járnak,
effektíve hasznot nem hoznak.

"Együtt, Magunkért!" Szeretném, ha minél többen vallanák ezt így!
Azt is tudom, hogy az egyéni megelégedettség vezethet a
közmegelégedéshez. Ezért is kell a képviselői megbízatást is nagyon
komolyan venni. A választókért dolgozó vezetésre van szükség, nem
pedig fordítva. Én ezt vállalom!

Ha Önök is úgy gondolják, hogy "Magunkért, Együtt" tudunk tenni,
szavauanak rám!

"Együtt, Magunkért!"
Aszebb jövő reményében kívánok Önöknek erőt, egészséget,

BÉKESSÉGET!
Tisztelettel: Szabó Zoltán független polgármesterjelölt
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A Tíz EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET JELÖlTJEINEK BEMUTATKOZÁSA
1. sz. választókerület

SZILÁGYI SÁNDOR
Körösök Vidékéért Egyesület

SZENDREI ÉVA
független

SZABÓ LAJOS
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyoma
endrődi Egyesülete

Tisztelt Választópolgároki
Szilágyi Sándornak hívnak (44 éves), nős, 2

gyermek édesapja, Gyomaendrődi lakos vagyok.
Munkahelyem: Békés Megyei Kataszlrófa

védelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda
Gyomaendrőd, beosztásom irodavezető. Főiskolai

tanulmányaimat a Gábor Dénes Műszaki Főiskola

Informatikai Szakán végeztem, műszaki menedzseri
szakon. Párton kívül vagyok, és az is maradok!

Azonban politikai közfelfogásomat a polgári baloldal értékei alkotják. A képviselő

jelöltséget a"Körösök Vidékéért Egyesület", valamint szomszédaim, kedves ismerő

seim, barátaim felkérésére vállaIIam el, itt szeretném kijelenteni, hogy nem öncélú,
saját érdekből vállalom amegmérettetést!

Ha én önkormányzati képviselő lennék...
Számomra elsődleges helyet foglalna el aválaszIópolgárokkal anapi, segítő jel

legű, közvellen, emberi, baráti kapcsolatlartás.
Meggyőződéssel vallom, hogy mindennek a családi hátlér a meghatározója,

ezért acsaládok életvitele, életkörülményei nagyban befolyásolják adott közösségek
létét. Egy képviselőnek ismernie kell aválasztókerületben élő családok napi prob
lémáit és minden tőle telhető segítséget meg kell adnia számukra.

Gyermekkorom óta az 1. számú választókörzetben lakom. Megválasztásom
esetén maximálisan azon leszek, hogya körzetem ügyes-bajos problémáit képvisel
jem, szakmai tudásommal aváros fejlődését segitsem elő. Meghatározó számomra,
hogyaKörösök Völgye, mint természetvédelmi terület, továbbra is épüljön és

Szabó Lajos vagyok, Gyomaendrőd, Pósa utca
22. szám alatt lakom.

Gyomán születtem 1933-ban. Nős vagyok,
három felnőtt gyermek édesapja.

Iskolai végzettségem 6általános. 37 évig voltam
postai dolgozó. 1994 óta nyugdíjas vagyok.

1979-ben üzemi balesetből eredő mozgásszervi
megbetegedésem miatt kértem tagfelvételemet a
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend-

rődi Egyesülelébe.
1996 óta tagja· vagyok az egyesületnek. A vezetőséggel és a tagsággal

együtlműködve segítünk sorstársainkon.
A továbbiakban is figyelemmel kisérve a lakosság és tagságunk érdekeit, őket

képviselve szeretnék segíteni.
Kérem, hogy szavazatukkal jelöltségemet szíveskedjenek támogatni.

- járdák, csapadékvíz-elvezető csatornák felújítását
- aterületünkön lévő Erzsébet-liget parkjának gondozásál, rendbetételét, vala-

mint asfürdő fejlesztésének-beruházásának mielőbbi megvalósítását
- afalualji holtág és környezetének mielőbbi rendbehozását.
Szeretnék tevőlegesen részt venni környezetünk, közérzetünk, közbiztonságunk

javításában. Ajánlószelvényeiket és megtisztelő bizalmukat köszönöm.

SZABADOS FERENC
AMagyarországi Szociáldemokrata Párt

NAGY LÁSZLÓ PASZKÁL
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyi Gazdakörök
Szövetsége

Tisztelt Szavazópolgárokf
1954. február 19-én Békéscsabán születtem.
Általános iskolai tanulmányaimat Gyomán végeztem,
majd Békéscsabán, a Vásárhelyi Pál Építőipari
Középiskolában érellségiztem. Nős vagyok,
feleségem tanítónő, svan 3 lányom.

Szakmai gyakorlatot agyomai tanácsnál, majd a
Költségvetési Üzemnél szereztem.

1988-ban kerültem Dévaványára, ahol a
Költségvetési Üzem és aprivatizáció során megvásárolt Dévaványai Téglagyár igaz
gatója tellem.

1993-ban alapítollunk családi vállalkozást, aSZACI Kft.-t, melynek jelenleg is
az ügyvezelője vagyok. A cégem Gyomaendrődön két egészségügyi intézményt
épített, illetve újított fel: a volt szülőotthon teljes átalakítási, felújítási munkálatait
1997-ben; sválasztókerületemben dr. Kolozsvári Árpád rendelőjét.

2000-től társadalmi megbízásban aGyomaendrőd Futball Club elnöke vagyok.
1990 óta lakom az 1. sz. választókörzetben, így ismerem az itt élő embereket és

azok minden gondját-baját. Fontosnak és támogathatónak tartom:
- az úthálózat fejlesztését, meg lévő utak javítását, ká\yúzását
- szennyvíz gerincvezelék mielőbbi kiépítését

Tisztelt Választóimf
Nevem: Nagy László Paszkál, 1973. augusztus

26-án születtem, azóta élek városunkban. Általános
iskolai tanulmányaim után Békéscsabán a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkás- és
Szakközépiskolában szereztem bizonyítványt. A
körülmények sajnálatos módon nem teszik lehetővé,

hogy Gyomaendrődön megélhetésem biztosítsam,
így már kilenc éve ingázom afőváros és lakóhelyem között.

Az október 20-i önkormányzati választáson az 1-es számú választókerület jelölt
jeként indulok aképviselőségért.

Támogatását élvezem a FIDESZ - MKDSZ és a Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége által létrejött koalíciónak.

Ezúton szólítom meg Önöket, itt élőket és itt dolgozókat, hogy bizalmukkal
tiszteljenek meg, és így közösen valósíthatjuk meg azokat az elmaradt, de egyre szük
ségesebb leladatokat, amelyek az ill élők életkörülményeit kellemesebb környezetben
jobbítja. Legdrágább kincsünk ugyanis az itt élők tudása, tapasztalata. Városunk,
sajnos, nem olyan gazdag, hogy akár egyetlen ötletről, egyetlen gondolatról is
lemondhasson.

Néhány év alatt több száz fővel csökkent Gyomaendrőd lakossága. Ezt elsősor
ban a munkahelyek hiánya okozza, hiszen a legtöbb fiatal - akár családos, akár
nem - olyan helyre költözik, ahol nem okoz problémát az elhelyezkedés. Az önkor
mányzatnak éppen ezért a munkahelyteremtésben kell segítenie az itt élőket. Erre
kiváló lehetőséget nyújt városunk minden adollsága Atermálfürdő fejlesztése éppen
ezért nem állhat le. Amegfelelő minőségű fürdő, színvonalas szolgáltatásaival vonz
za aturistákat, akik egyre több munkalehetőséget teremtenek.

Jelenleg nagyon elhanyagolt aKörös és környéke, holott idegenlorgalmilag ezt
is vonzóvá lehet tenni. Mindezek megvalósításához azonban elengedhetetlen egy
olyan osztály apolgármesteri hivatalban, amely kizárólag aturizmussal, az idegen
forgalommai foglalkozik. Ez az osztály gyűjtené össze az ötleteket, a terveket, és
koordínálná az ezzel összefüggő munkát.

Támogatásukkal segítségemre lesznek abban, hogy elinditsunk egy új korsza
kol, melyet nem apolitika, még csak nem is agazdaság indít el, hanem az emberek
lelkületének és gondolkodásának megváltozása. A közös bizalom, a jövőbe vetett
remény és az ebből fakadó erő. Ezért egyre több lesz afelemelt lej, ezért szaporodik
aderűs családok száma, ezért lesz egyre több embernek munkája, ezért épül aváros,
születik egyre több gyermek. Aharang gyakrabban hív majd bennünket keresztelőre,

mint temetésre. Ezért nem fogy el ajövő.

Szavazzanak rám, afejlődő és népesedő város képviselőjérel
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szépüljön. Környezetvédelem területén tegyünk meg mindent a városunk szép
ségéért.

Szeretném elérni, hogy Gyomaendrődön minél több munkahely létesüljön.
Mindenképp sokkal több segítséget. támogatást kell megadni avárosunkban talál
ható kis- és középvállalkozásoknak, hisz ajövőt illetően, ha eredményesen működ

nek, munkahelyteremtő szerepet töltenek be, csökkentve ezáltal atérségünkben igen
nagy számú munkanélküliséget.

Városunk fejlődését az idegenforgalom növelésével, ezen belül afalusi turizmus
fejlesztésében látom!

Ajánlószelvényeiket és megtisztelő bizalmukat köszönöml

TÓTKA SÁNDOR
független

VASS IGNÁC
MSZP

1973-ban megnősültem, és 1974-ben megszületett első gyermekem.
1975-ben szereztem meg gépész üzemmérnöki diplomámat, és mezőgazdasági

repülőgép-vezetői szakszolgálati engedélyemet, telepedtem le családommal
Gyomára, és kerüllem állományba az akkor rendkívül dinamikusan lejlődő, budapesli
központú Repülőgépes Növényvédő Állomásnál.

1976-ban megszületett második gyermekem.
1975 és 1978 között szinte minden kelet-magyarországi településen dolgoztam,

mint mezőgazdasági repülőgép-vezető.

1978-ban hét szövetkezet összefogása eredményeként Gyomaendrőd központ
tal repülőgépet vásároltak, melynek üzemeltetését rám bízták.

Igyekeztem megfelelni a kihívásnak, mely a hatékonyság, környezetvédelem,
korszerű, gazdaságos technológiák bevezetését jelentette.

1982-ben a mezőtúri főiskolán megkezdtem tanulmányaimat az energia-
gazdálkodási szakon.

1983-ban pályafutásomat egy munka közbeni légi szerencsétlenség kettétörle.
Egy év kórház és rehabilitáció után nyugdíjaztak
1984-ben sikeresen megszereztem a második diplomámat, mint ener

giagazdálkodó szakmérnök, de ebben az időszakban kezdtem el foglalkozni a
számítástechnikával is.

1985-ben meghívtak dolgozni, mint számítógépes rendszergazda, amely
munkakört azóta is ellátom, 1993-tól egyéni vállalkozóként.

1987 óla vagyok tagja aMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesületének, ahol 1998-ban az egyesüleltitkáraként kaptam megbízatást.
Célom, hogy az esélyegyenlőség elve maradéktalanul érvényesüljön, mind

szűkebb környezetemben, mind országos szinten.
Elvem, hogy mindenkinek meg kell adni alehetőséget, segítséget, hogy kibon

lakoztathassa képességeit, javíthasson helyzetén, megtalálhassa a számára leg
megfelelőbb élet- és munkakörülményeket.

2. sz. választókerület

TÓTH FERENCNÉ
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

IZSÓ CSABA
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

1949-ben születtem Gyomán, azóta is itt élek.
Érettségi után a Kner Nyomdában dolgoztam

könyvkötőként, majd 1978-tól- afőiskola elvégzése
után - óvónőkénl (Besenyszegi, Kossuth úti Óvoda)
1999-ig.

Ismét pályamódosítás következett, létszám
csökkentés miatt munkanélküli lettem, ezért még
ebben az évben (1999) elkezdtem tanulmányaimat
Szarvason, a"NEC" alapítvány iskolájában szociális

szervező szakon. Aképesítés megszerzése után - 2001 áprilisától az ,,6szikék" Idősek

Otthonának dolgozója vagyok.
Az óvodában és jelenlegi munkahelyemen is rengeteg emberi problémával

szembesülök nap minI nap, és megtanultam, hogy mindenkinek asaját - kívülállók
nak talán jelentéktelennek tűnő - gondja-baja a legfontosabb, legsürgősebben

megoidásra váró.
Mindannyian valamilyen szinten egy kisebb vagy nagyobb közösség tagjai

vagyunk, és ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, elengedhetetlen feltétel az
egymás iránti bizalom, megértés-elfogadás és egymás segítése.

Úgy érzem, kis közösségben ezt sikerült megvalósílanom. Ha Önök - akörzetem

KATONA LAJOS
MSZP

Nevem Izsó Csaba, a 2. számú választókerület
FIDESZ - MKDSZ és a GSZ jelöltjeként indulok a
képviselőségért.

1972-ben születtem Gyomán, azóla is itt élek,
jelenleg vállalkozó vagyok Szerelném, ha az itt élő

emberek tudása városunk fejlődését és a lakosok
életkörülményeinek javulását szolgálná. Mindezek
megvalósításához tisztelettel megköszönöm minden
választópolgár támogatását!

CSÁNYI ISTVÁN
Körösök Vidékéért Egyesület

DUBIS FERENC
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend
rődi Egyesülete

1953. június 30-án születtem Budapesten.
Édesapám géplakatosként. édesanyám szövőnőként
dolgozott. 1971-ben érettségiztem egy szakközép
iskolában, ahol az érettségi mellett a mechanikai
műszerész szakmát is megszereztem.

Műszaki beállítottságom, a sportok iránti
vonzódásom, rövid gyári munka után aNyíregyházi
Mezőgazdasági Főiskola felé irányított, ahol 1972

ben felvételt nyertem amezőgazdasági gépész kar repülőgép-vezetői szakára.

1944-ben születtem Budapesten. 1945 óta élek
Gyomán, illetve Gyomaendrődön. Jelenlegi lakóhe
lyem Árpád út 15/1., itt 1981 óta lakom. Állalános
iskoláimal Gyomán végeztem. Középiskolai tanul
mányaimat Szegeden folytattam, ahol erdész tech
nikai képes~ést szereztem.

1964-ben kerültem a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatóságra, ahol 1982-ig ép~ésvezetői munkakör
ben dolgoztam. 1987-től dolgozam jelenlegi
beosztásomban, mint vízügyes területi felügyelő.

Munkaterületem része Gyomaendrőd város területe, illetve avárost érintő Hármas
Körös baloldali árvízvédelmi rendszer. Nős vagyok, feleségem nyugdíjas. Pártnak,
politikai szervezetnek nem voltam és jelenleg sem vagyok tagja. A Gyomai
Horgászegyesület tagja vagyok, melynek 10 évig elnöke voltam. A rendszerváltás
utáni első válaszláskor aVárosi Választási Bizottság elnöki lisztségétlöltöttem be.
Megválasztásom esetén kiemelten szeretnék foglalkozni a körzetet érintő szenny
vízberuházássai, illetve egyéb, aszűkebb környezetet érintő környezetvédelmi prob
lémákkal.

Konkrét ígéreteket tenni felelőtlenségnek tartanám, hiszen ilyenkor feltétlen
ismerni kell aváros pénzügyi lehetőségeit.

Köszönöm megtisztelő figyeimét. köszönöm atámogalást.
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3. sz. választókerület

BABOS LÁSZLÓ
MSZP

GARAI JÁNOS
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

T1MÁRNÉ KOZMA ÁGNES
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyoma
endrődi Egyesülete

Önkormányzati képviselőjelöltként bemutatko
zom, és röviden bemutatom a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületél.

Timárné Kozma Ágnes (Irénke) vagyok, 1939
ben Endrődön születtem. Nagymama vagyok. Iskolai
végzettségem: Középiskola (képesített könyvelő)

Rokkantnyugdíjasként 1992-ben mentem
nyugdíjba. •

1995. évtől tagja vagyok aMozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének.

2000. óta közgyűlés által megválasztott elnöke vagyok az egyesületnek.
Egyesületünk kiemellen közhasznú nonprofit szervezet.
Működési területünk: Gyomaendrőd és vonzásköre, Hunya, Dévaványa,

Ecsegfalva, ahol csoportjaink vezetőkkel működnek.

Tagjaink döntő többsége gyomaendrődi lakos 1221 fő, összes taglétszámunk:
2100 fő, súlyosan mozgássérültekből, rokkantnyugdíjasokból, és súlyosan fogya
tékosokból, pártolótagokból tevődik össze.

Országos központunk MEOSZ Budapest.
Egyesületünk a gyomaendrődi civil szervezetek közül a legnagyobb tagsággal

rendelkezik. Egyesületünk pártsemleges, önkormi!nyzati képviselőként indulhatunk a
választásokon.

Munkánk és feladatunk: lakás-akadálymentesítési támogatások, súlyos fo
gyatékossági támogatások, egyszeri szociális segély és gyógyszertámogatási
kérelmek, méltányossági nyugdíjemelési kérelmek, közlekedési és személygépko
csiszerzési támogatás és személygépkocsi-átalakítás támogatási kérelmek, or
vos-beteg találkozók, segédeszközök kölcsönzése, elosztása, számítógépes tovább
képzés, távoktatás, távmunka az interneten, rendezvények, kirándulások, gyógy
fürdők, nevezetességek látogatása.

Az egyesületünk működése óta először történik meg, hogy mint civil szervezeI
mi is indulhatunk a helyi önkormányzati választásokon, önkormányzati képviselő

jelöltként.
Kérjük tagjainkat, szimpatizánsainkat, sorstársai nkat, hogy szavazatukkal támo

gassák jelöltjeinket.
Figyeljék emblémáinkat a szavazólapokon, szavazatukkal, bizalmukkal támo

gassák munkánk további sikerességét.
Bizalmukat ezúton is köszönjük.

Az önkormányzati választások közeledtével,
a 3. sz. választó körzet szociáldemokrata képvi
selőjelöltjeként szeretném az Önök támogatását
kérni az előző két ciklusban végzett munkám foly
tatásához.

Garai János vagyok. 1942-ben szü lettem
Gyomán, azóta is itt élek.

Az állalános és középiskola elvégzése után
mechanikai műszerész szakmunkás képesítést

szereztem. 1979-ben végeztem a Könnyűipari Műszaki Főiskola textiltechnológiai
üzemmérnök szakán. Képesítésemnek megfelelően több évtizedig dolgoztam váro
sunk könnyűipari üzemeiben.

Jelenleg aBethlen Gábor szakközépiskolában vagyok szakoktató.
Szabadidőmben aGyomaendrődi JUDO Club szakosztályi elnökeként asportág

szervezésével foglalkozom.
Feleségem szintén gyomai születésű, védőnőként dolgozik. Két lányunk van, az

idősebb szociológus, akisebbik angol-francia szakos nyelvtanár.
1989-ben aMagyarországi Szociáldemokrata Párt egyik alapító tagjaként kap

csolódtam be apolitikai életbe.
1994 óta tevékenykedem önkormányzati képviselőként. Szeretném lakókörzetem

érdekeit továbbra is képviselni. Célom, hogya közművesítés befejezése után
körzetünk minden utcája szilárd burkolatot kapjon, az elöregedett járdák felújításra
kerüljenek, megújuljon a lakótelep i játszótér, és a lakótelep fásítását is szeretném
szorgalmazni.

Ehhez kérem szavazatukat.

CZIBULKA GYÖRGY
független

CSíKNÉ TíMÁR ÉVA
Körösök Vidékéért Egyesület

61 éves, nyugdíjas tanító vagyok. Az 1994. évi
választásokon kerültem be a helyi képvisel6
testületbe el6ször. Akkor még különböz6 civil
szervezetek támogatták jelölésemel, amelyeknek
érdekeit és aválasztók gondjait is szem el6tt kellett
tartanom. Két évig vollam a város alpolgármestere.
Miután e posztróllemondtam, a Humánpolitikai
Bizottságban dolgoztam két cikluson keresztül.
Szociális érzékenységem alapján vállaltam e

bizottságban munkát. Úgy gondolom, hogy avárosrész infrastrukturális gondjain túl
az egész város lakosságának egészségügyi, művel6dési, oktatási érdekeit és szociális
problémáit próbáltam felvállalni, és ebben hasznosan tevékenykedni.

A várost érint6 nagy beruházások - jó min6ségű ivóvíz csatornamű, kom
munális hulladéklerakó - elkészrréséhez az öner6 biztosítása sok kisebb probléma
elodázását, de nem elhagyását jelentette.

Soha nem voltam egyik pártnak sem atagja, viszont magaménak vallottam min
den pártnak azon elképzeléseit, amelyek alakosság érdekeit szolgálták.

Szeretném megköszönni, hogya választók bizalmából nyolc éven keresztül szol
gál hattam szerény tudásommal nemcsak a 3. sz. körzet, hanem az egész város
érdekeit is. Ezt anyolcévi munkát szeretném tovább folytatni, ennek feltétele az, hogy
Önök továbbra is bízzanak bennem, és akörzet független képvisel6jének válasszanak
október 20-án.

Úgy érzem, az idegenforgalom még jobb kihasználása lenne az egyik kitörési
pont. Gyomaendrődnek minden adottsága meg is van ehhez. Valami el is indult, de
még rengeteg kihasználatlan lehetőség van. Ehhez azonban atermészeti környezeten
kívül avárost még rendezettebbé, tisztábbá, vonzóbbá kell tennünk.

Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, és a mostani felfokozott indulatok
ellenére - békés választást!

Gyomai születésű vagyok, közép- és fels6fokú
iskolai tanulmányaimat kivéve ma is Gyoma
endr6dön élek. Okleveles közgazdász végzettséggel
immár több mint 18 éve dolgozom ezen a pályán,
jelenleg aGyomai Kner Nyomda Rt. gazdasági igaz
gatójaként. Férjem szerszámkészít6, 2 gyermekünk
iskolai tanulmányait végzi.

Mivel aválasztási körzetben n6ttem fel, kés6bb
néhány évig éltem a lakótelepi kisgyermekes csalá-
dok életét, majd önálló családi házat is e körzetben

épitettünk, így végigl>Jivethettem aközségb611ett kisváros fejl6dését, az itt él6k prob
lémáit.lsmerem igényüket egy tisztább, rendezettebb, természeti értékeit harmoniku
san kiaknázó kisváros iránt, ahol megélhetési lehet6séget is találhatnak, megfelel6
szellemi és kulturális élet is zajlik.

Aváros elindult ezen az úton, de tennivaló akad még b6ven, melyhez az önkor
mányzat eszközeit, lehet6ségeit maximálisan, ugyanakkor ésszerűen kell felhasznál
ni, melyhez szeretnék saját munkámmal hozzájárulni.

Ezúton is köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel segítették indulásomat.

lakói - bizalmat szavaznak nekem, ezeknek az elveknek alapján igyekszem - a
lehet6ségek figyelembevételével - képviselni egy nagyobb közösség érdekeit. Az
érdekképviselet elengedhetetlen feltétele a folyamatos kapcsolattartás, amely
fogadóórák és lakossági (körzeti) fórumok keretében valósulna meg.

Átlagember vagyok, így saját b6römön tapasztalom, hogy milyen az, amikor
gyakran amindennapi létért kell megküzdeni, amikor nem látjuk anagy egészet, nin
csenek céljaink, nem látjuk az utat, amely szebb életbe vezetne, mert amindennapi
gondjaink megnyomorítják lelkülket, életünket.

Segrreni szeretnék Önöknek - ha elfogadják.
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VASZKÓNÉ RÁCZ MARGIT
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

1952-ben születtem Endrődön, katolikus
családban, nagy szeretetben, de szigorú erkölcsök
alapján.

Férjem éprrész, egy fiú gyermekünk van, aki
Budapesten él és dolgozik.

Foglalkozásomat tekintve könyvelő vagyok,
mindemellett sok, nagyszerű, önkéntes munkát is
végezhetek.

k "Élet Másokért" Kh. Egyesület elnökeként, megtapasztalva a településen
létező hálrányos, valaminl halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek sorsát.
segíteni próbálok. Egyesületünk tiszteletbeli elnöke dr. Szemkeö Judil, aki nagyon
sokat segít ebben anéha embert próbáló munkában.

Ebben az évben életem egyik nagy eseménye történt, hiszen a Templomos
Lovagrend felavatott rendi tagja lettem, ami újabb irányvonalat ad életemnek, hiszen
az első nő vagyok, aki "vidéki". Ennek anem mindennapi feladatnak is eleget kívánok
tenni, ami egyben lelki támaszt is nyújt.

AKÖZ-TÉT Magyarország Országos Szövetségének alapító tagja vagyok, mely a
Brit Egyesült Királyság magyarországi szervezete, és egymás segítésén munkálkodik.

Ez év elejétől tagja lehetek a Magyar Rákellenes Ligának, melyben hasznos
feladatot végezhetek.

Megtisztelő feladat, hogyaKörösök Völgye Civil Szervezetek Szövetsége, mely
régiós együttműködés, aPénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke lehetek.

Abudapesti Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társasága szin
tén tagjai közé választott, így módomban áll segíteni arászorultakon.

Önkormányzati képviselőként szeretném a környezetemben még megoldallan
problémákat megoldani, hiszen életem mottója:

"...Alegnemesebb munka az életemben az emberek szolgálata..."
Ezért avárosért kívánok úgy dolgozni, ahogyan hitem kötelez, erőm engedi, de

nem szokásom félmunkát végezni, ezért tisztelettel megköszönöm a leadott kopog
tatócédulákat, és mindenkit szerettei várok aválasztásokra.

4. sz. választókerület

részt a városi közélet formálásában, amit nem a politikai hovatartozásom, sokkal
inkább atelepülés és az itt élő emberek érdekei szerint képviselek.

A Békés Megyei Közgyűlés tagjaként sok-sok tapasztalatot szereztem, és
lehetőségem nyílt a fejlesztési forrásokat, pénzeszközöket városunkba orientálni.

így valósulhatott meg a csapadékvíz-elvezető árkok kitakarítása, a szenny
vízhálózat bővítése, több helyi vállalkozó fejlesztési terveinek támogatása, az idősek

ollhona, aKner és Bethlen iskolák felújítása, bővítése, hogy csak ajelentősebbeket

említsem az elmúlt négyévi közös munka eredményeiből.

k elkövetkező évekre is maradt még feladat. Be kell fejezni a területünkön a
szennyvízcsatorna-beruházást. meg kell építeni a szilárd burkolatú utakat. és a
középületek felújQását tovább kell folytatni. Ezek jelentősen javítják az itt élő emberek
életminőségét, ehhez közös munkára, összefogásra van szükség.

Tisztelettel köszönöm eddigi bizalmukat, és kérem további támogató
szavazatukat.

FÜLÖPNÉ KIS ERZSÉBET
Mozgáskorlálozottak és Hadirokkantak Gyomaend
rődi Egyesülete

Fülöpné Kis Erzsébet bemutatkozom.
4. sz. választókörzetben, aMozgáskorlátozottak

és Hadirokkantak Gyomaendődi Egyesületének
önkormányzati képviselőjelölt jeként indulok.

1950-ben születtem, Gyomán.
Középiskolai tanulmányaimat Gyomán vé

geztem.
1970-ben Gyulán, aSemmelweis Egészségügyi

Szakiskolában ápolónői szakképesítést szereztem.
k iskola elvégzése óta mint körzeti ápolónő dolgoztam szülőhelyemen. 1999

decemberében rokkantnyugdijas lettem. 2gyermekem van.
A MozgáskorlálozoUak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének

elnökhelyetteseként igyekszem, hogy minél többet tegyek az emberekért, szülőhe

lyemért.
Tisztelettel kérem amozgáskorlátozott egyesület tagjait, a lakosságot, szimpa

tiZánsokat, támogassák jelöltségemet.
Bizalmukat előre is köszönöm.

HACK MÁRIA
független

Édesapám révén almáskamarási sváb, édes
anyám után gyomai némel családból sZármazom.
1977 óta élek Gyomán, majd Gyomaendrődön.

Diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónói
karán és az Országos Széchenyi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központjában
könyvtár-informatiku~ szakán szereztem. Tíz évig a
Kossuth úti Óvoda óvónője, 1987-től az l. Sz.
Általános Iskola, jelenleg aKis Bálint Általános Iskola
és Óvoda könyvtárosa vagyok. Gyermekeim a

debreceni egyetem hallgatói.
k 1998-as választások óta aNémet Kisebbségi Önkormányzat tagja vagyok. A

Békés-Csongrád Megyei Iskolaegyesület munkájában is aktívan részt veszek. k
egyesület lovábbképzéseket szervez anyelvel oklatóknak, és anyagilag támogatja a
tovább tanulókat.

k elkövetkező időszakban szeretném atelepülésünkön élő német nyelvellanuló
tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő diákok csereutazásait némel
nyelvterületre szervezni, mely egyben biztosítaná apedagógusok továbbképzését is.
Nem utolsósorban pedig szeretném elérni a társintézményekkel a kapcsolat
keresését, felvételét.

Tisztelt Választópolgár!
Engedje meg, hogy mint a 4. számú

választókörzet képviselőjelölt je néhány információ
val segítsem döntését.

Tizenhat éve élek aKisréti utcában, és 4éve az
Önök bizalmából lakókörzetem önkormányzati
képviselője vagyok. 45 éves, nős, egy leánygyermek
édesapja. AFIDESZ helyi vezetőjeként tíz éve veszek

BÉRES JÁNOS
Körösök Vidékéért Egyesület

DEZSÖ ZOLTÁN
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

41 éves vagyok, nős, két fiúgyermek édesapja. A
nagyobbik fiam 16, a kisebbik 11 éves. Gépészeti
szakközépiskolában érettségiztem, Mezőtúron

Első munkahelyem 1979 -1988-ig aGyőzelem,

majd 1988-1994-ig az Alkotmány Termelő

szövetkezet voll. Jelenleg élőállat-felvásárlással

foglalkozom.
Munkám során gyakran találkozom amezőgaz

dasághoz szorosan kötődő emberek gondjaival.
Olyan családból származom, akik mindnyájan ill éllek, és szeretném, hogy avárosunk
továbbra is töretlenül fejlődjön, az emberek szeressenek itt élni. Aközmúfejleszlések
szervezési munkáiban eddig is részt vettem, és ezután is legjobb tudásom szerint
segítem. k elkövetkező években célom az úthálózat fejlesztésének segítése, a
városkép szebbé létele.

k Önöktől kapott kopogtatócédulákat köszönöm. Kérem, hogy október 20-án
minél többen menjenek el szavazni, és szavazataikkal támogassanak.
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R. NAGY JÁNOS
MSZP

HANGYA LAJOSNÉ
Körösök Vidékéért Egyesület

Tisztelt Választópolgár!
Megtisztelő bizaimát előre megköszönve

igérem, hogy önkormányzati képviselővé történő

megválasztásom esetén megtisztelő bizalmára rá
szolgálok.

FORGÓ FRIGYES
független

GURIN LÁSZLÓ
független

Hangya Lajosné Korek Anna vagyok. 54 éves, az
5. számú körzetben, a volt Győzelem MgTsz
Termelési Központjában lakom. Pedagógus család
ból származom. 1973 óta élek a településen csalá
dommai. Férjem agronómus, 3 gyermekünk, és 3
kisunokánk van. Állattenyésztő üzemmérnök és
pedagógus vagyok. A munkám révén kerültem
Gyomaendrődre, ahol a Körösi ÁG-ban dolgoztam,
mint sertéstelep vezető, majd oktatási-szociálpoli
tikai előadó. 1992 óta a Bethlen Gábor Szakképző

Iskola tanára és kollégiumi nevelője vagyok.
Az első önkormányzati választások óta a lakosság bizalmából tagja vagyok a

képviselő-testületnek. Itt aHumánpolitikai Bizottságban dolgoztam, ahol aszociális
problémák megoldása mellett ahatékony és minőségi oktatásért, Gyomaendrőd kul
turális és sportéletének fellendítésén tevékenykedtem. Aválasztókerületben azért hal
lattam ahangom, hogya városszéli hátrányt igyekezzünk leküzdeni, hogy ide is jus
son afejlesztésekből. Ajó ivóvíz után elkezdődött aszennyvízhálózat kiépítése, és így,
ezek után jó esélyünk van arra, hogy ami körzetünkben is elkészüljenek aburkolt
utak.

Azon szeretnék munkálkodni, hogy Gyomaendrőd rangos kisváros legyen, ahol
öröm élni, és szívesen látogassanak ide az idegenek is. Legyen több munkahely, biz
tosabb megélhetés! Feladatomnak tekintem a körzet közmúhálózatának továbbfej
lesztését aközterületek, temetők parkos~ását, aváros szépítését, afürdő-beruházás

befejezését, az oktatási intézmények fejlesztését.
Támogatni fogom amodern, újszerű játszótér megvalósítását. Fontosnak tartom

atermészetvédelmet, mert csak így élhetünk harmóniában környezetünkkel.
Egyéniségemre jellemző az ösztönző elégedetlenség, apozitív lelki beállítottság,

az optimizmus, amegbízhatóság, atenni akarás az emberekért. Ezt szeretném még a
következő 4évben gyomaendrődi polgártársaimért és avárosért felajánlani.

Köszönöm szépen ajánlásaikat, és kérem megtisztelő bizalmukat!

SZARKA ZSOLT
MDF

KOVÁCS KÁLM~
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

1956-ban szü lettem Gyomán. Az ál talános
iskolát és aközépiskolát Gyomán végeztem. Ezután a
GATE gyöngyösi karán tanultam, ahol 1977-ben
kertész üzemmérnökként végeztem. Egerben folytat
tam tanulmányaimat, a tanárképző főiskolán. 1982
ben tanári oklevelet szereztem. Azóta városunkban
dolgozam pedagógusként. Jelenleg állami gondozott
gyermekeknek vagyok otthonvezetője és gyámja.

Nős vagyok, három gyermeket neveltünk fel.
Mindhárom gyermekünkkel közösen élünk, már felnőttek és önálló életet élnek.

A4. sz. választókerületben indulok jelöltként, az MDF támogatásával.

Tisztelt Választópolgár!
1934-ben születtem Mezőtúron, parasztcsalád

ból.
1952-1962 között a mezőtúri gépállomáson

dolgoztam különböző beosztásban.
1962. január Hétől 1979. március 1-jéig az

Alkotmány TSz-ben voltam műszaki vezető, 1972-től

az Új Élet, majd a Győzelem TSz-ben dolgoztam
nyugdíjazásomig.

Életpályámat mindig a mezőgazdaság határozta meg, ezen belül is az állat
tenyésztés.

Az 1994-es önkormányzati választáson kerültem a város önkományzati
testületébe, ahol aMezőgazdasági és Jogi Bizottságban tevékenykedtem.

1998-tól jelenleg is afenti bizottság tagja vagyok.
Az eltelt 8év alatt megismertem aváros gazdáikadását és az önkormányzat belső

életét. Ez adta az ind~tatást, hogy újra induljak aválasztáson, hogy az elkezdett és
megvalósításra váró feladatok aktív résztvevője legyek a város és a lakosság
érdekében.

Kiemelten szeretnék fo"glalkozni ezen városrész már megkezdett köz
műves~ésének - szennyvíz és az úthálózat minél hamarabb való befejezésével.

Amennyiben a választókerület lakossága megválaszt képviselőjének, a fent
jelzett feladatokkal foglalkoznék kiemelten és érdekeiknek igyekszem érvényt
szerezni.

Minden törvényes eszközzel védem érdekeiket, segítem munkájukat.
Ezért kérem a választópolgárokat, október 20-án menjenek el szavazni, és

szavazataikkal támogassák megválasztásomat.
Bizalmukat előre is köszönöm!

5. sz. választóke:,,:":~et

BÁTORI GYULA
MDF

Gyomaendrőd, Béke út 22. szám alatti lakos
vagyok. Nyugdíjas agrármérnök. Több mint harminc
évet dolgoztam Gyomán, amezőgazdasági üzemek
ben.

Jelenleg mint nyugdíjas harminc hektár földön
gazdáikadom.

Önkormányzati képviselő voltam 1990-2002
között, tehát három ciklusban, így Gyomán jól
ismernek. Az önkormányzaton belül amezőgazdasá

gi és pénzügyi bizottságban vettem részt.
Megítélésem szerint az önkormányzat tagjai között szükséges, hogy mezőgaz

dasággal foglalkozók és nyugdíjasok is képviseletet kapjanak.
Az előző ciklusban szintén az ötös körzetben indultam.
Kérem, hogy avelem szimpatizálók szavazataikkal támogassanak.

HORVÁTH GÁBORNÉ PORUBCSÁNSZKIILONA
független

Gyomán születtem 1948-ban, itt jártam iskolá
ba, itt alap~ottam családot, itt születtek gyermekeim,
ma is itt lakom immár 30 éve az 5. sz.
választókörzetben, aMikszáth Kálmán utcában.

Munkáséveimet a Kner Nyomdában kezdtem,
könyvkötő szakmunkásként.

AGYES után a2. Sz. Általános Iskola írnokaként,
majd a Győzelem Tsz melléküzemág, a Viharsarok
Halászati Tsz független társadalombiztosítási ügyin
tézőjeként és a Vadásztársaságnál önálló iroda-

vezetőként dolgoztam.
Jelenleg nyugdíjas, könyvelő, mezőgazdasági vállalkozó vagyok, szabad időm

ben képezem magam, mérlegképes könyvelői tanfolyamon és uniós gazdatanfolya
mon.

Egy gyermekem egyetemi hallgató, nemzetközi diákszervezeti elnök.
Aktív tagja vagyok aFelsőrészi Olvasó és Gazdakörnek, aGazdaköri Nőklubnak,
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6. sz. választókerület

BALOG KÁROLYNÉ SZEDLÁK MARGIT
független

R. NAGY TIBOR
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

RÁCZ HAJNALKA
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend
rődi Egyesülete

•

Mindenekelótl szeretném megköszönni azon választók bizalmát, akik aján
lószelvényeikkel megtiszteltek, és lehetővé tették, hogy helyi képviselőként, mint
független jelölt indulhassak az önkormányzati választásokon az Önök lakókörzelében.
A város életében zajló folyamatokat mindig figyelemmel kísértem, mert nyitott
vagyok, és érdekelnek aközügyek. Szeretnék segíteni akörzetben élők problémáinak
megoldásában, hiszem és vallom, hogy egy közéleti szerepet vállaló embernek szo
ciálisan érzékenynek kell lennie aválasztók iránt. Aképviselő-testület munkájában
pozitív változást szeretnék majd megvalósítani. Szerintem aképviselő aköz érdekeit
képviselje (fejlesztéseket, jövőkép meghatározását), ne asajátját!

Mindig államigazgatásban dolgoztam, ismerem a lehetőségeket, amelyek
megítélésem szerint nincsenek kellően kihasználva. Megválasztásom esetén a
testületben végzett munkámat szolgálatnak tekintem, és az így nekem járó tisztelet-

Gyomán születlem 1964-ben, feleségem tanító
nő, gyermekeim hat és négy évesek.

Egyéni vállalkozóként dolgozom, fő tevékeny
ségem ajárművezető-képzés.

A FIDESZ Magyar Polgári Párlnak 1992-től

vagyok tagja.
Megválasztásom esetén elsődleges feladatom

nak tekintem, hogy hozzájáruljak egy demokratikus,
az emberi normák szerint együttműködő testülel

kialakításához, mert csak egy ilyen önkormányzat képes szem előtt tartani a helyi
lakosság érdekeit. Elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása atestülel terveiről, és a
döntéseket apolgárok véleménye alapján kell meghozni.

Akövetkező évek önkormányzati munkájának főbb feladatai: segíteni az ifjúsá
got szabadidejének hasznos eltöltésében, valamint a tömegsport és a turizmus
fejlesztése, elérhető célok kitűzésével. Elengedhetetlen akörnyezetvédelem, aholt
ágak állapotának, vízminőségének javítása, a közterületek, parkok gondozása,
szépítése. Növeini kell aközbiztonságot az önkormányzat, arendőrség, apolgárőrség

és a lakosság minél szorosabb együttműködésével. Megoldást kell találni amunka
helyek számának növelésére.

Választókörzetemben feladatomnak fogom tekinteni a személyes kapcsolat
tartást a lakossággal. Aszennyvízhálózat kiépítésének és akörnyezet helyreállításá
nak mihamarábbi befejezését, az igényekre tekintettel az utak szilárd burkolattal
történő ettátását. Megoldásra vár ajárdák és vízelvezető árkok állagának megóvása,
illelve javítása.

Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkellámogatlák jelölésemel. Kérem atisztelt
lakosságot, támogassanak szavazalaikkal, hogy együtt és egymásért minél többet
tudjunk tenni városunkért, Önökért, jövőnkért.

Rácz Hajnalka vagyok, Gyomaendrőd, Gárdonyi
út 51. szám alatti lakos. Gyulán születtem 1975.
június 7-én. Iskolai végzettségem: nyolc általános.
Szakképesítésem: virág kötő. Gyulán tanultam 1996
ban, virágkötészeti és élelmiszeripari szak
munkásképzőben.

Sajnos, születésem óta vagyok mozgáskorláto
zott.

19S1-ben kétszer mútöttek mindkét oldali, veleszületett csípőficammal. 1990
ben újra mútöttek háromszor, ismét csípőficammal. 1991 óta vagyok tagja a
mozgáskorlátozottak és hadirokkantak egyesületének. Fizikai munkát nem tudok vál
lalni, de képességeimhez mérten képviselni szeretném amozgáskorlátozottakat, fia
talokat és egyben az időseket is. Nagyon szépen kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg
abízalmukkal. Előre is nagyon szépen köszönöm együttműködésüket.

JENEI BÁLINT
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

Gyomán születtem, tősgyökeres gyomai család
ban. Itt jártam általános iskolába, és Békéscsabán
szereztem technikusi oklevelet aVásárhelyi Pál tech
nikumban. 1960-tól dolgozom itthon. Voltam műsza

ki ellenőr, főépítés-vezető és műszaki vezető. 20 éves
szakmai tapasztalattal kerültem 1974-ben atelepülés
vezetésébe. Ezen belül 6évet apárt, 9évet aTanács
vezetője voltam. Mindkét területen a település
fejlődésének felgyorsításán dolgoztam.

A helyi összefogás alapján valósítottuk meg a
szennyvíztelepet, avízmútelepel, agázprogramot, akorszerű lelefonközpontot, sok új,
burkolt utat, az Október 6. és Kollmann lakóielepel, il művelődési központot, a lor
nacsarnokol, és indítottuk az új ipari iskola építését.

Az önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága elnökeként - összhangban a
bizottsággal - arra törekediem, hogy az önkormányzati rendeletek a törvényesség
meltett a lakosság érdekeinek is megfeleljenek. Ezért álltunk ki következetesen a
háziorvosok esélyegyenlősége, aszabad orvosválasztás lehetősége mellett, és ezért
képviseltem a fiatalok sportolási feltételeinek fenntartását mindkét településen.
Megválasztásom esetén az 5. sz. körzet városon belüli lemaradásának felszámolásál
segítem, és arra törekszem, hogy:

- kapcsolatunk rendszeres és szoros legyen;
- egyéni, helyben megoldható problémáikban segítsek;
- aválasztási körzetben teljesen kiépüljön aszennyvízhálózat, az úthálózat és

járhatók legyenek ajárdák, elvezessék avizet acsatornák;
- megmaradjon akulturált állattartás lehetősége

Fontosnak tartom, hogy a megvalósításban a lakosok anyagi teherbíró
képességét figyelembe vegye az önkormányzat.

KRUCHIÓ ILONA
MSZP

az Őszikék Nyugdíjas Klubnak, a Zenebarátok Kamarakórusnak. Katolikus Egyház
képviselő-testületi tagként is vállalok feladatokat.

Ahelyi önkormányzati választáson harmadszorra indulok, mindig itt az 5. sz.
körzetben.

Ami változás, fejlődés avagy lemaradás van körzetünkben, mint ember szemé
lyes tapasztalatom alapján érzem, látom, szenvedem.

Éppen ezért programom kérdései akövetkezők:
- Kell-e Gyomaendrődnek egészségesen-egységesen továbbfejlődni mind

térségileg, mind globálisan?
- Kell-e abiztos megélhetés ahelyben maradóknak?
- Vajon szükségünk van jó ivóvízre, jó utakra, kell-e aszennyvízbekötés mielőb-

bi befejezése?
- Kell-e atovábbtanulás lehetősége atudás alapú társadalom felé?
- Kellenek-e atermészeti feladatok: fák, virágok ültetése, zöldparkok létesítése,

értékeink védelme?
- Vajon az uniós tagságunk felé haladva össze tudunk-e és összefogunk-e

egymásért, másokért, magunkért, gyermekeink jövőjéért?

- Vajon ennek akörzetnek van-e szüksége több képviselőre? Olyan képviselőre,

aki pártpolitikától függetlenül, helyi gondokat felváltalva, helyi célokért, helyi
érdekekért váltalna felelősségel!

Bízzunk magunkban, hogy lsten segítségével minden kitűzött célunkat meg
valósiljuk, olyan örökséget hagyunk magunk mögött, amil az utókornak sem kelt szé
gyellni.

Támogatóim: aFelsőrészi Olvasó és Gazdakör tagjai, nőtagjai

akeselyősi gazdák
akülönböző klubok tagjai és választókörzelem lakói.

Szavazzanak a független jelöltjükre és szavazzanak az Önöknek kedves
szervezetükre.

Énekeljük együtt Bródy Jánossal:
"Békét és reménységet, békét avilágnak,
Békét és reménységet, az ember ennyit csak kívánhat."
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díjamat fe[ajánlom a6. sz. vá[asztókerületben lakó közép- vagy felsőfokú iskolában
tanuló, hátrányos helyzetű diákok számára!

Köszönöm eddig irántam tanúsított figyeimét. kérem, hogy ajövőben biza[má
valtiszteljen meg.

TÓTH MIHÁLY
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

Nevem Tóth Mihály, a6. sz. választókörzetben
vagyok képviselőjelölt. A Magyar Szociáldemokrata
Párt támogatásával függetlenként szeretném elnyerni
az Önök bizalmát!

1957-ben Endrődön születtem. Á[ta[ános
iskoláimat Endrődön, míg aközépiskolát és a iech
nikusképzőt Orosházán végeztem. Technikusként 4
évig do[goztam a képzettségemnek megfelelő

munkakörben. ARendőrségre ahatárőrség sorkaton
ai á[lományából kerü[tem. Budapesten 3 évig, Dévaványán 8évig, Gyomaendrődön
10 évig do[goztam különböző beosztásokban. Időközben elvégeztem a Rendőrtiszti

Főiskolát, ahol felsőfokú rendészeti szervező dip[omát is szereztem. Je[en[eg a
Gyomai Kner Nyomda Rt-ben do[gozom rendészeti főmunkatársként, miután 2000
ben atörvényadta lehetőséget kihasználva nyugállományba vonultam.

A6. sz. vá[asztókerü[etben az Üjkert sor 9. szám alatti családi házban élek csa[á
dommal, immár 10 éve. Három [ánygyermekünk van.

Mivel eddig kívülá[lóként nem volt rálátásom azokra adolgokra, amire jelenleg
vá[lalkozom, úgy gondolom, fele[őtlenség [enne bármilyen konkrét ígéretet tenni.
Egyet viszont igen: megválasztásom esetén minden erőmmel a választókerület és
euel együtt természetesen Gyomaendrőd lakóinak érdekeit fogom szolgálni!

érettségit, majd ezt követően Békéscsabán szakoktatói vizsgát tettem. Oktatóként több
évfolyam tanulóit segítettem műszaki ismeretek elsajámásában, illetve vontatóvezetői

engedély megszerzésében.
Je[enleg a gödöllői Agrártudományi Egyetem műszaki tanári szakán, leve[ező

tagozaton folytatok tanulmányokat.
E[vált vagyok, egy gyermek édesapja.
Barátaim, ismerőseim felkérésére indulok a helyi önkormányzati

képviselőválasztáson, a Körösök VidékéérI Egyesület támogatásával "független"
jelöltként. Az itt eltöltött évek során azt tapasztaltam, hogyaválasztókerületünkben az
eddigi fejlődések, fejlesztések elmaradtak. A lehetőségek megvannak, amil ki kell
használni, hogy közvetlen környezetünket szebbé, jobbá, biztonságosabbá tegyük.
Helyi adollságunkból kiindulva - aváros közepe - számtalan olyan fejlesztésI kíván,
amelyet meg kell oldani. Ide tartozik: az úthálózat korszerűsítése, fejlesztése (Október
6. Up., Selyem út, Újkert sor, Tanács, Zalka, Ady utcák, Kisgát ... ), járdák felújítása.
Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése, pl. Guttenberg utca. A területünket átszelő

csapadékvízgyűjtők fedetlé tétele (Fő út, Rácz Lajos és aSelyem út). Ezen feladatok
elvégzése elengedhetetlen az iti élők, avárosrészen áthaladók biztonsága érdekében.
Ide tartozik afőúton történő áthaladás megkönnyítése, biztonságosabbá tétele (fény
jelző készülék). Iskolajáratú autóbusz-közlekedés mer [ett ahelyi járat [ehetőségeive[

is élni kell az itt lakók könnyebb közlekedése érdekében (Se[yem út).
Az ipari park megnyitása, beindítása abiztonságosabb megélhetést segítheti elő.

A Fűzfás-zugi holtág nyújtotta [ehetőségeket ki kell használni asport, aszabadidő

ke[lemes eltöltése érdekében.
Ahelyi hagyományokat ápolni, fejleszteni ke[l.ltt gondolok ahagyománnyá vált

gyermeknapra, barátságos grundfoci mérkőzésekre, illetve avárosi ünnepek város
részünkön történő újbóli megtartásaira.

Megválasztásom esetén minden tőlem telhetőt megteszek városunk, közvetlen
környezetünk fejlődéséért. Tegyük széppé, gondozottá, nyugodt, biztonságos hellyé
azt, ahol élünk.

Ezúton szeretném megköszönni az eddigi támogatást, hogy indulhatok ahelyi
képviselő választáson.

Kérem Önt, Önöket, támgatásukkal, szavazatukkal támogassanak, hogy közös
érdekeinkért tegyek, tehessünk - EGYMÁSÉRT, A VÁROSÉRT, GYERMEKEINK
JÖV6JÉÉRT.

KNAPCSEK BÉLA
MSZP

TíMÁR ZSOLT

Körösök Vidékéért Egyesü[et

KERESZTES CSABA
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

Tisztelt Választópolgárok!
Kulik István vagyok, 1949-ben születtem

Gyomán, azóta is itl élek. Jelenleg ahelyi MÉH-telep
vezetője vagyok. Akik ismernek tudják, közéleti ember
vagyok, az is szeretnék maradni, hiszen itt élek.

Mindenki kérését, akaratát felválIaini nagyon
nehéz. ígérni nem tudok, nem is akarok. Bízom benne,
hogy megválasztásom esetén Önökkel közösen a
te[epü[ésrész javára tudunk [enni.

KULlK ISTVÁN
független

KRUCHIÓ ANDOR
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete

Gyomán, 1948. április 11-én születtem. Iskolai
végzettségem szakosított mestervizsga. 1995 óta [L
csoportú rokkantnyugdíjas vagyok. Elvá[tam,
negyedik éve egyedül élek.

2001 óta tagja vagyok aMozgáskorlátozoltak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének. Szoros
kapcsolatom van az egyesület vezetőségével és tag
jaikkal. Szakmám szobafestő, mázoló, így alkalmam
nyílt az egyesületnek is segíteni.

Kérem tagjainkat és szimpatizánsainkat, hogy szavazataikka[ je[öltségemet
támogassák. Biza[mukat előre is köszönöm.

Nevem Tímár ZsolL 1969. július 4-én születtem
Gyomán.

Gyermekéveimet Hunyán töltöttem, az álta[ános
iskolát is ott végeztem el. Középiskolai tanul
mányaimat Orosházán kezdtem, ahol autószerelő

szakképesítést szereztem.
1986-lól a hunyai termelőszövelkezetben dol

goztam, mint autószerelő.
Tizenkét éve élek Gyomaendrődön, azóta dolgozom aBethlen Gábor szakképző

iskolában szakoktalóként.
A gyomaendrődi Kner Imre gimnáziumban levelező tagozaton szereztem
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7. sz. választókerület

KŐVÁGÓGABRIELLA
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend
rődi Egyesülete

SZENTPÉTERI BOLDIZSÁR
MDF

1963-ban születtem Kunhegyesen, ott végeztem
az állalános és középiskolát. Debrecenben szereztem
tanítói végzelIséget.

Afeleségem endrődi, aházasságkötésünk után ill
telepedtünk le 1984-ben, azóta ill élek.

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskolában dolgo
zom, mint gyógypedagógus.

A7. sz. választókörzetben indulok aválasztáson,
az MDF támogatásával.

Dávid István vagyok. 1942-ben születtem
Endrődön. Gyermekkoromtól és neveltetésemtől

eredően mindig belém ivódall a szülőföldem iránti
szeretet. tisztelet és tenni akarás. Igaz, sok kudarccal.
Azért volt időszak, mikor számtalan pozitív döntést
tudhatok magaménak, amit aválasztókérdekében tet
tem. A város lakossága több esetben elismeréssel
fogadolI az elmúlt választási ciklus idején, mint
képviselőjüket. Ezek az előrelátás lépéseit bizonyítják!

DÁVID ISTVÁN
független

FÜLÖP IMRÉNÉ
MSZP

Kővágó Gabriella vagyok, a 7. számú
választókörzet önkormányzati képviselőjelölt jeként
bemutatkozom.

1944. december 19-én születtem Endrődön,

abban a házban, ahol jelenleg is lakom, ezért a
körzetben, úgy gondolom, jól ismernek.

Általános iskoláimat Endrődön fejeztem be, majd
Budapesten tanultam, a Cipőipari és Ruházati Ipari
Technikumban, ahol 1964-ben technikusi vizsgál tet

tem. ATisza Cipőgyár ösztöndíjasa voltam, ezért 4évig aTisza Cipőgyárban dolgoz
tam.

1968-ban költöztem vissza családommal Endrődre. és aCipész Szövetkezeiben
dolgoztam 1990 áprilisáig.

Szakoklató, technológus és termelési oszlályvezető voltam. 199O-93-ig egy
német cég minőségi ellenőre voltam Magyarországon. 1993-tól cipőipari vállalkozó
lettem, anyugdíjazásomig

Két gyermekem van, felnőtt korúak.
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének tagja

vagyok, és segítem az egyesület munkáját.
Ezúton kérem, az egyesület tagjait, Gyomaendrőd lakosai!, szimpalizánsokal,

jelöltségemet támogassák.

1., Egészségügyi központ: hová került?
2., Kórháztámogalás: csak erőszakkal!

3., Szentkép-adományozás: pénzhiányos időszakban!

4., Utak, járdák hiányosak!
Biztos vagyok benne, hogy ezek az észrevételek, vagyis döntéskényszerítés, a

város érdekeit szolgálta. Most is azért vállalom aGyomaendrőd 7. sz. választókerület
képviseleIét megválasztásom esetén, hogyaválasztópolgárok érdekeit szolgáljam.
Hisz nagyobb bemutatkozásra nincs szükség, mert mindenki ismer. Ha úgy ítélik
meg, hogy személyem tisztességgel tudja képviselni az Önök és aválasztópolgárok,
valamint aválasztókerület érdekét, menjenek el szavazni, szavazzanak rám!

Természetesen közös akarattal lehet eredményes képviseletet végezni.
Köszönöm atöbb lucaI kopoglatócédulátl Remélem, közakaratunkkal megoldódnak a
választókerület gondjai.

BÉKÉSI BÉLA
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

VARJÚ ELEK
független

Gyomán születtem 1945-ben. Gyomaendrőd,

Selyem út 110. szám alatt lakom. 1965 óta a 7. sz.
választókerületben élek. Korábban, mint tanácstag
képviseltem ezt akörzetet.

Nős vagyok, két gyermekem közül az egyik
családos, amásik főiskolai hallgató.

Mezőgazdasági gépészeti technikumot
végeztem Mezőtúron. A rendszerváltást megelőzően

termelőszövelkezetben dolgoztam, mint ter
melésirányító.

Jelenleg aBethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumnál dolgozom.
Jól ismerem az itt élők és akörzet problémáit, és amegoidásra váró feladatokat.

A leladatok közül a legfontosabbnak tartom a szennyvízelvezetést, a burkolt utak
megépítését, acsapadékvíz elvezetését, valamint a járdák újjáépítését és pótlását. A
levegő tisztasága érdekében több fát kellene ültetni, és amár meglévőkel gondozni.
Úgy gondolom, mindannyiunk érdeke, hogy szebbé tegyük környezetünket.

E megoldásokhoz az Önök összefogására, valamint az önkormányzat támo
gatására lesz szükség.

Kérem, támogassanak szavazataikkal, hogy közösen megvalósitsuk az előttünk

álló feladatokat.

1949. február 21-én születtem Endrődön.

Iskoláimat itt, majd a Vásárhelyi Pál Úl-, Híd- és
Vízműépítési Technikumban, és a debreceni Ybl
Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán végeztem.
1969-1971-ig katona voltam, de közben megnősül

tem. Ezt megelőzően 1967-től aBetonútépítő

Vállalatnál dolgoztam, majd utána aGyomai Építőipari
Ktsz.-nél, mint épílésvezető. A közigazgatásban mint
építésügyi előadó. Jelenleg szabadfoglalkozású dol
gozó vagyok. Két gyermekem van, akik már felnőtt

emberek. Van még egy aranyos kislány unokám is. Közösségi munkáimban mindig
az egyének elsőbbsége szerepelt. Ismerem aközigazgatást afenti munkahely révén,
ahonnan a főnökeim korrupciógyanús, illetve korrupciós ügyei miatt, lelkiismereti
okokból jöttem el. Ahelyzet, úgy érzem, azóta sem változott. Programomnak egyik
sarkalatos pontja ezeknek az ügyeknek amegelőzése-kiküszöbölése.

Nem lehet célja egy hivatalnak, hogy becsapja a választóit (pl.: a szenny
vízbekötés ingyenességének hangoztatása, holott csupán arról van szó, hogy 30%
kal több lakossági pénzt szedtek össze, és abból végzik el abekötéseket, és ugyaneb
ből apénzből lehet a- helyi újságban hirdetett - szociális segélyt igényelni abekötés
megtörténte esetén). Tehát az ingyenes bekötés 16 500 Ft-ba kerül. Befizettek 85 OOO
Ft-ot, melyből Önöknek visszajárna 25 OOO Ft. Ebből elvégzik a bekötést, és még
marad 8500 Ft, ami asegélyek alapját képezi, de amelyik pénz eleve az Önöké, pol
gároké. Ezt vissza kellene adni, de ezt a jelenlegi helyi hatalom nem szándékozik
megtenni. Tehát az ilyen és hasonló dolgok elkerülésére teszek ígéretet.
Lakóterületemen és ahivatalban is igyekeztem az Önök elvárása szerint dolgozni.
Megválasztásom során nem szeretném úgy képviselni választóimat, hogy csak a
választás előtti 1-2 hónapban tevékenykedem, mint ahogyan az mostlörténik. Nincs
szándékomban lufikat ígérni, hiszen mindig aprobléma szabja meg egy képviselő

ténykedésének irányát. Ezt pedig előre nem lehet látni. Szórólapomon majd részlete
sebben leírom, hogy milyenek az elképzeléseim. Ellenfeleimről csak annyit, hogy
nem ismerik akörzet problémáját, így nem is alkothatnak róla éles képet, kivéve a
mostani képviselőt, akiről jót vagy semmit, de inkább semmit. Gondolom, értik a
körzet választói. Kérem, menjenek el szavazni, hiszen akkor tudják kifejezni
akaratukat, most valósul meg az, amit Önök akarnak. Jelszavam: Önök közül 
Önökkel - Önökérti
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KOVÁCS MIHÁLY
Körösök Vidékéért Egyesület

ifj. DÓGI JÁNOS
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

FEUERWERKER GÁBOR
független

8. sz. választókerület

A 8. számú választókerületben a Körösök
Vidékéért Egyesület képviselőjelölt je vagyok.
Megkeresésükre és saját elhalározásomból vállaIIam
a megmérettetést. A körzetben lakók mindennapos
gondjait, problémáit jól ismerem, hiszen több mint
20 éve élek itt. 53 éves vagyok, nős két gyermeket
- egy egyetemista és egy gimnazista - nevelek.
Jelenleg a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium oktatója vagyok, de mellette építőipari

tevékenységgel is foglalkozom, mint magánvál
lalkozó. 2001. év októberétől a Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű

Társulat elnöke vagyok. Megválasztásom esetén atestület aktív tagja kívánok lenni,
segítem aváros fejlődését, fontosnak tartom az oktatási, aszociális és egészségügyi
intézmények működését, fenntartását. Lehetőségeimhez mérten elősegítem váro
sunkban amunkahelyteremtést, az idegenforgalom lellendítését, aszínvonalas kul
turális élet kialakítását, és nem utolsósorban a múlt értékeinek megőrzését, a ha-

1948. március 14-én születtem Endrődön.

Iskoláimat Endrődön, Szeghalmon és Budapeslen
jártam. Iskolai végzettségem börfeldolgozó ipari
üzemmérnök.

Az Endrődi Cipész SzövetkezeIben 1967-től

megszűnéséig különböző helyeken dolgoztam, a
fizikai munkástól az elnöki beosztásig bezárólag.
Jelenleg egy cipőkészítő társaság alkalmazottja
vagyok.

Önkormányzati képviselőjelölt az okból lettem,
hogy több mint tíz éve az egyik szavazatszedő bizottságban tevékenykedtem, és 3-4
választáson végigolvasva a képviselőjelöltek listáját, arra az elhatározásra jutottam.
hogy én is megmérettetem magam. Erre biztatott a lakótelepen, ahol lakom, több
közeli és távolabbi szomszédom is.

Független jelöltként "pártindulatoktól mentesen" szeretném képviselni a
választókerületemben élő emberek ügyes-bajos dolgait, hogy szebb környezetben és
megfelelő életkörülmények között élhessenek.

Dógi János vagyok (38 éves), két gyermek édesapja, gyomaendrődi lakos. A
"Műveli Cigányifjúságért" Alapítványnál dolgozom. 1998-óta tagja vagyok avárosi
képviselő-testületnek és ahefyi kisebbségi önkormányzalnak. Amikor megalakult a
kisebbségi önkormányzat, fő feladatomnak tekintettem, hogy önálló, saját irodával és
infrastruktúrával rendelkeuünk. Erre azért volt szükség, hogy helyben, minél több
cigány ember bevonásával a helyi cigányság társadalmi integrációját elősegítsük.

Ha cigányügyről kell beszélni, mindig fontosnak tartom az oktatást, képzést,
átképzést, foglalkoztatást. Ezeket a fontosnak tartott feladatokat az elmúlt választási
ciklusban több alkalommal sikerült kezdeményezni és végigvinni. A következő cik
lusban pedig új programok beindítása, a lakosság minél szélesebb rétegeinek
bevonásával. Ezek a problémák nemcsak cigány problémák, legyen az képzés,
foglalkoztatás vagy bármi. Csak akkor valósíthatjuk meg, ha az acigányok és nem
cigányok összefogásával történik.

Ezért szeretném, ha a következő választási ciklusban is sikerülne aKözösségi
Ház működésének biztosítása, minél több felnőttképzés beindítása. Egyik leg
fontosabb feladatomnak tartom, hogy minél több cigány gyermek végeue el anyolc
általánost. Ezért úgy gondolom, hogy olyan programokat kell megvalósílanunk, ame
lyek az óvodás kortól indulnak és afőiskola elvégzéséig tartanak. Eprogramterv egy
hosszú távú elképzelés, amelynek megvalósílásában számítok elsősorban a helyi
roma családok és az oktatási intézmények segítségére.

Kérem, támogassanak terveim megvalósításában, mind a városi képviselő

testületben, mindpedig akisebbségi önkormányzatban. Köszönettel: ifj. Dógi János
WÉBER CSABA
Körösök Vidékéért Egyesület

"Nem vonakodom amunkától" (Márton Áron)

VÉHÁNÉ SZEDLÁK ILDIKÓ
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

A nevem Wéber Csaba. 1974. május 7-én
szülellem Komlón, ill jártam általános iskolába. Az
iskola elvégzése után felvételt nyertem a Zrínyi
Miklós Középiskolai Honvéd Kollégiumba, melynek
keretein belül apécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban
éretlségiztem le. Tanulmányaimat Budapesten, a
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán folytatIam a
Légvédelmi Rakétatechnikai és Tüzér Szakon, ahol
1996-ban villamosmérnöki diplomát szereztem, és

hadnagyi rendfokozatba léptetlek elő.

A főiskola befejezése után Tápiószecsőn, a Fegyverzetlechnikai
Szakközépiskolában kezdtem el dolgozni szakoktatóként. 1997-ben szereltem le a
Honvédségtől és Gyomaendrődre köllöztem. lit először a mezőgazdaságban

helyezkedtem el, majd 1998-tól a Budapest Főváros Bokréta Lakásotthonainak
gyomaendrődi részlegénél dolgozom nevelőtanárként. Jelenlegi munkám mellett a
szegedi Józsel Attila Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon
pedagógia (nevelőtanár) szakon utolsó éves hallgatóként tanulok.

Amikor először Gyomaendrődre érkeztem, nagyon megtetszetI atáj és az itt élő

emberek kedvessége. A Körös, a holtágak, a termálkutak nagyon sok lehetőséget

rejtenek magukban, melyek, ha jól vannak kihasználva, biztosíthalják az iti élő

emberek megélhetését. Az idegenforgalom, aturizmus fellendítheli aváros gazdasá
gi életét úgy, hogy a természeti értékeinket megőriuük, de ehhez szükség van az
inlrastruktúra további fejlesztésére; az utak, a szennyvízhálózat építésének foly
tatására, akulturális szolgáltatások, sportlétesitmények fejlesztésére, aparkok, ját
szóterek számának növelésére.

Az idegenforgalom mellett fontos az ipari park mielőbbi beindítása, befektetők

idevonzása. Kiemellen fontosnak tartom ahelybéli, illetve hazai vállalkozók támo
gatását, mert úgy gondolom, hogy jobban megbecsülik alkalmazotlaikat, nagyobb
felelősséget éreznek sorsuk iránt, és egy esetlegesen nagyobb haszon reményében
nem számolják fel itteni beruházásaikat, és települ nek át másik országba vagy terü
letre.

A körzetben kiemelten lantosnak tartom az inlrastrukturális beruházások
(útépités, szennyvíz) felgyorsításál, mielőbbi befejezését, a pihenőparkok és ját
szóterek számának növelését, az átmenő, tranzit útvonalak (Fő út) közlekedésének
biztonságosabbá tételét.

Ajánlószelvényeiket köszönöm, és kérem megtisztelő bizalmukat.

Tisztelt Választópolgár!
Véháné Szediák Ildikó vagyok, a 7. sz.

választókörzet önkormányzati képviselőjelölt je.
1956-ban születtem. BMeldolgozó-ipari szak

üzemmérnöki diplomát szereztem 1988-ban.
Jelenleg biztosítási üzletkötőként dolgozom, s

nevelem, taníttatom akét gyermekem.
Akövetkező 4évben végrehajtandó feladatok akövetkezők:

- Szennyvízberuházás befejezése minden utcában a2003-as év végéig.
- Minden körzetünkben lévő út szilárd burkolatlal való ellátása.
- Járdák rendbetétele.
- Egyedi, szociális és egészségüggyel kapcsolatos problémák megoldása (pl.:

gyógyszertámogatással kapcsolatos kérdések megoldása).
- Továbbá amunkanélküliség minél nagyobb arányú megszüntetése.
Köszönöm eddigi bizalmukat, s kérem, hogya következő 4 évben is támogas

sanak TERVEINK MEGVALÚsíTÁSÁBAN.
Ezért kérem, hogy szavazataikkal továbbra is támogassanak.
DOLGOZZUNK EGYÜT a7. sz. választókörzet SZEBBÉés JOBBÁ tételéért, hisz

ez az elmúlt 4évben KÖZÖSEN SIKERÜLT.
FOLYTASSUK TOVÁBB EGYÜn!!
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RAU JÓZSEF
MSZP (lásd Német Kisebbségi Önkormányzat)

"Nem tudhatom, hogy másnak etájék mit jelent,
nekem szülőhazám ..."

DÁVID MIKLÓSNÉ
független

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

DÁVID MÁTYÁS
MSZP

9. számú választókerület

Dávid Miklósné, Diószegi Katalin vagyok.
Mezőtúron születtem 1958-ban.

Nagylaposon jártam általános iskolába.
Középiskoláimal Gyomán végeztem.

Endrődön lakom, a Szabadság utcában,
gyomaendrődinek vallom magam.

Munkába állásom óta, 1975-től egy munkahe
lyen dolgozom, az Endrődi Szabó Ipari Szö
vetkezetben.

Felnőtt fejjel végeztem el a gimnáziumot, majd
Budapesten szereztem ruhaipari technikus i képesítést. Jelenleg is képesítésemnek 
képzettségemnek megfelelő munkakörben tevékenykedem, részlegvezető vagyok.
Azóta is továbbképzéseken vettem részt. A szövetkezet igazgatóságában 1997 óta
tevékenykedem. Amunkahelyem, alakásunk is a9. sz. választókörzetben van, így jól
ismerem az itt élő emberek gondjait, problémáit. Aváros és a lakosság hiányossá
gait, eredményességét.

Apályakezdők nehézségeit, aközépkorosztály elhelyezkedési lehetőségeit.

Amennyiben aválasztók bizalmából az amegtiszteltetés érne, hogy bejutok a

Tisztelt Választópolgárok!
Négy évvel ezelőtt ezzel avers idézettel kezdtem

el bemutatkozásomat, most is ezt teszem, mert
hiszen szívemből szól. Úgy gondolom, hogy mielőtt
kérem, hogy idén ismét tiszteljenek meg bizalmukkal,
mint képviselőnek illik számot adni a képviselői

múltról. Nem sorolom fel aváros lejlődésének eredményeit (helyszűke miait), hiszen
aki itt él és figyeli atörténéseket, az tudja, hogy aváros sokat fejlődött. Azt viszont én
is tudom, hogy sok még atennivaló, aránytalan a fejlődés. Akik még mindig sáros
utcákban laknak, és rossz járdákon bukdácsolnak, azok kevéssé tudnak annak örül
ni, hogy mennyi új utat építettünk, mennyi járdát megjavíllattunk, és például megújul
afürdő stb. Reményeim szerint pedig eljön az idő, amikor mindkét településrész egy
forma képpel togadja majd az ide érkezőt, és örvendezteti az ilt élőt, de ehhez is még
idő, jó akarat, bölcsesség és nem utolsósorban sok-sok pénz kell.

Bár tudják, de elmondom, hogya szülőházamban élek férjemmel, aDamjanich
utca sarkán. Köszönöm anégy éve kapott bizalmat, őszinlén remélem, hogy rászol
gáltam, és nem okoztam csalódást. Aki az elmúlt években gondjával-bajával meg
keresett, úgy érzem, hogy sokaknak tudtam segíteni, a törvényes keretek között. A
házam mindenki előtt folyamatosan nyitva állt, nem voll fogadóórám, bármikor jöhet
tek, és jöttek is. "JÓT TENNI JÓ" szellemben, életem során aszüleimtói, tanítóimtól
kapott intelmek alapján igyekszem élni és dolgozni. Szüleim vallásos emberek voltak,
a tőlük kapott nevelés vezetett el engem a kereszlénydemokráciához, amelynek
alapelve: egymás segítése, tisztelete, aközjó szolgálata. Az elmúlt években aBékés
Megyei Közgyűlés Képviselő-testületének is tagja voltam, és több helyi civil
szervezetnek vagyok alapítója, lisztségviselője, valamint a megyei
Kereszténydemokraták Szövetségének elnöke. Ezek a tisztségek is sokat segrrellek
abban, hogy a városunk érdekében tehessek. így születhettek, a civil közösségek
munkája során szobrok, emlékmű felújítások, a"Városunk" újság, az Endrődi füzetek,
szólhatott ahazai (endrődi) harangszó egy héten át aMagyar Rádióban stb. Sok még
a tennivaló, nyugdíjasként, minden időm az Önök szolgálatába állítva, szeretnék
képviselőjelöltként továbbra is ahelyi és megyei testületben dolgozni. Ezért kérem,
jöjjenek el, és szavazzanak rám, én Önöket szeretném továbbra is szolgálni,
tisztességgel, jó szándékkal.

NEUBORT LÁSZLÓ JÁNOS
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

KOZMA MIHÁLYNÉ WAGNER EDIT
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend
rődi Egyesülete

gyományok ápolását. A választókörzetemben élő emberek szociális, kommunális
körülményei jelentős eltérést mutatnak, az átlagtól lefelé és felfelé egyaránt. Arászo
rulók felzárkózlatása nagyon fontos, távlataiban szükségszerűen megoldandó feladat.
A természetet, a környezetet csak túlzottan kihasználjuk, tudatosan nem formáljuk
saját környezetünket. Azt szeretném, ha településrészünk olyanná formálódna, ahol
szeretünk lakni, mert szép és gondozott. Közös összefogással, idővel megvalósítjuk
a belterületi holtágak rehabilitációját, part menti sávjainak kialakítását, folytatjuk a
közműves víz- és csatornaellátottság kiterjesztését, bővítését. Tovább kell folytatni,
illelve befejezni a szilárd útburkolattal történő ellátást körzetünk utcáiban. Össze
fogással folyamatosan tartsuk jól karban földutas utcáinkat. Szükséges és rövid időn

belül megoldandó feladat az egyes utcák járdáinak felújítása, adott szakaszokon pedig
cseréje, a Fő úti autóbusz-megálló környezetének rendbelétele - mindez a
választópolgárok megelégedésére.

Megválasztásom esetén képviselői munkámat a lehetőségekhez képest,
válaszlóim elvárásának megfelelően szűkebb lakókörnyezetem és városunk
fejlődésének érdekében kívánom végezni.

Kozma Mihályné Wagner Edit vagyok. Endrődön
születtem 1962. október 8-án. Férjem Kozma Mihály
Tibor. Házasságunkból kettő gyermekünk született,
Gábor és Edina. Tanulmányaimat Endrődön és
Békéscsabán végeztem.

1997-től vagyok rokkantnyugdíjas, előtte vál
lalkozóként dolgoztam. Jelenleg a Mammuttec
Hungary Kft.-nél dolgozom, csökkentett munka
időben.

1998 óta vagyok tagja aMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesületének 1999 tavaszától az egyesület vezetőségi tagjaként tevékenykedem.
1999. április 23-án sikeres vizsgát tettem aMozgáskorlátozottak Egyesületeinek

Országos Szövetségénél, Budapesten. így jogosult vagyok akörnyezettanulmányok
végzésére Az egyesületünk munkáját ezen területen is segítem.

További munkánk sikeréért kérem az egyesület tagjait és a szimpatizánsokat,
hogy szavazatukkal jelöltségemet támogatni szíveskedjenek!

1951. május Hén születtem Endrődön.

Az általános iskola elvégzése után 1966-ban
tanulmányaimat Budapesten folytattam, majd
dolgoztam az építőiparban. 1973 óta itthon élek. Nős
vagyok, három gyermeket nevelünk. 1985-ben
Ausztriába mentem dolgozni. Tizenkét év után haza
jöttem, 1996-tól vagyok egyéni vállalkozó. Három
éve lakom ismét Endrődön.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség fel
kérésére vállaltam a8. sz. körzetben mint képviselőjelölt az indulást.

Elképzelésem, hogy megismerjük, milyenek az adolllehetőségek a testületen
belül. Majd akörzetemben levő lakosokkal megismertelve dönljük el, hogya megis
mert problémákat mikor és hogyan oldjuk meg. Felelőtlenül nem akarok ígérgetni,
mert a lehetőségek korlátozottak, de minden tőlem telhetőt megteszek, hogya 8.
számú körzetben minél több problémát meg tudjunk oldani, és minél jobbá és szeb
bé tudjuk környezetünket alakítani.

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy kérem, aszavazatukat reám adják.
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10. számú választókerület

KISZELY ISTVÁN
független

UNGVÖlGYIJÁNOS
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége

JAKUS IMRE
Körösök Vidékéért Egyesület

38 éves vagyok, és végzettségem szerint üzem
mérnök. Jelenleg a budapesti Műszaki Egyetem
Gazdaságtudományi Karán levelezőn végzem a
mérnöktanári szakot.

Munkahelyem ahelyi Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégiumban van, ahol nevelőtanárként

dolgozom. 1989-ben kezdtem el dolgozni az Endrődi

Cipész Szövetkezetnél (EN CI), mint műszaki model
lőr, majd átkéréssel kerültem adévaványai Aranykalász Szövetkezet Cipőfelsőrész

készítő Üzemébe, mint üzemvezető. 1992. október i-jétől aSzigeti Topánka Cipőipari

Betéti Társaságnak beltagja és vezetője lettem. Atársaság 1999 őszén kft.-vé alakult,
és akkor kerüllem át Gyomára középiskolai nevelőnek. Időközben a Békés megyei
Közgyűlés Oktatási, Művelődési, Vallásügyi Bizottságának tagjává választottak. Ezen
kívül 2000. augusztus i-jétől a Miniszterelnöki Hivatal a Szarvasi Statisztikai
Kistérség lérségfejleszlési megbízotti feladaUal bízott meg két évre.

Akormányzati és megyei feladatokon keresztül lehetőségem volt betekinteni az
önkormányzati és pályázati feladalokba, lehetőségekbe, sezáltal több önkormányzat
nak, vállal kozóknak, civil szervezeteknek, egyházaknak sikerült segítséget nyújtanom.
1996-ban a"Tíz Kiemelkedő Fiatal" pályázaton az üzleti élet-vállalkozás kategóriában
országos első helyezett lettem; 2000. június 24-től tisztességgel és becsülettel
másokért végzett munkám elismeréseként - egyházi és civil szervezetek javaslatára 
aTemplomos Lovagrend felavatott lovagja lehettem.

Megválasztásom esetén szeretném, ha: Nagylapos busszal rendszeresen
elérhető lenne és onnan be is lehetne utazni kényelmesen; ajárdák kiszélesítése, azok
további hosszának bővítése mindkét településrészen megtörténjen; legyen kerékpárút
Nagylapos és Endrőd között; atöbbgyermekesek részére az óvodai, iskolai étkeztetés
ben és egyéb szociális kérdésben segíteni akarok; Öregszőlő és aSzarvasi út között
legyen legalább egy utcában aszfaltozott útburkolal; legyen munkalehetőség

Nagylaposan és Öregszőlőben!

Ezt tisztelettel, alázattal és szolgálattal szeretném elérni, az itt élők közös segít
ségével.

Köszönöm mindazoknak, akik ajánlószel
vényeikkel megtiszteltek - így a Körösök Vidékéért
Egyesület jelöltje lehetek.

AiD. sz. választókörLet független képviselő

jeként 1998-tól tevékenykedem a város önkor
mányzati testületében. VálasztókörLetem gondjait,
problémáit jól ismerem, hiszen 48 éves vagyok, és
ebben atérségben éltem és élek. A30 évi munkavi
szonyomból 24 évet eterületen dolgoztam. Jelenleg

a24 tulajdonosú PENTAMENT Kft. ügyvezetőjeként dolgozom.
Újraválasztásom esetén, testületi munkám során segíteni kívánom a város

működőképességének megőrzését, az elkezdett beruházások befejezését. Fontosnak
tartom az oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények zavartalan
működését, fenntartását. Választókörzetem Nagylapos és Öregszőlő, a város kül
területén helyezkedik el. Az itt élő emberek szociális, kommunális körülményei jelen
tősen elmaradnak más körzetektől. Az elmúlt 4évben jelentős beruházások, feIújítá
sok valósultak meg mindkét külterületi városrészben (óvoda, mindkét Idősek

Klubjának felújítása, szilárd útburkolatú utcák létesítése. kerékpárút, Nagylapos
egészséges ivóvízhálózaIba történő bekapcsolása, parkosítások, némi járdaépítés).
Napjainkban valósul meg Öregszőlő ivóvízhálózaiának bövítése közel 150 ingat
lanbekötésseI.

Újraválasztásom eselén továbbra is azon munkálkodom, hogy a felzárkózás
ütemesen felgyorsuljon, az életkörülmények javuljanak.

KiemeIt feladatként kezelem Nagylaposon a járdák teljes felújítását, utcatár
sulássai szilárd útburkolat kiépítését.

Öregszőlőben a Szarvasi út melletti ke(ékpárút megépítését. az Iskola úton
szilárd útburkolat megépítését, járdák felújítását.

Testületi munkámat az adott lehetőségek maximális kihasználásával kívánom
végezni aköz javára.

VARJÚ JÓZSEF
Körösök Vidékéért Egyesület

IVÁNYI IMRE
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyoma
endrődi Egyesülete

GYETVAI ERNŐNÉ
MSZP

Tiszteli Választópolgárok!
1940. november 8-án születtem Kondoroson,

akkor Hunya község lakosaként láttam napvilágot, de
apám tragikus halála miatt ez az állapot két és fél év
után megszakadt. Anyámmal Endrődre költöztünk,
ide, ahová valamennyi ősünk való. Varjú - Katona
Dávid - Pelyva ősök utódaként endrődi embernek
vallom magam, vállalva az endrődi ember szomszéd
szeretetét, így nem volt gondom a gyomaendrödi-
séggel sem.

Őseim parasztemberek voltak, megbízhatóak, elismertek, ha van, a népsze
rűséget főleg tőlük örököltem.

Iskoláimat Endrődön, Szegeden végeztem, tanítói és tanári diplomával ren
delkezem. 43 éves munkaviszonyomból 42 évet Endrődön tanítottam, kisebb
megszakításokkal, tényleges katonai szolgálal, helyi oktalásirányítás.

A közéletiség nem idegen számomra, volt részem belőle, sportelnökségtől a
tanácstagságig, szakszervezet stb.

Miért indulok az önkormányzati választáson?
- Elsősorban acivil szervezet felkérésére
- legalább azonos súllyal, a jelenlegi négyéves önkormányzat gazdálkodási,

fejlesztési, intézmény-működtetési munkáját eredményesnek, stabilnak, megbízható
nak tartom

- némiképp ismerve az országos hátteret, ezt elismerem, és ha lehetőséget

adnak aválasztópolgárok rá, szeretném segíteni.

Iványi Imre vagyok. Endrődön születtem, 1930.
szeRtember 5-én.

Nős vagyok, egy felnőtt lányom van.
1960-ig egyéni gazdálkodó voltam, 1976-ig ter

melőszövetkezeli tag, majdnyugdíjazásomig az
endrődi Költségvetési Üzem dolgozója voltam. 1990.
szeptember 5-től nyugdíjasként mezőgazdasági

tevékenységet folytatok.
A Mozgáskorlálozottak és Hadirokkantak

Gyomaendrődi Egyesületének felkérésére vállaIIam, hogy indulok az önkormányzati
képviselőválasztásokon. Fenti civil szervezetnek 10 éve pártoló tagja vagyok, ennek
az egyesületnek a tagjai - valamint a lakókörLetemben élők érdekeit szeretném
képviselni aváros önkormányzalában.

Megválasztásom esetén ezt a munkát a kÖrlet lakóival együttműködve,

véleményüket figyelembe véve kívánom végezni.
Ehhez kérem aválasztópolgárok támogatását.

képviselő-testületbe, vállalom a felelősséget, és minden erőmmel és tudásommal
igyekszem aválasztópolgárok, alakókörzet, avárosunk igényeinek eleget tenni.

Arra törekszem, hogy Gyomaendrődön szép, egészséges környezetben
elégedett, egymást becsülő emberek között éljek.
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KISEBBSÉGEK

CIGÁ Y KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Jelölő szervezet: Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

RÁCZ IMRÉNÉ

SZÉCSI ZSOLT

Szécsi Zsolt vagyok, 1981-ben Gyomán szület
tem, jelenleg is szülővárosom endrődi település
részén élek.

Cigány származásom számomra elkötele
zettséget és sok-sok közfeladatot jelent.

2000-ben aBethlen Gábor szakképző iskolában
cipőipari szakképzettséget szereztem, de aszakmám
ban nem tudtam elhelyezkedni.

Jelenleg ahelyi polgármesteri hivatalban postai
küldemények kézbes~ését végzem. Szeretném tanul
mányaimat munka mellett folytatni.

Az őszi választásokon ahelyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjelölt

je vagyok, és nagyon szeretnék képviselőként dolgozni.
Hiszem, hogya roma fiatalok érdekeit, mint fiatal hitelesen tudom képviselni, de

az idősebb korosztály gondjai, problémái megoldásában is tudok segíteni.
Ennek során eljártam az Idősek Otthonába, ahol felolvastam, akis cigány gyer

mekeknek aRoma Közösségi Házban délutáni foglalkozásokon betan~ottam küiön
féle játékokat, amelyekből például abetlehemes játékot a"Kisebbségi Napon" bemu
tattuk.

A helyi Vöröskeresztnek segítettem az élelmiszercsomagok elosztásában és
kiosztásában is.

Tisztelettel kérem aválasztópolgárok bizaimát és támogatását.

1973-ban születtem Gyomaendrődön.

Férjem Rácz Imre, két kiskorú gyermekünk van.
1994 óta férjem irányításával egyéni vállalkozást és
céget vezetünk. 2000 óta aGyomaép Kft. kereskedel
mi ügyintézője vagyok. A vállalkozásunkban 30
embert foglalkoztatunk.

Az alkalmazottak 90%-ban romák, gyomaendrő-
di lakosok.

Terveim közt szerepel
- munkanélküliség csökkentése

- aroma lakosság felzárkóztatása
- ahalmozottan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása.
Kérem atisztelt lakosságot, hogy támogassanak szavazataikkal.

10. DÓGI JÁNOS

BOTOS JÁNOS

1939-ben születtem, Endrődön élek, két gyer
mekem van és négy unokám. Nyugdíjas vagyok.
1990-tőI1994-ig szószóló voltam, 1994-től aCigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, valamint a2001
ben megalakult Cigány Szervezetek Országos
Szövetségének tagja vagyok.

Szeretném az elmúlt négy év eredményes
munkáját tovább folytatni.

Fő céljaim:
- acigány kisebbség és atöbbségi társadalom

közötti konfliktusok enyhítése,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulásának segítése,

valamint nyári táborok szervezése
- munkanélküliség csökkentése
- roma lakosság felzárkóztatása
- egészséges lakókörnyezet, kulturált körülmények megteremtése.
Tisztelettel kérem aválasztókat, hogy szavazatai kkal támogassanak.

Botos János vagyok 1952. július. 17-én szület
tem Endrődön. Általános iskolai tanulmányaimat
ugyanitt, Endrődön végeztem. Az Endrődi Cipész
Szövetkezetben lettem ipari tanuló 1968-ban. 1971
ben sikeres szakmunkásvizsgát tettem. A szak
munkásvizsgát követően az ENCI-ben dolgoztam
még 1975-ig. AGyomaendrődi ÁFÉSZ-hez kerültem
1976. január 1-jén. Ott dolgoztam 1992-ig hivatásos
zenészként. Közben rokkantnyugdíjas lettem 1992
től, és másodállásban azóta is zenészként dolgozom.
Képviselőként szeretném a gyomaendrődi cigányok

érdekeit legjobb képességem szerint szolgálni.

ifj. DÓGl JÁNOS
(lásd 8. sz. választókerület) NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

DÓGIJÓZSEFNÉ

1946-ban Mezőtúron születtem. Iskoláim:
gyors- és gépíró, közgazdasági technikum.

Munkahelyeim: Mezőtúron szállodában dolgoz
tam, mint szállodavezető. 1986-tól Gyomán, az Építő

ipari Ktsz.-nél dolgoztam, mint irodai alkalmazott.
1992-ben rokkantnyugdíjas lettem, 1994-2002-ig a
kisebbségi önkormányzatnál tevékenykedem, mint
elnökhelyettes.

Akét ciklusi tapasztalataimat szeretném tovább
kamatoztatni. Fontosnak tartom ahátrányos helyzetű

gyermekek továbbtanulásának asegítését,
- amunkanélküliség csökkentését,
- acigány kisebbség felzárkóztatását atöbbség társadalomhoz,
- fő célom között szerepel az óvodás és iskolás gyermekek fejlődése és tovább-

tanulása,
- jobb kapcsolatteremtés, a társadalmi civil szervezetekkel (családsegítő

központ, óvodák, iskolák).
Tisztelettel kérem alakosságot, hogy támogassanak szavazataikkal.

GIRICZNÉ VARGA ERZSÉBET

Gyomán születtem, az általános és középiskolát is itt fejeztem be. Édesanyám
német származású, anyai ágon őseim is németek voltak.

Szakmai végzettségek:
Aszegedi tanárképző főiskolát 1971-ben végeztem el. Később Budapesten, a

Képzőművészeti Akadémián szereztem meg aközépiskolai tanári képesítést. Majd a
budapesti Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Karán szereztem egyetemi
diplomát.

Munkahelyek:
Endrődön tanítottam 20 éven át. Ezután tanulmányi felügyelőként dolgoztam a

gyomai körzet területén. Rövid ideig Sopronb?n, az Evangélikus Gimnáziumban taní
tottam. Hazakerülésem után agyomai összevont általános iskolák igazgatója voltam
négy éven át. Jelenleg aKis Bálint Általános Iskolában tan~ok.

Avárosunkban élő nemzeti és etnikai kisebbség számára a törvények, a jog
szabályok által biztosított lehetőségek minél jobb kihasználását kívánom segíteni.

HACK MÁRIA
(lásd 4. sz. választókerület)
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mekem van.
Atelepülés fejlesztésében az elkövetkező időben is szeretnék tevékenyen részt

venni.

RAD JÓZSEF

Rau József vagyok 1953-ban születtem
Gyomán. 1973. november 1-jétől dolgozom váro
sunkban. Munkám során mindig szoros kapcsolat
ban voltam a város lakosságával. Négy évet a
kivitelező építőiparban, tizenhat évet avízműveknél,

nyolc évet az államigazgatásban töltöttem el. 2002.
február Hétől vállalkozó vagyok, elsősorban csator
naépijéssel, műszaki ellenőrzéssel, lebonyolítással
foglalkozom.

1974 óta nős vagyok, két felnőtt korú gyer-

SÁROSI JÓZSEF

Sárosi József vagyok. 1953-ban Gyomán szület
tem. Két gyermek édesapja vagyok. Születé~em óta
Gyomán, anémet városrészben lakom családommal
együtt.

Jelenleg, mint vállalkozó dolgozom Gyoma
endrődön.

SCHWALM MÁRTON

Schwalm Márton vagyok. 1957. október 7-én
Gyomán születtem. 1994 óta építőipari vál
lalkozóként dolgozom. Nős vagyok, két gyermekem
van. Az előző ciklusban is tagja voltam a Német
Kisebbségi Önkormányzalnak.

DR. WEIGERT JÓZSEF

Itt születtem Gyomán. Itt gyerekeskedtem. Ide tértem vissza 30 évvel ezelőtt

egyetemi tanulmányaim elvégzése után is, házat építeni, családot alapítani. Itt építet
tem házal amagyar állam segijségével, hitelből. Jó vagy rossz sorsom itt éltem meg,
aszülőföld mindig visszahúzott ide.

ANémet Kisebbségi Önkormányzat elnöke voltam 1998-2002-ig. Munkámért a
négy év alatt egyetlen fillért se vettem fel.

Akisebbségi önkormányzatot nem sikerült egységesen, jó összetartó közösség
gé alakítani, rajtam kívülálló okok miatt. Eredményeink városunk életében jelentősek.

Két emlékművet állítottunk aháborús hősöknek. "Sváb"-bálat, pünkösdi ünnep
séget rendeztünk, 2000-ben a német kulturális napokat rendeztük meg. A tánc
együttesnek "sváb" ruházatot vásároltunk, hogy táncoljanak rendezvényeinken.

Anémet oktatás terén nem tudtunk előre lépni. Nem volt pedagógiai terv, később
szülő nem jelentkezett, aki német oktatásra járatná gyermekét. Német nyelvoktatást
szerveztünk, amelyet Boecker Margit vezetett. De ezen aválasztáson már ő sem indul
képviselőnek.

Ajövő célkitűzései: olyan együttes segijése, amely viszonozza segítségünket. A
német nyelvi oktatás bevezetése. 2003. év elején pályázati úton nyert pénzből előadá

sokat szervezni, megbízott előadókkal. ASallai úti iskolára emléktáblát elhelyezni,
hogy ez volt anémetség iskolája.

Nagyon sokan keresnek fel az evangélikus templom toronyórájának megjavítását
kérve. Ebben is segíteni kellene az egyházat, mert az egyháznak pénze nincs.

Avillámcsapás által okozott kár összege 200-300 ezer Ft. Jelentős lépés lenne,
ha múzeumnak tudnánk házat vásárolni. De ehhez megyei, városi segítségre és
külföldi pályázati pénzre is szükség lenne. Városunkban az élet nem lett jobb, nin
csenek új munkahelyek és olcsó lakások a fiataloknak, annak ellenére, hogya
szennyvízelvezetés, akövesútburkolás területén előre léptünk. Mindeddig csökkent
városunk létszáma, mert máshol egyszerűen jobb az emberek közérzete és
boldogulási lehetősége.
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JELÖLŐ SZERVEZETEK,
PÁRTOK...

MOST EGYEDÜL INDULUNK (MDF)

A korábbi választások együttműködési

megállapodásai megváltoztak. Mindez azért
történt Békés megyében is, hogy azoknak a
jobboldali értékeket kereső választóknak is
legyen lehetősége szavazataikkal egy olyan
pártot támogatni, akiknek esetleg a Fidesz
vagy a Kereszténydemokrata Szövetség,
esetleg a Kisgazda értékek mellett vagy
helyett az MDF hiteles, állandó, jobbközép,
keresztény értékrendje jobban megfelel. Az
MDF politikai arculata az Antall-i eszmék
megtartásával meggyőződésünk szerint a

leghitelesebb kereszténydemokrata értékrendet képviseli.
ABékés megyei vezetés úgy aFidesz, mint az MDF oldaláról nincs kon

fliktushelyzetben egymással. Ezzel a lehetőséggel viszont aválasztók egy
egy részét jobban meg tudják szólítani ajobboldalon. Az MDF - bár amegye
településein jellemzően választási együttműködést valósít meg a Fidesz
MPP-vel- önállóan állít megyei listát afent említettek okán.

Ha nyugodt, kiegyensúlyozott politizálás! óhajt a lakosság szélesebb
köreinek problémáit felvállaló képviselőinken keresztül (így a helyi
mezőgazdaság, vállalkozói szféra, az oktatás, az alkalmazotti réteg gondjait
figyelembe véve), akkor kérjük, szavazzanak jelöltjeinkre a4., az 5. és a7.
egyéni választókerületekben, vagyis Szarka Zsoltra, Bátori Gyulára és
Szentpéteri Boldizsárra! Azt valljuk, hogy Gyomaendrőd - úgy a la
kossága, mint a település - érdekében a pártérdekeket félre kell tennünk.
A fejlődésünkben a lakosság és a település szempontjai végső soron
közösek, s ezzel mindenki jól jár. További ésszerű fejlődésünkért, a
munkanélküliség leszorításáért, anyagi gyarapodásunkért közösen kell
hatékonyan és gyorsan dolgoznunk!

MDF Gyomaendrődi Szervezete

MIT KÉPVISELNEK A
SZOCIÁLDEMOKRATÁK?

AMagyarországi Szociáldemokrata Pártnak 1990-től folyamatosan van
képviselője a gyomaendrődi önkormányzatban. Jelenleg Jenei Bálint, az
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke és Garai János, a Humánpolitikai
Bizottság tagja. Képviselőink minden ciklusban a város lakosságának
érdekeit szolgáló fejlesztéseket, az intézményhálózat bővítését és kor
szerűsítését ösztönözték. Alapelvünk, hogy az önkormányzatban, pártállástól
függetlenül össze kell fogni a helyi problémák mielőbbi megoldása
érdekében. Amost lezáruló ciklusban sok megoldandó probléma halmozó
dott, melynek megoldásában kiemelten támogattuk:

- az egész várost behálózó szennyvízprogramot. amunkahelyteremtést
szolgáló beruházásokat, az idősekről való gondolkodás bővítését, afiatalok
jobb lakáslehetőségeit, aLiget-íürdő korszerűsítését, akorszerűtlen szemét
telep felszámolását. agyermekintézmények fejlesztését, aháziorvosi esély
egyenlőséget, aszabad orvosválasztás lehetőségének bővítését, asportolás
feltételeinek javítását, ezen belül aGyomai Futballklub fennmaradását.

Az önkormányzati választáson induló szociáldemokrata jelöltek azt
képviselik, hogy tovább kell erősíteni aváros egységét. Aképviselő-testü

letre akövetkező négy évben is az afeladat vár, hogy összefogja ahelyi tár
sadalmat az itt élő emberek esélyegyenlőségének fokozatos javítása, élet
feltételeink jobbítása érdekében. Törekedni kell, hogy jobban megismerjük
aközakaratol, és azt képviseljük.

Véleményünk szerint afő feladatok jelentős része adott:
- be kell fejezni az elkezdett beruházásokat
- ki kell építeni aburkolt úthálózatot
- rendbe kell tenni ajárdákat és újakat is építeni kell
- az ipari park betelepítésével új és magasabb jövedelmet biztosító

munkahelyek teremtése
- az idősekre és fiatalokra kiemeit figyelem
- aközbiztonság javítása
- aKis Bálint Általános Iskola teljes rekonstrukciója
- az egészségügyi szolgáltatás bővítése és korszerűsítése

- környezetünk rendezettebbé tétele
- az önhibájukon kívül rászorulók - különösen atöbbgyermekes csalá-

dok - szociális támogatása
- kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése, akultúrához jutás

feltételeinek jobbá tétele, és természetesen számtalan, fel nem sorolt
feladat.

Mi, szociáldemokraták ezek megvalósítását kívánjuk támogatni, és
felkarolunk minden jogos lakossági igényt.

MSZDP Gyomaendrődi Szervezete és képviselőjelölt jei

MAGYAR SZOCIÁlISTA PÁRT
'" "

ÖNKORMÁNYZAn VÁLASZTÁS"GYOMAENDRŐD,
2002·lfJ FEJEZETET NYITUNK!'- .,.

/ h

Agyomaendrődi MSZP'szervezet~'

önkormányzati választásokon .részt v.evő polgármester-és képviselő

jelöltjei - 2002. október 2Q.~ ..

Álló sor (balról jobbra):
Babos László, Vass Ignác, Dávid Mátyás, Katona Lajos, Rau József,

Knapcsek Béla
Ülősor:

R. Nagy János, Gyetvai Ernőné, dr. Kovács Béla, Fülöp Imréné és Kruchió
Ilona

Tisztelt Választópolgár!
2002 tavaszán az ország akormányváltás mellett döntött, ajóléti rend

szerváltás programjára szavazott. Az azóta eltelt hónapokban bebizonyítot
tuk, hogy mi, szocialisták álljuk aszavunkat, betartjuk választási ígéretein
ket. Megmutattuk, hogy egy olyan kormány, amely a kormányzást nem
uralkodásnak, hanem szolgálatnak tekinti, képes javítani az emberek
életkörülményein. Ahhoz, hogy az Ön lakóhelyén is jobb legyen az élet,
olyan helyi képviselők kellenek, akik nem maguk, hanem aválasztókérdekeil
tartják szem előtt. Aszocialista szabaddemokrata kormány több pénzt fog
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juttatni az önkormányzatoknak. Ez azonban csak akkor hoz majd változást az
Ön életében is, ha olyan polgármestert és olyan önkormányzati képviselőket
választanak, akik szívükön viselik az ott élő emberek sorsát, gondjaik eny
hítését.

Kérem ezért. hogy támogassa szavazatával a Magyar Szocialista Párt
polgármesterjelöltjét és önkormányzati képviselőjelöltjeil. Nem fog csalód
ni bennük.

Tisztelettel Kovács László, az MSZP elnöke

Amásodik 100 nap programjából

Akormány 65,4 milliárd forintot fordít ebben az évben amásodik 100
napos program végrehajtására. A kabinet döntése értelmében valamennyi
bank bekapcsolódik adiákhitelezésbe, és pályázatot írnak ki október 31-ig
100 hátrányos helyzetű iskola felújítására.

Egymilliárd forintot költ akormány az Egész életen át tanulás pro
gramra - jelentette be Gál J. Zoltán kormányszóvivő, a kabinet ülését
követően. Az összeget elsősorban a felnőttképzésre és a távoktatásra
fordítják. Száz gépjárművet ad a kormány azoknak akistelepüléseknek,
tanyáknak; ahol ez amunkába, iskolába jutást segíti, illetve megkönnyíti az
orvosi ellátást. Harminc autót az államigazgatásból csoportosítanak ál. A
kormány decembertől megemeli a lakásépítési kedvezmény összegét: egy
gyermek után 500 ezer, minden további gyermeknél 1,1 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kaphatnak a családok. A szocpol. támogatást a
gyermektelen házaspárok is megkaphatják, ha adott időn belül gyermeket
vállalnak.

December Hétől otthon maradhatnak az apák is az újszülöttel. szá
mukra agyermek 2hónapos koráig 5nap szabadság jár. Várhatóan ekkortól
lép életbe az atörvénymódosítás is, amellyel anagyszülők anyugdíj mellett
igénybe vehetik a gyest. Valamennyi országos múzeumra kiterjesztik
októbertől a diákoknak járó ingyenes vasúti kedvezményt. A középiskolá
soknak kedvez az a640 millió forintba kerülő programpont, amely szerint
sikeres számítógépes vizsgáért nem kell vizsgadíjat fizetniük. Százmillió
lorintot költ akormánya rászoruló gyermekek üdültetésére.

Novembertől megkezdik az elmúlt évek piaci és természeti katasztrófái
miatt eladósodott agrártermelők kölcsöneinek rendezését. Első lépésként az
éven belüli hitelek egy részét fizetik vissza. Egymilliárd forintot juttat akor
mánya mikrohitel alapba, ennek felét az állam, másik felét az EU biztosítja.
Szintén 1milliárd jut akistérségi támogatási alapba. Közbeszerzési pályáza
tot ír ki akormánya hátrányos helyzetű települések internet-hozzáférésének
biztosítására.

KOMPENZÁCiÓS LISTÁK ÉS JELÖLTJEI
GYOMAENORŐOÖN

FIDESZ-MKDSZ-BÉKÉS MEGYEI GAZDAKÖRÖK SZÖVETSÉGE
Dezső Zoltán

"""Ungvölgyi János
R. Nagy Tibor
Vaszkó Sándorné
Izsó Csaba
Neubort László János

KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET
_Hangya Lajosné

Csíkné Tímar Eva~
Hunya LaJos '
Jakus Imre
Béres János
Varjú József
Csányi István
Kovács Mihály
Wéber Csaba
Szilágyi Sándor
Tímár Zsolt

MDF
Szarka Zsolt
Szentpéteri Boldizsár
Bátori Gyula

MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
Jenei Bálint
Garai János
Békési Béla
Szabados Ferenc
Kovács Kálmán
Tóth Ferencné
Tóth Mihály

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Dr. Kovács Béla
Katona Lajos
Babos László
Gombár Mátyásné
Vass Ignác
Dávid Mátyás
Rau József
Fülöp Imréné
R. Nagy János
Gyetvai Ernőné

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS HADIROKKANTAK GYE.-I
EGYESÜLETE

Tímárné Kozma Ágnes
Dubis Ferenc fj-.-
Iványi Imre
Kozma Mihályné
Szabó Lajos
Rácz Hajnalka
Fülöpné Kis Erzsébet
Kruchió Andor
Kővágó Gabriella

CIGÁNY KISEBBSÉG
Dógi János v

NÉMET KISEBBSÉG
Hack Mária
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Önkormányzat" beszámoló (1998-2002)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §

f) pontja értelmében a jegyző részletes jelentést tesz közzé az
önkormányzat pénzügyi helyzetéról és a választási ciklusban
keletkezett, késó1Jbi éveket érintő pénzügyi determinációkról,
kötelezettségekról.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat költségvetés alakulását. vagyoni
helyzetének folyamatos növekedését tükrözi az 1998-2001. évig bezárólag

.elkészített táblázat.
1998. január 1-jén avagyon állománya 1058546 EFt. 2002.

január 1-jén 2935138 EFt. Avagyonnövekedés az elmúlt négy
évben 277,28%.

A költségvetés fóbb összegeit elemezve szintén megál
lapítható a növekedés

A költségvetés főbb összegeinek növekedését, majd csökkenését
befolyásolja, hogy 1998. évtől folyamatosan szerkezeti változás van az
intézmények racionalizálása miatt (átszervezés, vállalkozásba adás).

Anövekedés ütemét néhány gondolatban évenkénti bontásban az alábbi
részletezés tartalmazza.

Költsé!Plltés fő összegei 1998. évben:
bevételek: 1881 075 EFt, kiadások: 1750002 EFt,

eszközök összesen: 1058546 EFt.
1998. évben tovább folytatódott a feladat racionalizálása. A Katona

József Művelődési Központ részben önálló intézménnyé alakult át. Az önál
lóan gazdálkodó intézmények száma 8-ra csökkent.

Csökkenés: aVárosi Bölcsőde 1998. július Hétől vállalkozási formában
működik, közoktatási megállapodás alapján.

ATourinform iroda feladatát szakfeladaton teljesíti apolgármesteri hiva
talon belül.

Eváltozásokkal arészben önálló intézmények száma 7-re csökkent
Ennek hatására az összes létszám is csökkent (közalkalmazotti, köz

tisztviselői) 679 főről 647 főre.

A 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint az I. fokú építéshatósági
jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd város, Ecsegfalva és Hunya
községek vonatkozásában gyakorolja.

AGyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel ellátja Dévaványa, Ecsegfalva
és Hunya települések gyámhivatalokra telepített hatósági feladatokat.

A bevételeknél nőtt ahelyiségek, területek bérbeadásából származó
bevételek. A képviselő-testület W/o-kal emelte a bérleti díjak összegét, de
nőttek az eseti bérbeadások számai.

A kamatbevételek szintén növekedtek a városi kincstár bevezetésének
eredményeként, valamint aTITÁSZ részvényértékesítésből származó bevétel
betéti kamataiból.

Ahelyi adóbevételek 1996-tóI1998-ig több mint kétszeresére nőttek.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél arészvény és kárpótlás i jegyek
értékesítéséből származó bevételek adják a bevétel 82,5%-át. (DÉMÁSZ
részvény 468 EFt TITÁSZ részvény 59 906 EFt, kárpótlási jegy 1265 EFt) a
42790 EFt nominál értékű TITÁSZ részvényt 140%-ban sikerült értékesíteni.

Címzett támogatás két beruházáshoz kapcsolódik.
A Kner Imre Gimnázium tornaterem-rekonstrukciójához és az ivóvíz

minőségjavítás beruházáshoz. A TEKI támogatás szintén az ivóvíz prog
ramhoz tartozik, anettó beruházás 25%-át finanszírozza.

Cél jellegű decentralizált támogatás aszakképző iskola tetőtér-beépítés

beruházási költség finanszírozásához kapcsolódik.
1998. évben jelentősen nőtt a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadá

sok támogatása.

Bevétel teljesítés
Kiadások telj.
Fejlesztések kiad.

1998. évi
1881075 EFt
1750002 EFt

522137 EFt

2001. évi
2559574 EFt
2298763 EFt

730829 EFt

%növ
36,1%
31,4%
40,0%

Ebben az évben is jelentős bevétel keletkezett aközhasznúak foglalkoz
tatásából, közmunkaprogramból mintegy 40182 EFt.

1998. évben az önkormányzat 41 pályázatot nyújtott be 242598 EFt
támogatást igényelt a feladatok magasabb szinten való ellátása és a költ
ségvetési egyensúly biztosítása érdekében. Apályázatokból31 nyert, 122 360
EFt többletforráshoz jutott az önkormányzat.

AmÚKödési kiadások növekedése egyrészt abérfejlesztést, az inflá
ciókövetést, valamint az élelmiszer-nyersanyagnormát tartalmazza.

• Önkormányzatunk elkezdte az intézményhálózat intézmé
nyeinek állagmegóvó rekonstrukcióját. Először aRózsahegyi Kálmán
Általános Iskola Népliget úti főépületének felújítására került sor 6224 EFt
összegben, forrása önkormányzati támogatás.

• Bethlen Gábor Szakképző Iskola szaktanterem kialakítása, tetőtér

beépítése 20312 EFt melyhez 3906 EFt önkormányzati támogatás kellett, a
hiányzó forrást pályázati pénzből biztosította. Az intézmény sertéstelep rekon
strukciós programja 9008 EFt összeggel elkezdődött, kiadásának bevételi
fedezete megyei pályázati összeg (BMTT).

• Közművelődés területén a Katona József Művelődési Központ
épületének és udvarának felújítása 1400 EFt összegben elkészült. Pályázati
pénzből bővült az intézmény számítástechnikai, kommunikációs és sok
szorosítási lehetősége.

• AKözösségi Ház hangtechnikai berendezést vásárolt 609 EFt összeg
ben, melynek forrása 300 EFt pályázat során elnyert összeg.

• A Városi Gondozási Központnál 50 fő ellátására szolgáló szociális
otthon beruházása 38906 EFt. összegben megvalósult. Forrásai: önkor
mányzati támogatás 4082 EFt, atöbbi pályázati pénz, illetve beköltözési hoz
zájárulás. A fejlesztési koncepció között szerepel az endrődi részen is a
bővítés, melyhez a felszámolás alatt lévő ÁFÉSZ ingatlant vásároltuk meg
3800 EFt összegben.

• Egészségügyi ágazat fejlesztése területén a betegellátást regisztráló
számítógépes adatfeldolgozást az OEP kötelezővé tette, melyhez az intézmény
7db számítógépet vásárolt. (2796 EFt.)

• Atüdőbeteg-gondozás javítása érdekében egészségügyi gép-műszer
vásárlására 1185 EFt-ot fordított az intézmény.

• A Liget-fürdő vízforgató beruházása befejeződött. A beruházás teljes
költsége 29162 EFt. Forrásai: önkormányzati támogatás 18234 EFt, 977 E
Ft intézményi többletbevélei és pályázati pénz. Az idegenforgalom fejlesztését
segíti elő arészben amerikai pályázatból (1750 EFt) megépülő túraútvonal,
mely 3649 EFt-ba került.

Az ivóvízellátás beruházás tovább folytatódik, 293838 E Ft
beruházás valósult meg. Az áfa visszaigénylés i jogosultság miatt az
önkormányzatnál 24 OOO EFt sajátforrás-megtakarílás jelentkezik.

Befejeződött a Blaha úti szennyvízcsatorna építése, valamint a Pásztor
János úton is elkészült aszennyvíz csatorna 5.250 EFt. összegben. 1998.
évben aszennyvízhálózat fejlesztésére pályázat került benyújtásra, azonban
forráshiány miatt azt elutasították. Az engedélyezési tervek elkészültek, 3480
EFt összegben.

Egyéb főbb fejlesztések:
• Póhalmi út építésére 6118 EFt-ot fordítottunk, aberuházás befejezése

áthúzódott 1999. évre .
• A város területén 6 db út építése és több út felújítása kezdő

dött el, azonban az időjárás viszontagsága meggátolta az utak beruhá
zásainak befejezését. 1999. év májusában fejeződött be 33 965 EFt összeg
ben.

• Az igazgatási feladatok korszerűsítésére 4723 E Ft összegben
számítástechnikai eszközök kerültek megvásárlásra.

• Elkezdődött avárosháza felújítása (ablakcsere, nyugati épületszárny
teljes felújítása) 9743 EFt.

1998. évi pénzmaradvány 133917 EFt, ebből 133520 EFt apol
gármesteri hivatal pénzmaradványa.

A részesedések értéke az előző évhez képest csökkent, 43083 E Ft
összeggel. Értékesítésre került a TITÁSZ részvény 140%-ban, a
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DÉMÁSZ részvény 120%-os értéken. A MAGYAR CUKOR állo
mányánál 97 EFt növekedés volt.

Az önkormányzat hitel állománya 1998. dec. 31-én 9835 EFt,
ahitel nagyobb összegei: 3858 EFt szennyvíz hitel, 3067 EFt lakástámo
gatási hitel. Ahitelek kamattámogatási körbe tartoznak (7-8%-os).

1998. évben működési hitelt nem vett fel az önkormányzat. Avagyon
növekedés év végére 466036 EFt, amely nagyrészt aberuházásokhoz és a
pénzeszközökhöz kapcsolódik.

Az 1999. évi költségvetés végrehajtásának fólJb tételei
Költségvetés fö összegei.:
bevételek: 2044382 E Ft, kiadások: 1970288 E Ft,

eszközök összesen: 1524574 EFt.
Az intézményi racionalizálás tovább folytatódik. A Katona József

Művelődési Központ közművelődési megállapodás alapján vállalkozási for
mában működik tovább 1999. február Hétől.

AHármas-Körös Kistérségi Társulás önálló intézményé alakult.
1999. augusztus 1-jétől a8tagóvodából7 tagóvoda, közoktatási megál-

lapodás alapján, vállalkozásban működik tovább.
Az önálló intézmények száma 9.
Arészben önálló intézmények száma 4-re csökkent.
Aváltozás alétszámra is csökkentőleg hatott, 647 főről 565 főre csökkent

adolgozói létszám.
Alétszámleépítésre pályázatot nyújtült be az önkormányzat, 41 721 EFt

összeget kapott központosított támogatás címen.
ACsaládsegítő Központ feladata bővült, gyermekjóléti szolgálatot is ellát

Hunya és Csárdaszállás területén.
Abevételeknél jelentősen növekedtek asaját bevételek (helyi adók,

működési bevételek) és afelhalmozási célú bevételek.
Az állami támogatásoknál nőttek a beruházásokhoz kapcsolódó támo

gatások. (Címzett támogatás ivóvíz-beruházáshoz, TEKI támogatás ivóvíz, és
3 új út építéséhez Wesselényi, Damjanich, és Tóth Árpád út, valamint az
idősek otthona beruházáshoz.)

10586 EFt Cél jellegű Decentralizált támogatást kaptunk abelvíz okoz
ta károk helyreállításához. CÉDA pénzből valósult meg a gimnázium hom
lokzat-felújítása.

Központosított támogatásból még 52407 EFt összeget kaptunk abeIvíz
károk helyreállítására.

Tovább nőtt a közhasznúak foglalkoztatása, mely szintén költségmeg
takarítást eredményezett.

A mÚKödési kiadások növekedése az inflációkövetést, feladat
növekedéshez kapcsolódó kiadást, bérfejlesztést tartalmaz. Agazdálkodásra
jellemző a szigorú takarékoskodás. A kiskincstári rendszer bevezetése is
szabályozta az intézmények kiadásait.

FólJb fejlesztések:
• Az intézmények állagmegóvó rekonstrukciója tovább folytatódott.
• Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Népliget úti főépületének fel-

újítása 3281 EFt.
• 2. sz. Általános Iskola Fő úti épületének felújítása 7961 EFt.
• Óvodák felújítására 1000 EFt összeget fordított az önkormányzat.
• AVárosi Zene és Művészeti Iskola aKisréti útra költözött, az épület-

felújításra az átköltözés miatt 3974 EFt összeget fordítottak.
• ATájháznál2500 EFt összegben épületet vásárolt az önkormányzat.
• Aközösségi Ház belső felújítása 2550 EFt.
• A Városi Gondozási Központ további fejlesztése a Blaha úton foly

tatódik.
• Öregszőlői kerékpárút beruházási költsége 24 046 EFt,. ebből pályáza

ti pénz 15142 EFt.
• Befejeződtek az előző évről áthúzódó útépítések és felújítások, ebben

az évben is elkezdődött 8 új út építése és négy út felújítása. Az utak
építéséhez TEKI támogatást kaptunk 9235 EFt összegben.

• Afelújításhoz 17936 EFt állami támogatást kapott az önkormányzat.
• Az endrődi piac beruházása elkezdődött, akivitelezése azonban csak

2000. évben kezdődött el.

• Az igazgatás számítástechnikai eszköz fejlesztése tovább folyta
tódik.

• Kommunális hulladéklerakó építésére céltámogatási pályázatot nyúj
tott be az önkormányza, 9település összefogásával. Forráshiány miatt
apályázat nem nyert, de 2000. évben nyert.

• ATermál kút és aHantoskerti díszkút az Idegenforgalmi Cél előirányza
ti pályázat segítségéveIelkészült.

• A Városháza felújítása tovább folytatódik, 1999. évben 8098 E Ft
összegbe került.

1999. évben az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázatot nyújtot
tunk be, 1999. december 27-én a Gazdasági Minisztériumtól megkaptuk a
címet.

1999. évi pénzmaradvány összege 145023 EFt, ebból a pol
gármesteri hivatal pénzmaradványa 129 870 EFt.

Afelhalmozás célú hitel állománya növekedett 27912 EFt összeggel, a
közvilágítás korszerűsítésére felvett kedvezményes kamatozású hitellel.

1999. dec. 31-én afejlesztési célú hitelállomány összege 31563 EFt.
1999. évben elemzésre került a kötelező és önként vállalt feladatok tel

jesülése. Aszámítások azt mutatják, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli
akötelező feladatok ellátását.

2000. évi költségvetés fö összegei:
bevételek: 2079942 EFt, kiadások: 1953848 EFt,

eszközök összesen: 1990175 EFt.
Aracionalizálási feladatok tovább folytatódnak
2000. február 1-jétől aVárosi Sportcsarnok üzemeltetési megállapodás

sai vállalkozási formában "Sporttrió Kft." néven működik tovább.
2000. július Hétől a körzetközponti feladatok ellátására a BM támo

gatásával kialakításra került az okmányiroda.
Bevételek teljesülésénél az elnyert céltámogatási összeg a szennyvíz

beruházás illetve ahulladéklerakóhoz nem került lehívásra, mivel aberuházás
még nem kezdődött el, ezért bevételkiesés keletkezett. Az ivóvízberuházás
befejeződött.

Elkezdődött a "Vidólaposi" áteresz beruházása, Decentralizált támo
gatással.

li bevételek növekedtek: az adóbevételek, asaját működési bevételek és
aszolgáltatások.

A helyi adón belül az iparűzési adóból származó bevételek jelentettek
nagyobb mérvű növekedést.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanértékesítés, gép
berendezés és földterület értékesítéséből származott bevételünk.

Közmunkaprogram keretéből48 855 EFt bevétele volt az önkormányzat
nak, emellett még közhasznúakat is foglalkoztatott 16389 EFt támogatási
összeggel. Belvíz okozta károk helyreállítására 20525 EFt támogatást kapott
az önkormányzat. Az önkormányzati tulajdonú épületek helyreállítására
61 550 EFt, aszemélyi tulajdonú ingatlanokra 32010 EFt támogatást kapott
az önkormányzat.

2000. évben is kihasználta az önkormányzat apályázati lehetőségeket, 70
db pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázatok, támogatások összege a
benyújtott pályázatok 50%-a.

Működési kiadásoknál az inflációkövetés, bérfejlesztés, mutatószá
mos változás, étkezési nyersanyagnorma-növekedés aváltozás indoka.

FólJb fejlesztések:
• Blaha úti Idősek Otthona beruházás befejeződött, mely ellátotti lét

számnövekedést eredményezett.
• Az oktatási ágazat fejlesztési kiadása 2000. évben 61 031 EFt, mely

tartalmazza aBethlen Gábor Szakképző Iskola kecsketartásra szolgáló
épületének beruházását, gépeket, berendezéseket, szemléltető eszkö
zöket 41 894 EFt.

• AKner Imre gimnázium fejlesztés felújítása 8767 EFt.
• 2. Sz. Általános Iskolánál 4055 EFt, aRózsahegyi Kálmán Általános

Iskolánál4060 EFt fejlesztési kiadás merült fel. Ezen kiadások épület
felújítást, szemléltetőeszköz vásárlást, számítástechnikai eszköz be
szerzéseit tartalmazza.

• Az óvodák felújítására 10 870 EFt összeget fordított az önkormányzat.
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• Egészségügyi ágazatban 4073 EFt összegben történt fej lesztés, mű
szerek beszerzése, járóbeteg szakellátás, gondozás légkondicionáló
berendezés, védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása érde
kében.

• Ügyeleti épület felújítása is befejeződött.

• A Családsegítő Központ pályázati lehetőséggel 1 fő pszichológus
álláshelyhez jutott.

• Augusztus 24-én műszaki átadással, Nagylapossal bezárólag befe-
jeződött az ivóvíz beruházás.

• Gyomai részen aFő tér fejlesztése 7095 EFt összeggel befejeződött.

• Endrődi részen apiac-beruházás befejeződött 26729 EFt.
2000. évben képződött pénzmaradvány 185580 EFt, melyből

apol9ármesteri hivatal maradványa 165630 EFt.
Ertékpapír és hiteimuveletek alakulása:
Az önkormányzat részesedése megnőtt aVízművek vállalatnál 54227 E

Ft összeggel.
AGyomaszolg Klt. törzstőkéjét 69630 EFt-ra módosította az ipari park

beruházás átadása miatt.
Acukor részvény leértékelődött.

December 31-én az önkormányzat hitel állománya 22495 EFt. AhiteI
állományból kiemeit összegek: közvilágítás korszerűsítésére felvett hitelből

18600 EFt, szennyvízberuházásra felvett hitel 2194 EFt, lakáshitel 851 EFt,
szakképzésre felvett hitel 850 EFt.

A2000. évi költségvetésben az önkormányzat 31 059 EFt rövid lejáratú
hitelfelvételiel tervezte ahiányzó bevételt. Ahitel felvételére nem került sor, az
önkormányzat likvidhelyzete biztosított volt.

2001. évi gazdálkodás jellemZÓl:
bevételek: 2559574 EFt, kiadások: 2298763 EFt,

eszközök összesen: 2935138 EFt.
2001. évi költségvetés szintén forráshiánnyal indult 52646 E Ft

összeggel, azonban hitelfelvéteire nem került sor. Agazdálkodásra továbbra
is jellemző amegszorító intézkedések ellenére az önkormányzati törvényből,
a képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktala
nul kerüljenek végrehajtásra, a működőképesség, finanszírozó képesség
megőrzése mellett.

A bevételek teljesülésénél acéltámogatás, valamint aberuházásokhoz
kapcsolódó egyéb pénzügyi eszközök teljesülése marad el az előirányzathoz

képest. Ennek oka, hogya beruházások nem atervezett időpontban kerültek
kivitelezésre.

Július Hétől a Bethlen Gábor Szakképző Iskola a FVM-hoz került át,
mely maga után vonta az állami normatív támogatás csökkenését.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételkiesése szintén a beruházás
ütemének acsúszásához kapcsolódik.

11314 E Ft kedvező kamatozási feltétellel fejlesztési célú
hitelt vett fel az önkormányzat egy terven felüli feladatra, amely
az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítására, világítás·
korszerűsítésre, fűtésszabályozásra és nyílászárók utólagos híí·
szigetelésre használta fel.

Felhalmozási és tó1<:e jellegű kiadások:
Oktatási ágazat felújítási és fejlesztési kiadása 84481 EFt volt. Ezen

kiadások forrásai önkormányzati támogatás, saját forrás és pályázati pénzek.
• Kis Bálint Általános Iskola fel újításai közül elkészült a tornaterem

épület felújítása, fejlesztési kiadásai között szerepel a fűtés kor
szerűsítése, irodai számítástechnikai eszközök vásárlása, nagy kony
hai berendezések a HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak

megfelelően.

• Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál az épület tetőjavítása, a tor
naterem tetőszigetelése, valamint a fejlesztési kiadások között
számítástechnikai eszközök vásárlása és konyhai berendezések szere
pelnek.

• Kner Imre gimnáziumnál a konyha felújítása és a "Pintér" kollégium
tetőcseréje valósult meg. Fejlesztési kiadásaival az oktatás színvo
nalának emelésére törekedett az intézmény (szemléltetőeszköz,

számítógép).
• A Bethlen Gábor szakképző intézménynél az irodaépület felújítása a

terv szerint elkészült. Fejlesztési kiadásai aszakképzéshez. technoló
giai és szemléltető eszközök vásárlásához kapcsolódik.

• Közművelődési területen felújításra került a Közösségi Ház épülete,
homlokzatfelújítás, nyílászárócsere 13453 EFt összegben.

• Minden évben folyamatosan felújításra került aTájház műemlék jel
legű épülete, aKulturális Örökségvédelmi Hivatal támogatásával.

• AVárosi Gondozási Központnál akonyha fejlesztése elkezdődött és az
Öregszőlől Idősek Klub részére avizesblokk-felújítás befejeződött .

• A Családsegítő Központ eszközbeszerzése pályázati pénzből került
finanszírozásra.

• Az egészségügy fejlesztése a szakellátásra és a számítástechnikai
eszközök továbbfejlesztésére irányult.

• A Liget-fürdő nagyberuházás pályázati terve és megvalósíthatósági
tanulmánya elkészült.

• 2001. év őszén elkezdődött a szennyvízberuházás újabb üteme. A
beruházás pályázati pénzek bevonásával valósul meg. Aberuházás
tervezett költsége 1597025 EFt.

• A kommunális hulladéklerakó kivitelezői beruházása (11 tele
pülés összefogásával) még nem kezdődött el. Aberuházás összege
788959 EFt.

• Aváros területén az utak, járdák építésével kapcsolatban 20347 EFt
kiadás merült fel.

• A kerékpárút felújítása elkészült. Avárosi jelleg erősítése érdekében
megvalósult aPásztor tér fejlesztése.

• Az endrődi piac pavilonépítése megvalósult.
• A"Vidólaposi" csatorna felújítása befejeződött.

• A szociális bérlakás program keretén belül a Gazdasági
Minisztériumtól 120800 E Ft támogatást nyert az önkormányzat. a
pályázat segítségével 24 db bérlakás építésére nyílik lehetőség. A
beruházás költsége 151 OOO EFt.

2001. évi pénzmaradvány 254972 E Ft, ebből a polgármesteri
hivatal maradványa 234645 EFt.

Az értékpapírok és részesedések növekedése az átadott gázközmű

igényérvényesítésből származó államkötvény 6605 db 65390 EFt össze
gébői adódik. Növekedés van apénzeszközöknél, 110 717 EFt.

Afolyamatban lévő beruházások is növekedést mutatnak avagyonban.
2002. év első félévi költségvetési beszámoló teljesítési ada

tokból:
bevételek: 1373961 E Ft, kiadások: 1346059 E Ft,

eszközök összesen: 3392014 EFt.
Abevételek teljesítésénéllemaradás van akommunális hulladéklerakó és

a Liget-fürdő tervezett beruházás állami pénzeszközeinek lehívásánál, a
beruházás megkezdésének elhúzódása miatt. Aszennyvízberuházáshoz kap
csolódó pénzeszközök sem az ütemnek megfelelően érkeznek, amely maga
után vonja a nagyobb összegű saját erő beforgatását. A saját működési

bevételek atervezett szinten alakulnak.
Amú1<:ödési kiadások alakulása az időarányos teljesítésnek felelnek

meg. Feladatelmaradás nem volt adologi kiadások között.
Gyomaendrííd Város Önkormányzata gazdasági helyzetének

várható alakulása 2002. év végéig:
Atervezett 52054 EFt rövidlejáratú hitelfelvéteit önkormányzatunk meg

prÓbálja elkerülni, és kigazdálkodni aténylegesen elért bevételi többletekből
és kiadások megtakarításából.

Az első félévben 36154 EFt összegre csökkent ahiány.
A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiány további

csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés-felülvizsgálást és
figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek
bevételi többlettel vagy kiadási megtakarítással járnak. Adecember havi ren
deletmódosításnak már költségvetési egyensúlyt kell mutatnia, aköltségvetés
rövidlejáratú hitelfelvéteit nem tartalmazhat. Az év hátralévő időszakában

szigorú takarékos gazdálkodás szükséges.
A jelenlegi képviselő-testület kötelezettségvállalásait a mellékelt tábla

mutatja.
Gyomaendrőd, 2002. szeptember 11.

Készítette: Tóth Lajosné, mb. oszt.vez.



Megnevezés Eredeti Módosított Teljeítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti
Kiadások
Személyi jutt. 397649 446918 441409 454303 510724 505647 476532 524425 518088 550706 545212 523364 720799

Járulékok 188746 213542 209457 194588 226566 224835 206143 228257 224951 224282 217296 206399 268305
Doloqi kiadás 283507 342214 358486 325126 384888 385820 343586 455579 457493 425068 483519 462237 417190
Ellátottak juttatása 629 2632 2216 436 3205 3249 438 3970 4030 498 2870 2887 O

Műk célú pénzeszk. átadás 106884 321683 211614 141427 298964 201326 262205 333707 200956 298742 618095 350604 355575
Kamat kiadás 336 514 505 370 1640 1681 2997 3075 2595 2189 2270 2103 2337
Felújítás 11750 31638 31816 55597 95891 98427 21754 113048 80176 104884 148565 117342 33388
Beruházások 435146 563739 467851 526342 497646 458149 336244 473613 337094 942566 1016995 490139 1786341

Felhalm. célú pénzeszk. átado 6450 22918 22470 10250 20002 61081 11410 60910 65276 19277 30474 123348 125813
Pénzüqyi befektetések O 878 878 11685 100 100 O
Kölcsönök nyújtása 4000 386 23699 23889 42126 40771 8289 12191 11914 9227
Kiadás összesen 1435097 1946676 1747088 1708439 2074910 1964104 1661309 2238810 1931530 2576501 3077487 2290337 3718975
Fejlesztési célú hitel törl. 1513 2914 2914 2222 6184 6184 8218 9068 22318 8497 8497 8426 9874
Kiadás mindösszesen 1436610 1949590 1750002 1710661 2081094 1970288 1669527 2247878 1953848 2584998 3085984 2298763 3728849
Bevételek

Műk. célú bev. 159899 267362 293915 229487 272028 264083 186063 222076 226977 215665 294962 295891 231130
Gépjárműadó bev. 8000 8000 8217 10000 10000 10176 14200 10951 10951 13000 13000 14210 13000
Helyi adók bev. 65001 95001 90751 92000 115000 115705 102000 122388 122389 109800 145289 142744 118499
Illetékek O O O O O O O O O O O O O
Személyi jövo adó bev. 331762 331762 331762 376533 3706.18 370618 457152 457152 457152 513422 514579 514579 586276
Eqyéb saiátos bev. 700 1213 3800 2200 8700 9627 4600 9862 9076 9100 11623 9686 11800

TB alaptól átvett műk. célú pénz 37586 62459 65788 57637 69477 72417 70467 84631 88177 82340 102190 113037 108415
Elkül. állami alapoktól átvétel 5297 75437 75163 9901 75871 79356 16984 58913 78808 12861 40474 42153 125119
Eqyéb műk. célú átvétel 661 39597 49602 8198 24515 29817 23744 130274 123954 2031 142547 148863 37953
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel 17082 54075 26955 116697 162789 160992 102249 281424 240223 509519 653188 346752 1325914
Felhalmozási célú bevételek 153437 159915 148824 2520 4540 638 1100 6134 6147 960
Kölcsönök visszatérülése O O O 300 216 55 43 55
Önkormányzatok támogatása 616616 794332 726674 659425 841593 820471 547480 716353 626722 832834 914683 690984 818246
Bevétel összesen 1396041 1889153 1821451 1562078 1953411 1938018 1524939 2094024 1985122 2301672 2838712 2325101 3377312
Pénzmaradvány 40569 60437 59624 130263 137996 73141 108679 145023 86257 163299 184729 171542 244875
Kieqyenlítö bev. Kiadás egyenl. 18320 4150 5311 4850 8831 8563 67381 51229 51617 54608
Hosszú lej. hitel bev., rövid lej hitel 27912 27912 31059 52646 11314 11314 52054
Mindösszesen 1436610 1949590 1881075 1710661 2123469 2044382 1669527 2247878 2079942 2584998 3085984 2559574 3728849

II. ~yomaendrődVáros Önkormányzat köDtségvetésének alakulása 1998-2002.
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Adatok E Ft-ban
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l\)
O
O
l\)

oq
O,
tJj
trj
:;tJ

o
~
O
~

~
:2l
~
~
O~
~
1-4

==~.

O·

l\)
c.n



A.
KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET

I. GyomaendrődVáros Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásan 1998·2002.

adatok E Ft-ban.

tv
o)

Záró
1998. 2000. 2001. dec.

Nyitó 1998 Csökk. dec. záró Növeke Csökken Csökke dec. Növeked záró
Növeked 1998. 1999. dés és 1999. Záró Növeked nés nyitó és 2001. Csökk. 2002.

megnevezés és 1998. év nyitó 1999. év év 1999. év és 2000 2000 2001. év 2001. év nyitó
Szellemi termékek 8 8 O
Immateriális javak 50 50 24 26 2944 2970 114 3084
Ingatlanok 435089 132916 568005 690402 1258407 321094 1579501 66480 1513021
Gépek berend. felsz. 62998 12593 75591 9260 66331 12047 78378 19656 58722
Járművek 8430 18 8412 3217 5195 2441 7636 820 6816
Beruházások 47959 251886 299845 234846 64999 22272 42727 398939 441666
Beruházásra adott előleg 200 200 200 O O O O
Tárgyi eszközök össz. 554484 397445 26 951903 690602 247347 1395158 338526 22472 1711212 399053 86956 2023309
Részesedések 63117 43083 20034 O O 20034 104417 124451 124451
Ertékpapírok 284 284 O O O O O 65390 65390
Adott kölcsönök 16533 4804 21337 13163 34500 31762 66262 266 65996
Befektetett pü.eszk össz. 79934 4804 43367 41371 13163 54534 136179 190713 65390 266 255837
Üzemeltetésre átadaott e. 242890 8479 234411 8480 225931 8479 217452 8479 208973
Befektetett eszköz össz. 877308 4804 51872 1227685 703765 255827 1675623 474705 30951 2119377 464443 95701 2488119
Készletek 12148 892 11256 1029 10227 1573 11800 8996 2804
Követelések 31816 18860 50676 31590 82266 3890 86156 634 86790
Pénzeszközök 83811 68190 152001 6546 158547 54182 212729 110717 323446
Aktiv pü. elszámolás. 53463 29493 82956 19444 63512 13250 76762 42783 33979
Forgóeszközök össz. 181238 116543 892 296889 38136 20473 314552 72895 387447 111351 51779 447019
Eszközök összesen 1058546 518792 52764 1524574 741901 276300 1990175 547600 30951 2506824 575794 147480 2935138
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Tervezett beruházások tartós kötelezettség vállalásai 2002. évtől

Adatok E Ft-ban

~
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Kötelezettség
vállalás

Megnevezés összesen 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év
Szennyvíz beruházás II. III.ütem 52/2002. (II. 28.) KT sz. hat. 1255286 610990 632246 12050
Kommunális hulladéklerakó 90/2000. (IV. 27.) KT sz. hat. 733959 733959
Selyem út beruházás 56/2002. (II. 28.) KT sZ.hat. 16214 11475 4739
Szociális bérlakás ép. 24. lakás 278/2000 (IX. 30.) KT sz hat. 136600 136600
Liqet Fürdő fedett uszoda ép. 169/2001. (VII .26.) KT sz. hat. 786210 309359 476851
Szociális bérlakás 14 lakás 1/2002 (II. 05.) KT sz. rendelet 24000 24000
Öreqszőlő ivóvíz beruházás 24/2002. (I. 31.) KT sz. hat. 19503 19503
Szennyvíz elm. öblözet IV.ütem 67/2002. (III. 28.) KT sZ.hat. 389996 194998 194998
Kis Bálint Alt. Iskola beruházás 66/2002. (III. 28.) KT sz. hat. 645000 129000 322500 193500
összesen: 4006768 2040864 1437834 334550 193500

Hitelállomány 2002. június 30. összesen 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év
Lakáshitel 243 243
Megszünt szennyvíztársulat által felvett hitel 982 230 412 210 130
Közvilágítás, szénsegély hitel 9300 3100 6200
Energia rac. pályázat hitel 9900 1414 2828 2828 2830
összesen 20425 4987 9440 3038 2960

Gyoe. Hármas-Körös Csat. Társ. hitel törl. ütem 2007-ig összesen 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év
kamat kiadás 37056 4891 8493 8493 8049 3875 3255
hitel törlesztés 154788 O O 11697 109841 16315 16935
összesen 191844 4891 8493 20190 117890 20190 20190
Megjegyzés: A társulat 2011. évben fejezi be a hitel törlesztését
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A leköszönő képviselő-testület (1998-2002)

Hátsó sor balróljobbra:
Megyeri László aljegyző, Dezső Zoltán alpolgármester, Hack Mária, Dógi János,

Czibulka György, dr. Csorba Csaba jegyző, Császárné Gyuricza Éva, Jenei bálint.

Középsősor:
Kovács Attila. Knapcsek Béla, dr. Dávid Imre polgármester, Vass Ignác (takarva),

Véháné Szedlák Ildikó, GeIIai Imre alpolgármester.

Első sor:
Bátori Gyula, dr. Valach Béla, Jakus Imre. Garai János, dr. Kovács Béla,

Hangya Lajosné, Tótka Sándor

Hiányzik: Babos László

(A szerkesztőség tartalmifelelősséget nem vállal a leadott kéziratokra vonatkozóan.
Mindenneműfelelősségajelöltet terheli! - A szerkesztőség.)

Gyomaendrédi HirndÓ':"Öyomaendréd Város Önkormányzatának lapja. Felelés szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendréd Képviselé-testülete· 5500 Gyomaendréd, Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128· Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd, telefon: 0666/283-489
E-maiI: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrédi kereskedék. Engedélyszám: lII/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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" ,
GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

2002. OKTÓBER • KÜLÖNSZÁM • ÁRA: 49 Ft

A 2002. október 20-i önkormányzati
választások eredményei Gyomaendrodön

(Az adatok tájékoztató jellegűek.)

Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 12 563 fő volt,
a szavazás napján plusz egy főt vettek fel.

A voksoláson megjelentek száma 5390 fő (42,9%), az urnákban lévő

szavazólapok száma 5388 volt.
Az érvényes szavazatok száma 5258 (97,55%), érvényteleneké 130 (2,41%).

Apolgármesteri címért indult:

BALOG KÁROLYNÉ SZEDLÁK MARGIT
független

(a reá adott szavazatok száma: 220, 4,18%)

DR. DÁVID IMRE
független

(3357 szavazat, 63,85%)

DEZSÖ ZOLTÁN
FIDESZ - MKDSZ - Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége

(283 szavazat, 5,38%)

DR. KOVÁCS BÉLA
MSZP

(1319 szavazat, 25,09%)

SZABÓ ZOLTÁN
független (SZDSZ támogatásával)

(79 szavazat, 1,5%) dr. DÁVID IMRE
Alegtöbb szavazatot tehát dr. Dávid Imre kapta, így ismét ő nyerte el Gyomaendrőd polgármesteri címét.

BEMUTATJUK AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETET
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Szavazatok megoszlása az egyéni választókerületekben
(A győztes képviselő neve vastag betűvel szedett.)

4. sz. választókerület

GARAI JÁNos (MSZDP) • 90 szavazat

TÍMÁRNÉ KOZMA ÁGNES (MHGYE) • 47 szavazat

VASZKÓNÉ RÁcz MARGIT (FIDESZ - MKDSZ 
BMGSZ) • 46 szavazat

CZIBULKA GYÖRGY
(független)
156 szavazat

BÉRES JÁNos
(KVE) • 236 szavazat

1. sz. választókerület

NAGY LÁSZLÓ PASZKÁL (FIDESZ - MKDSZ 
Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége: BMGSZ) •
71 szavazat

SZABADOS FERENC (Magyarországi
Szociáldemokrata Párt: MSZDP)
40 szavazat

SZABÓ LAJOS (Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak GyomaendrődiEgyesülete:
MHGYE) • 19 szavazat

SZENDREI ÉVA (független). 114 szavazat

SZILÁGYI SÁNDOR (Körösök Vidékéért
Egyesület: KVE) • 108 szavazat

TáTKA SÁNDOR (független) • 38 szavazat

VASS IGNÁC
(Magyar Szocialista Párt:
MSZP) • 176 szavazat

2. sz. választókerület DEZSŐ ZOLTÁN (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ) • 83
szavazat

csÁNYI ISTVÁN
(KVE) .190 szavazat

FÜLÖPNÉ KIS ERZSÉBET (MHGYE) • 62 szavazat

HACK MÁRIA (független) • 19 szavazat

KOVÁCS KÁLMÁN (MSZDP) • II szavazat
\ -
R. NAGY JANOS (MSZP) • 90 szavazat

SZARKA ZSOLT (MDF) • 44 szavazat

5. sz. választókerület

DUBIS FERENC (MHGYE) • 63 szavazat

IZSÓ CSABA (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ) • 90
szavazat

KATONA LAJOS (MSZP) • 186 szavazat

TÓTH FERENCNÉ (MSZDP) • 22 szavazat

3. sz. választókerület

BABOS LÁSZLÓ (MSZP) • 126 szavazat
CSÍKNÉ TÍMÁR ÉVA (KVE) • 132 szavazat

BÁTORI GYULA (MDF) • 7 szavazat

FORGÓ FRIGYES (független) • 17 szavazat

GURIN LÁSZLÓ (független) • 55 szavazat

HANGYA LAJOSNÉ
(KVE) • 189 szavazat
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6. sz. választókerület

8. sz. választókerület

GYETVAI ERNŐNÉ (MSZP) • 40 szavazat

JAKUSIMRE
(KVE) • 209 szavazat

10. sz. választókerület

9. sz. választókerület

CSÁsZÁRNÉ
GYURICZA ÉVA
(FIDESZ - MKDSZ
-BMGSZ)
258 szavazat

DÁVID MÁTIÁS (MSZP) • 209 szavazat

DÁVID MIKLÓSNÉ (független) • 32 szavazat

IVÁNYI IMRE (MHGYE) • 33 szavazat

KISZELY ISTVÁN (független) • 10 szavazat

VARJÚ JÓZSEF (KVE) • 145 szavazat

KOZMA MIHÁLYNÉ WAGNER EDIT [MHGYE) • 40 szavazat

NEUBORT LÁSZLÓ JÁNos (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ)
67 szavazat

RAU JÓZSEF (MSZP) • 81 szavazat

IFJ. DÓGI JÁNos (Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége) • 57 szavazat

FEUERWERKER GÁBOR (független) • 55 szavazat

KOVÁCS MIHÁLY
(KVE) • 108 szavazat

7. sz. választókerület

HORVÁTH GÁBORNÉ PORUBCSÁNSZKI ILONA
(független) • 34 szavazat

JENEI BÁLINT (MSZDP) • 63 szavazat

KRUCHIÓ ILONA (MSZP) • 59 szavazat

RÁcz HAJNALKA (MHGYE) • 9 szavazat

R. NAGY TIBOR (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ) • 56
szavazat

BÉKÉSI BÉLA (MSZDP) • 52 szavazat

DÁVID ISTVÁN (független) • 44 szavazat

FÜLÖP IMRÉNÉ (MSZP) • 137 szavazat

KŐVÁGÓ GABRIELLA (MHGYE) • 28 szavazat

SZENTPÉTERI BOLDIZSÁR (MDF) • 27 szavazat

VÉHÁNÉSZEDLÁKILDIKÓ
(FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ)
• 139 szavazat

BALOG KÁROLYNÉ SZEDLÁK MARGIT (független)
• 72 szavazat

KERESZTES CSABA (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ)
9 szavazat

KNAPCSEK BÉLA
(MSZP) • 224 szavazat

KRUCHIÓ ANDOR (MHGYE) • 12 szavazat

KULIK ISTVÁN (független) • 6 szavazat

TÍMÁR ZSOLT (KVE) • 80 szavazat

TÓTH MIHÁLY (MSZDP) • 35 szavazat

VARJÚ ELEK (független) • 63 szavazat

WÉBER CSABA (KVE) • 68 szavazat
UNGVÖLGYI JÁNos (FIDESZ - MKDSZ - BMGSZ)
53 szavazat
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Gyorsinterjúk
A voksolást követő órákban,

közvetlenül a szavazatok számlálása
után, még a városháza nagytermében,
ahol mindenki nyomon követhette az
összesitéseket, kértünk rövid interjút
dr. Dávid Imrétól, a régi-új polgár
mestertól, Komlovszki Ferenctól, a
Körösök Vidékéért Egyesület elnökétól és
Czibulka György képviselőtól, aki mint
független jutott be a képviselő-testületbe.

dr. Dávid Imre

• GratulálW1k győzelméhez! Hogyan jellemzi a
választást, újraválasztását?

Az első örömök után megköszönöm
Gyomaendrőd választópolgárainak, hogy szép
számban mentek el voksolni! Pontos ered
ményeket még nem tudunk, de 40% fölött mentek
el a szavazóhelyiségekbe leadni voksukat, s ebből

több, mint 63 százalék mellettem döntött. Úgy
érzem, hogy a választópolgárok pozitívan
értékelték azt a hatéves munkát, amit a városért
igyekeztem tenni, a lehetőségek keretein belül, és
nem díjazták az ellenfeleknek az esetenkénti
negatív kampányát, amit ők igyekeztek ellenem
felhozni. Még egyszer köszönöm a bizalmat és az
elkövetkező négy évben mindent megteszek azért,
hogy a város azon az úton haladjon tovább, amit
kitűztünkmagunk elé. Természetesen a választási
kampány folyamán nagyon sok észrevétel jött a
polgároktól egy-egy körzetben, és lehetőségszerint
igyekszem ezeket ís figyelembe venni a további
munka során, főleg akkor, amikor a nagy
beruházásokon túl leszünk és, a város képének
fmomítása fog soron következni.

• Megkérem, említsen röviden néhány, a
közeljövőben soron következő jeladatot vagy
elképzelést!

Úgy gondolom, hogy a nagy beruházásokat kell
befejezni. Száz százalékig megvan a fedezet a
szennyvízre, ami jövő ősszel befejezésre kerül, és
remélhetőlegzömében rá is lesznek kötve az ingat-

lanok ekkorra. A kommunális hulladéklerakót kell
kiépíteni, az ehhez tartozó elkerülő utat meg kell
építeni, hogy ne a településen keresztül szállítsák
a környező települések a kommunális hulladékot.
A város tisztasága, fejlődése érdekében a szelektív
hulladékgyüjtést föltétlen be kell indítani, és erre
bizony rá kell szoktatni a lakosságot. Ezen
munkákra a megfelelő fedezet megvan.

Az ipari park hamarosan elkészül, úgyszintén a
szociális bérlakások. Egy nagy beruházás még
folyamatban van: a fürdőé. Ami, úgy gondolom, a
jövő év nagy befektetése. Ez majdnem minden
szabad pénzeszközünket fel fogja emészteni. Vele
párhuzamosan, ha nem is olyan ütemben, mint
ebben az évben, de az utak és a járdák építése is
folytatódik. Azt is szeretném, ha a Kis Bálint
Általános Iskola fejlesztése is elindulna. Ezek
azok, amelyek már folyamatban és nem csak gon
dolatban vannak. A következő időszakban a
városért kell cselekednünk azért, hogy a város
imázsa nőjön. Megjelenésében a fásítás, parkolók
kialakítása, parkosítás, aligetek rendbetétele
sokat jelent. Ekkor kerül előtérbe hosszabb távon,
ami ígéreteimben is elhangzott, hogy 2006 végére
Gyomaendrődútjainak több, mint 80 százaléka is
szilárd burkolattal rendelkezzen, s vele
párhuzamosan a járdák javítása és építése is
megtörténjen. Ez egy nagyon nagy feladat. Itt
fontos szerep jut a Selyem útnak, mint elkerülő és
mentesítő útnak, és a további földutak burkolása
is elkerülhetetlen. Azon kívül sok feladat van, amit
jogosan vetnek fel, például a sporttal kapcsolat
ban, vagy a civil szervezetek székházügyei, ahol
otthonra lelhetnek...

Ezeken kívül millió probléma van még. Itt van a
Kner tér például, amire már egy kis pénzt is
nyertünk.

• A városháza tekintetében - működés, rend
szer - tervez-e valamilyen változást?

A működése, úgy gondolom, most rendben van,
ez nem nagyon változna. A hivatalba az utóbbi
években elég sok fiatal diplomás került, ezek jó
része lassan beérik. Mindenképpen azon kell gon
dolkodnunk, hogy a városban a műszakí részt, az
üzemeltetést és a vagyonkezelést kellene valahogy
"formába hozni". Tehát itt lehet várni bizonyos
átszervezéseket. A képviselő-testület összetételét
még nem ismerem, nem tudom, de ott min
denképpen időszerű lenne kisebb változás.
Gondolkodom azon, hogy a pénzügyi bizottság
mellett egy úgynevezett városfejlesztési bizottságot
hozzunk létre, amelynek a fő célja az lenne, hogy a
város fejlesztését próbálja meg összefogni.
Valamint azt is csak később határozom meg, hogy
egy, vagy két alpolgármester lesz-e? Mindenkivel
egyeztetni kell majd ezekről a dolgokról.

• Mit szól ahhoz a polgármester úr, hogy sokan
rácsodálkoznak arra, a civil szervezetek egyre
inkább belejolynak a helyi politikába és képviselő

jelölteket állítanak?
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Engem is egy civil szervezet, a Körösök
Vidékéért Egyesület támogatott, továbbá mind a
tíz körzetben állított jelöltet. Ennek létszáma 40
50 fő között van és a tagok hiteles emberek. Úgy
érzem, hogy a két legnagyobb párt sincs ekkora
létszámmal a településünkön. Nem kell ezen
csodálkozni, mert a városi politika az itt élő pol
gárokért szól. Én úgy gondolom, hogy sokkal kön
nyebb egy civil szervezetnek a város politikáját, s
a város programját összehangolni, mint egy orszá
gos politikai szervezetnek, pártnak. Én nem tar
tom sok esetben jónak, amikor frakciófegyelem,
meg pártfegyelem, és szemlélet uralkodik és a
lényeg elvész a kötelezettségekben. Itt nincs
kötelező szempont, mindenki úgy csinálja, ahogy
akaIja, de a város érdekében. Én ezt jónak tartom,
hiszen nem csak a Körösök Vidékéért Egyesület,
de más civil szervezet is indított jelölteket, és én
örülök ennek, megmondom őszintén.

Még egyszer megköszönöm a bizalmat!
Változatlanul én nem ígérgetni akarok, hanem
tenni! Azért, hogy együtt, egymásért, gyer
mekeinkért, magunkért, az utókornak fejlődjön és
fejlesszük közösen ezt a várost!

* * *
Időközben ismertté vált a képviselő-testület

összetétele is. Arra a kérdésre, hogy miként
véleményezi dr. Dávid Imre az új, 2002 őszétől

tevékenykedő testületet ezek után, a po[gármester
úr a következőt válaszolta:

A polgármestert és a képviselőket a város lakói
választják. Ha valaki elindul polgármesterjelöltnek
és aztán meg is választják, akkor neki azt a
testületet kell elfogadnia, amelyet a település lakói
körzetenként megválasztottak. Van egy választási
törvény a kompenzációs listáról, s ezt el kell fogad
ni. Ennek alakulása, összeállítása és a választáson
kialakult sorrendje és ezzel a bekerülés lehetősége

nem biztos, hogy a város érdekeit szolgálja, de a
törvényeket be kell tartani. Véleményem az, hogy
egy polgármesternek mindig olyan testülettel kell
együtt dolgoznia, amilyet és amelyet megválasztot
tak. Természetesen, aki ezt a szekeret oldalra
húzza vagy hátra, arra én megtalálom a
lehetőséget, hogy igyekezzen az illető egészen tar
talékra állítani magát, s egyébként pártállástól
függetlenül igyekezzünk együtt dolgozni, én
legalábbis igyekezni fogok.

Komlovszki Ferenc

• Gratulálunk Komlovszi úrnak és a Körösök
Vidékéért egyesületnek a szép sikerhez! (Az
egyesület öt támogatotga jutott be a kép viselő

testületbe.) Gondolták-e, mikor" harcba" szálltak a
kampányban, hogy ez így fog sikerulni?

Ennyire azért nem gondoltunk ilyen szép ered
ményre, de titokban bíztlUlk magunkban. Azért is,
mert a lakosságnak már tele van a hócipője a pár-

tok viaskodásából! ... Mi úgy éreztük, hogy sikerült
hiteles embereket találnunk és jelöltként állíta
nunk, akik köztiszteletben állóak, akik felkészül
tek, eddig is bizonyítottak, akik képesek a
választói akaratot úgy tolmácsoini az elkövetkező

négy évben, ahogy az irányukba megfogalmazódik.
Úgy látszik tehát, hogy jól választottunk, mert az
eredmények minket igazoltak: tíz helyből öt a
miénk! Továbbá van esélyünk arra, hogy a
töredékszavazatok révén egy nagyon jól felkészült
embert tudunk bejuttatni az önkormányzatba, aki
a listánkon a második helyen van: Csikné TlIllár
Évát.

Köszönöm a lakosság ilyen nagyszerű hozzáál
lását, azt a bizalmat, amivel megnyilvánultak
egyesületünk felé, és a képviselőj elöltj einket
választották!

Czibulka György

• Ön körzetében jüggetlenként nyerte meg az
egyéni választást. A győztes hogyan látja az
eseményt, milyen elképzelésekkel folytatja a
munkáját, hiszen ön is tagja volt az előző testület
nek?

Azt szeretném folytatni, amit elkezdtünk,
hiszen az egyik legfrekventáltabb körzet a miénk,
infrastruktúrája nagyon jó. Két utcája nincs
szilárd burkolattal ellátva. Azt szeretném, ha ez
megtörténne, erre már ígéretet is kaptam: a
Bocskai utca és a Botond utca egy részének a
burkolása. További elképzeléseim: járdáink rend
betétele, a különösen nagyon rossz járdákra gon
dolok, csapadékvíz elvezetése a lakótelepen, a
nagy játszótér rendbetétele, amire szintén van
ígéret. A választás szerintem korrekt, tiszta volt.
Hogy én bekerültem, úgy gondolom, az eddig
elvégzett, nyolcéves mlUlka eredménye, és bíznak
bennem az emberek. Amikor tudtam, segítettem,
amikor kellett, őket hívtam segítségül. Ebből is
adódik, hogy az ottani lakossággal jó a kapcso
latom, s ezek eredményének tudom be a mostani
sikeremet. Köszönöm a lakosság bizalmát!

AlJárosháza
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A kompenzációs listák eredményei a töredékszavazatok
alapján Gyomaendrődön .

Kompenzációs listáról a képviselő-testületbe jutott 7 fő,

kisebbségi kedvezménnyel 1 fő.

Töredékszav. száma Megszerz. mand.Komp. lista neve

MSZP 928
KÖRÖSÖK VID. E. 533
FIDESZ - MKDSZ- GAZD. K. 495
MSZDP 313
MOZG. KaRL. HGYE 313
MDF 78
CIGAJfy 57
NÉMET 19

3
1
1
1
1
o
1
o

Kisebbségek

A település
Cigány Kisebbségi

Önkormányzatának tagjai:

Botos János
Dógi János

ifj. Dógi János
Szécsi Zsolt,

Dógi Józsefné
és Rácz Imréné

között sorsolás dönt.

Név szerint:
ifj. Dógi János (CSZOSZ) - kisebbségi kedvezménnyel
Dezsö Zoltán (FIDESZ - MKDSZ - Gazdakörök)
Csíkné Tímár Éva (Körösök Vidékéért Egyesület)
Babos László (MSZP)
Katona Lajos (MSZP)
dr. Kovács Béla (MSZP)
Tímárné Kozma Ágnes (MKHGYE)
Jenei Bálint (MSZDP)

A Békés Megyei Közgyűlésválasztásának eredménye

A tíz ezernél több lakosú települések szavazatai alapján

Magyar Szocialista Párt - 9 mandátum
FIDESZ - MKDSZ - GAZDAKÖRÖK - 6 mandátum
SZDSZ - 1 mandátum
Összefogás Békés Megyéért - 1 mandátum
MDF - 1 mandátum

A tíz ezernél kevesebb lakosú települések szavazatai alapján

MSZP - 11 mandátum
FIDESZ - MKDSZ - GAZDAKÖRÖK ..,. 8 mandátum
SZDSZ - 2 mandátum
MDF - 1 mándátum

Név szerint Gyomaendrődről:
Császárné Gyuricza Éva, Dezső Zoltán, dr. Kulcsár László,
dr. Kovács Béla.

Összesen 14 fő FIDESZ - MKDSZ - GAZDAKÖRÖK, 20 fő

MSZP, 1 fő Összefogás Békés Megyéért. 3 fő SZDSZ által
delegált vesz részt ezután amegye közgyűlésében.

A település
Német Kisebbségi

Önkormányzatának tagjai:

Giriczné Varga Erzsébet
Hack Mária
Rau József

Sárosi József
és Schwalm Márton

Gyomaendrőd

környezetében
lévő néhány település
polgármestere lett:

DÉVAVÁNYA:
Pap Tibor

független

MEZÖBERÉNY:
Cservenák Pál Miklós

független

MEZÖTÚR:
dr. Draskovits Dénes

MSZP-SZDSZ

SZARVAS:
Babák Mihály
FIDESZ-MDF
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SZíVESEK KLUBJA ALAKUL

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

Most kaparja ki a szerencséjét!
így akár 1O%-os árkedvezménnyel az Öné lehet egy

Swift vagy egy új 5 személyes Wagon R+ egyike.
Óriási ajándékkal és rendkívüli meglepetésekkel várjuk
kereskedései nkben aSuzuki születésnapja alkalmából l

SZARVASI AUTÓ CENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Ha Suzukit vesz, most füleljen!

50. házassági évforduló 9. oldal
Választásí eredmények 2. oldal
A hulladéklerakó alapkő letétele 5. olda
Cigányzenészek emlékműve 5. oldal
Szívbetegek klubja alakul 4. oldal
A veszélyes E-számokról 6. oldal
Kövesdi interjú és újabb írása 7. oldal
Tegyü~ rá egy lapáttaL 8. oldal
Kerékpártolvajok 9. oldal
A helyi kajak klub beszámolója 10. oldal
Zárva a mozi 16. oldal

Hívható szám:
66/313-882, 66/386-322

A TARTALOMBÓl:

ooo de +1 meglepetés
amiért bennünket érdemes választani!

• 10% kezdő befizelés jövedelemigazolás nélkül • akár 72 hónap futamidő •
közalkalmazolli kedvezmény max. 6% • mozgáskorlátozott utalvány teljes
értékű beszámítása • mozgáskorlátozottaknak további kedv. hitelbizlosílás •
használt autó beszámítás • hitel biztosítása ahasznált autókra, anem nálunk
vásárolt autókra is.

December elején szeretne néhány lenniakaró és abetegséggel valamilyen formában
érintett személy egy klubot alakítani. Ebben aszívbetegekért, aszívvel műtöttekért az
érdeklődőkkel, családtagokkal kívánnak segítő szándékkal foglalkozásokat, össze
jöveteleket, rendezvényeket tartani. Avárosunkban élő, szívpanaszokkal és műlét

utáni helyzetben lévők jelentkezését várják dr. Lévai Mihályék. cikk a4. oldalon

Eleged van a peredíjakból?
Válts VitaMAX GPRS WAP-ra, és aGPRS

technológia segítségével gyorsan megkapod,
ami kell: programok, menetrendek, hírek,
banki szolgáltatások, horoszkóp, moziműsor

és számtalan más információ. Mindez össze
sen havi nettó 300 Ft-ért, egyetlen fillér perc
díj nélkül. Ráadásul ahavi díjat is elengedjük,
úgyhogy teljesen ingyen WAP-olhatsz.

A GPRS WAP-képes Motorola T192-es
készü lék VitaMAX csomagban most csak
bruttó 16 900 Ft, melyből bruttó 2500 Ft-ot
azonnaliebeszélhetsz!

GYOMAFON RÁdióTElEfON sZAküzlET
GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188.

(ANdódy kÖNyvkÖTÉSZET MEllm)

TElEfON: 06/66/283/474

o vodafone
-------hivatalos partner

Köszönet Hangya Lajosné képviselő asszonynak a gyors
intézkedésért!

Aközelmúltban több mozgássérült és idős ember kérésének eleget
téve kerestem meg aképviselő asszonyt, miszerint jó lenne 2db. pihenő
pad a temetőbe kivezető út mellé - ugyanis nem mindenki (a fenti
emberekre gondolok) jár atemetői busszal. Gyalog kisétál és vissza. Egy
vagy két hét elteltével a Hanyecz-kocsma tájékán és a sorompó és
köztemető bejárata között - az eperfa alatt - le is lett téve apihenőpad.

(Nem akartam avá/asztások előtt ezt megköszönni, hogy ne befolyása/
jam az Önök szavazatát.) Idős és mozgássérült emberek nevében

köszönöm az intézkedést! Schubkégel Erzsébet

Motorola T192

Ismét megrendezte a "Nemcsak a húszéveseké a világ" című .
képzés- és állásbörzét október 30-án aBékés Megyei Munkaügyi Központ.
Abörze amegyében minden helyszínen egyidőben indult, azaz reggel 9

. órakor. A45 éven felüli munkanélkülieknek szóló rendezvény immár ötödik
jubileumát ünnepelheti, és folyamatosan sikeresnek mondható. Részle
tesebb beszámolót erről akövetkező számunkban olvashatnak.

Állások és képzések a3. oldalon
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A választások eredménye
A 2002. október 20-i önkormányzati választások ered

ménye, mint arról aHiradó különszámában már beszá
moltunk, tulajdonképpen a papírforma eredményét hoz
ta. A részvételi arány (42,9%), szemben az 1994-es 38%
kal és az 1998-as 27%-kal, jelentős növekedést hozott.
Azonban még messze elmaradt a kivánatos 70-80%-ostól.
Az emelkedés így is nagyon jó eredmény, bár a tavaszi
parlamenti voksolás aránya mintegy 63%-os volt. Akkor
az érvényes szavazatok száma 7861 volt. most 5258. A
gyomaendrődi választójogosultak száma októberben
12563 fö volt.

A kissé felcsigázott választási hangulat október 20-án.
az esti órákra már elcsitult. Ekkor ugyanis, a szavazat
számlálás után (de már közben is) kiderült, hogy a pol
gármesteri székért folytatott csatározások befutója ismét
dr. Dávid Imre (független) lett 3357 vokssal - 63,85%.

További sorrend: dr. Kovács Béla (MSZP) 1319 
25,09%

Dezső Zoltán FIDESZ - MKDSZ - GAZDAKÖRÖK
283 - 5,38%

Balog Károlyné Szediák Margit (független) 220 - 4,18%
Szabó Zoltán (független) 79 - 1,5% szavazattal a háta

mögött.

A képviselő-testületi helyekért folytatott harcban a
következők kerültek be:

l. sz. egyéni választásztókerület (vk.): Vass Ignác
(MSZP) - 176 szavazat

2. sz. vk.: Csányi István (Körösök Vidékéért Egyesü-
let - KVE) - 190 sz.

3. sz. vk.: Czibulka György (független) - 156 sz.
4. sz. vk.: Béres János (KVE) - 236 sz.
5. sz. vk.: Hangya Lajosné (KVE) - 189 sz.
6. sz. vk.: Knapcsek Béla (MSZP) - 224 sz.
7. sz. vk.: Véháné Szediák ildikó (FIDESZ- MKDSZ

Gazdakörök) - 139 sz.
8. sz. vk.: Kovács Mihály (KVE) - 108 sz.
9. sz. vk.: Császárné Gyuricza Éva (FIDESZ - MKDSZ

- Gazdakörök) - 258 sz.
10. sz. vk.: Jakus Imre (KVE) - 209 sz.

A kompenzációs listáról a töredékszavazatok alapján
a képviselő-testületbe jutott:

ifj. Dógi János (Cigány Szervezetek Országos Szerve-
zete) kisebbségi kedvezménnyel

Dezső Zoltán (FIDESZ - MKDSZ - Gazdakörök)
Csikné Tímár Éva (KVE)
Babos László (MSZP)
Katona Lajos (MSZP)
dr. Kovács Béla (MSZP)
Tímárné Kozma Ágnes (Mozgáskorlátozottak és Ha

dirokkantak Gyomaendrődi

Egyesülete)
Jenei Bálint (MSZDP)

A német ki~ebbségből nem került a képviselő-testü

letbe senki, de az önkormányzatuk müködhet. A kép
viselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt te
hát 19 tag.

Legnépesebb választókerület a 6. számú 1452 fővel, a
legalacsonyabb létszámú a 10. számú 779 fővel. Átla
gosan azonban, választókerületenként. mintegy 1300 főt

lehet számolni.

A legtöbb voksot Császárné Gyuricza Éva - 258-at.
Béres János - 236-ot és Knapcsek Béla - 224-et tud fel
mutatni.

A legkevesebbet Kulik István kapta a 6. sz. vk.-ben,
összesen 6-ot. ettől többet Bátori Gyula az 5. sz. vk.-ben:
7-et. valamint Rácz Hajnalka az 5. sz. vk.-ben: 9-et.

Legtöbben a 9. sz. vk.-ben járultak a szavazóurnák
hoz: 712-en és a 3. sz. vk.-ben: 630-an.

Legkevesebben a 8. sz. vk.-ben: 436-an és természete
sen a 10. sz. vk.-ben: 314-en.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Botos
János, Dógi János, ifj. Dógi János, Szécsi Zsolt, Dógi
Józsefné.

A Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Giriczné
Varga Erzsébet, Hack Mária. Rau József, Sárosi József
és Schwalm Márton.

Újak
A 2002. október 20-án megválasztott és kompenzációs

listáról bekerült képviselő-testületitagok közül csak hat
fő az, aki nem volt tagja az eddigi testületnek: Csányi
István, Béres János, Kovács Mihály, Csíkné Tímár Éva,
Katona Lajos és Tímárné Kozma Ágnes. (Azonban Katona
Lajos már volt tagja a grénumnak 1994-98 között.)

A képviselő-testület párt-, illetve támogatotti háttérrel
így fest:

a polgármester független
egy fő független
egy fő CSZOSZ - Cigány Kisebbségi Önkormányzat
egy fő Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyo-

maendrődi Egyesülete
egy fő MSZDP
három fő a FIDESZ - MKDSZ - GAZDAKÖRÖK
öt fő MSZP
hat fő Körösök Vidékéért Egyesület.

A Békés Megyei Önkormányzatba Gyomaendrődrőla
következők kerültek be:

Császárné Gyuricza Éva. Dezső Zoltán, dr. Kulcsár
László, dr. Kovács Béla.

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának most
megválasztott képviselő-testülete november 4-én II
órakor tartja alakuló. ünnepi ülését a városházán.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőremegrendelhetők!

..~, ~

TUZELOUTALVANYOK
BEVÁLTÁSA!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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Az 1956-os forradalom 46. évfordulójának
gyomaendrődiünnepségeiról

A Rózsahegyi iskola diákjainak programja Endrődön Koszorúzásra várnak Gyomán

Egy 56-os - Pásztor Béla Az önkormányzat koszorúját
dr. Csorba Csaba és dr. Dávid Imre viszi

A Bethlen iskola műsora

a gyomai oldalon

A BÉKÉS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT HíREI
A következő álláslehetőségek után érdeklődhetnek a helyi kiren-

deltségen:
1& Nyomdai segédgépmester
1& Stíl- és műbútorasztalos

1& Cipész
1& Tehergépkocsi-vezető

1& Segédmunkás
1& Egyéb élelmiszeripari fogi.
1& Sütő- és tésztaipari munk.
1& Búloraszlalos
1& Varrónő

1& Építésztechnikus
1& Kőműves

1& Épületaszlalos
1& Lakatos - hegesztő

1& Könyvkötő

1& Vizsgázott kazánfűtő

Képzési lehetőségek november hó
(megnevezés) Nőiruha készílő - (hol?) Magyar Iparszövetség Oktatási

Közpani; Számílógép kez. +angol al Anyeivv-ra lelk. - Békés Megyei Regionális
Munkaerőképző Központ; Nőiruha készítő - BRMKK; Vállalkozási ügyinléző + PC
S. szg. kezelő - BRMKK; Szakács - Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző
Klt.; Asztalos - BRMKK; Gyorsélkezletési eladó + angol nyelv - ILS Nyelviskola
Kft.; Középf. német C tip. nyelw-ra felk. - Csaba College KH.; Pék - KISOSZ;
Középl. angol Ctip. nyeivv-ra lelk. - Csaba College Kft.; Szobafestő-mázoló és
tapélázó - BRMKK; ABC eladó - BRMKK; Varrómunkás - Magyar Iparszövelség
Oktatási Központ; Kereskedő boltvezető + szg. adatkezelő - BRMKK; Szellőző és
klímaberendezés szerelő - BRMKK; Szociális gondozó és ápoló - BRMKK;
Vámkezelő +szg. adatkezelő - BRMKK; Személy- és vagyonőr - BRMKK.

ff'W.sz$~$~"$S'$J%S·Z$$Z%.sz~ZZZ~Z%$~Z~~i

~ Az új képviselő-testületünnepélyes I
m alakuló üléséről, amely november 4-én lesz, ~
I lapzártánk miatt bővebben I
I a következő számban olvashatnak. I
~"e;~~~~'R'e?&'0..~~~-m~~~~~"&~~~l&:?&.~~"&~~~~~~~~~~~~
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Egészséget ajándékba mindenki csak egyszer kap!
Nagy kérdés az, hogy egyre jobban civilizálódó világunk csökkenti-e az

egészség minőségét? Avagy a technika robbanásszerű fejlődéséért a velünk
született vitalitás csökkenésével kell fizetni?! Egy biztos és statisztikai
számokkal is alátámasztható: a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya
egyre nő. Sajnos már egyre többen így is születnek. Hovatovább tartósan vezető

helyet foglal el abetegségek sorában. Szerencsénkre hazánkban is évente több
ezerre tehető azoknak aszáma, akiknek szívén by-pass működik, vagy billen
tyűcserével járó korrekciós műtéteket hajtottak végre. Ezért, az említett műtéten

átesett több sorstársammal együtt arra az elhatározásra jutottunk, hogy
próbáljunk meg létrehozni egy szívműtött, szív- és érrendszeri megbetegedések
klubját.

Ne csak kórtermekben, orvosi rendelőkben találkozzunk vagy ismerjük meg
egymást. Az is örvendetes lenne, ha házaslársunk is csatlakozna hozzánk, akik
életünk kritikus időszakát figyelmükkel, odaadásukkal igyekeztek elviselhetőb

bé tenni számunkra.
Elképzeléseink szerint a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak

Egyesületén belül önálló csoportként tevékenykednénk.
Feltételezve, hogy klubunkatlétre tudjuk hozni, annak programját közösen

alakítanánk ki. Természetesen igény szerint, más kluboknál jól bevált
szórakozási formán kívül, rehabilitációs programokat is szeretnénk folytatni. Az
alapbetegség sajátosságából adódóan van elsősorban igény olyan programokra
és felvilágosító tevékenységre, ami atovábbi állapotromlást előzi meg. Jó segít
séget nyújthat például: tapasztalatcsere, felvilágosító tevékenység szakelőadók

bevonásával.

Feltétlenül fontos gyakorlatban megismertetni - az alapbetegség szem előtt

tartásával - a testre szabott gyógytornát. Az egészséges testmozgás és
egészséges táplálkozás fontosságának jelentőségére kell a figyelmet ráirányí
tani. Ezeken túlmenően a reformkonyha recept jeinek cserélése egymás között,
illetve irodalom felkutatása és ismertetése is fontos lenne.

Nem titkolt szándékunk más, hasonló klubok felkutatása az országban.
Avelük történő kapcsolatteremtés után, hasznos tapasztalataik átvételére is sor
kerülhet.

Terveink szerint az első találkozóra 2002. december 4-én, szerdán, délután
15 órakor kerül sor a Városi Gondozási Központ (Ószikék Idősek Otthona)
Mirhóháti u. 3-5. sz. alatt, aHősök útja felőli szárnyában

Abban bízom, hogy aki értesül szándékunkról, amaga ismeretségi körében
élő sorstársunknak eljuttalja ezt ahírtl A386-124-es telefonon, feleségemmel,
készséggel adunk lelvilágosítást az érdeklődőknek.

Dr. Lévai Mihály ny. szakgyógyszerész

A Gyomaendrődi Mozgáskorlátozotlak és Hadirokkantak Egyesületének
Vezetősége nevében köszönetet mondunk minden sorstarsunknak, akik 2002.
október 20-án az önkormanyzali választason segítettek és részt vettek, mindazoknak,
akik szavazatai kkal támogatták egyesületünketl

Először indulhatlunk az önkormanyzali választason, mint kiemelten közhasznú
civil szervezet, melyet alapszabályunk biztosítotl szamunkra. Megköszönjük a 313
szavazatot, ami által egy lő, Tímárné Kozma Ágnes, az egyesület elnöke önkor
mányzati képviselő letl. Tiszteletlel az egyesület vezetősége

DIÁKOLIMPlAN
Lány váttó: I. hely: Tokai Kinga, Kurucz Éva, Farkasinszki Zita, Szabó Zita.
Az iskolák összesítetl versenyében nagy lölénnyel az I. helyen végeztünk!

Vaszkán Gábor testnevelő tanar, atlétika szakedző

Téli kabátok~

cipők~ csizmák vására!
Géprongy

folyamatosan kapható
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtőt péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

'UTI
~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

Országos Minosíto Verseny
Békéscsabán szeptember 27-én rendezték meg Békés KAS Kupa néven ezt a rangos

atlétikai víadalt, ahová 65-en utaztunk el, és nagyon eredményesen szerepeltünk, hiszen
az atlétika szakos sportiskolák találkozóján összesen 24 érmet szereztünk: 7arany, 7ezüst
és 10 bronz elosztásban.

ARANYÉRMESEK:
1992. Kurucz Éva 600 m2:19,7 p, 1991. Bukva Tamás kislabdadobás 43 m, 1990

Csorba Máté távolugrás 470 cm, 1990. Haveida Róbert 600 m 1:54,2 p, 1990. Braun
Mihály kíslabdadobás 54 m. serdülő Kiss Imre 300 m41,9 mp, lelnőtl Vaszkán Gábor
12,5 mp.

EZŰSTÉRMESEK:

1992 Szakálos Edina 600 m, 1991. Keresztes Kitti 60 m, 1991. Farkasinszki Zita
600 m, 1991. Farkasinszki Mariann kislabdadobás,1991. Kurucz Zsolt kislabdadobás,
1988. Dógi Richárd 300 m, 100 m, gyermek svéd váltó, lány: Keresztes Kitli 200 m, 300
m, 400 m: Farkasinszki Mariann, Tokai Gréta, Farkasinszki Zita.

BRONZÉRMESEK:
1993. Dávid Imre 600 m, 1993. Barna Nikolett 600 m, 1991. Bukva Tamás, 600 m,

1991 Farkasinszki Zita 60 m, 1991. Farkasinszki Zita kislabdadobás, 1991. Farkasínszki
Mariann távolu., 1990 Csorba Máté 60 m, serdülő Kiss Imre 100 m, serdülő Kiss Imre
tavolu. gyermek svéd valtó, liú: Mészáros O., Bukva r, Haveida R., Csorba M.

KŰLÖNoiJASOK:

Évfolyamukban kiemelkedő teljesitmény
1994. Tokai Kinga 600 m, 1994. Palercsik Dávid 60 m, 1993. Dávid Imre 60 m,

serdülő oógi Richárd 800 m.

A NAP-váltóban minden korcsoportot 1-1 tanuló képviselt különbözo
távon (100-20D-300 ml

Fiú váltó: I. hely Palercsik Dávid, Dávid Imre, Haveida Róbert, Kiss Imre.

NAP Diákolimpia • Nestlé - Cheerios Váltófutó Csapatbajnokság
2002. október 16-án rendezték meg Gyomaendrődön körzetünk versenyét, ahol

40 fővel vettünk részt, tehát teljes csapattal indultunk. A tíz versenyszamban 8 arany
és két ezüstérmet szereztünk, ezzel az iskolak összesítetl versenyében az I. helyen vé
geztünk.

Eredmények
I. kcs. tíú 6x50 m: I. hely: Batázs Gergő, Bukovszky Péter, Demeter József, Szilágyi

Józsel, Szabó Zoltán, Palercsik Dávid.
I. kcs. lany: IL hely: Tokai Kinga, Horváth Krisztina, Rádai Zsuzsanna, Bent

Alexandra, Farkasinszkí Atíz, Havai Alexandra.
II. kcs. Iiú 6xl00 m: II. hely: Balog István, Farkasinszki Gergő, Csicsely Dániel.

Dávid Imre, Pápai Richárd, Szerető Zoltán.
II. kcs. lány: L hely: Lakatos Erzsébet, Vári Katalin, Szakáfos Edina, Balázs Tímea,

Barna Nikoletl, Kurucz Éva.
III. kcs. fiú 4x200 m: I. hely: Kurucz Zsoll, Szujó Zoltán, Bukva Tamás, Haveida

Róbert
III. kcs. lány: I. hely: Keresztes Kitti, Farkasinszki Mariann, Tokai Gréta, Farkasinszki

Zita
IV. kcs. fiú 4x200 m: I. hely: Keresztes Mark, Dógi Jenő, Dógi Richárd, Kiss Imre.
IV. kcs. lány I. hely: Takács Ágnes, Lakatos Melinda, Szakálos Judit, Szabó Zita.

NAP Diákolimpia - ügyességi csapatbajnokság megyei döntő

Szeptember 26-án Gyulán került sor afenti versenyre, ahol iskolánk csapatai nagyon
szép eredményt értek el.

Lány súlylökés: diákolimpiai bajnoki cím! Átlag: 7,57 m
Mészáros Renáta (7,94 ml, Bacsa Erika (7,7 ml, Tímár Emese (7,5 ml, Majoros

Barbara (7,15 m) és Szakálos Judit (6,22 ml.
Fiú távolugrás: II. helyi
Átlag: 470 cm
Kiss Imre (510 cm), Fekécs Zoltán (475 cm), Dógi Richárd (470 cm), Dógi Jenő

(421 cm), Keresztes Márk (-)
1üx200 mváltó: itI. hely!
Időeredmény: 5:05,17p
Szabó Zita, oógi Jenő, Majoros Barbara, Keresztes Márk, Farkasinszki Zita, oógi

Richárd, Lakatos Melinda, Giricz Zsolt, Mészáros Renáta és Kiss Imre.
A megyei győztes súlylökő lányok bejutotlak az országos döntőbe, amelynek

időpont ja 2002. október 9. Helyszín: Budapes!, Újpest atlétikai stadion. Eredmény:
IX. hely.
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ALAPKŐLETÉTEL
A térség i kommunális hulladéklerakó telep ünnepélyes alapkőletételére

2002. október 16-án került sor. Az új regionális kezelőmű a téglagyár mögötti
területen kerül kialakításra. A létesítmény a Phare támogatásával (1010 OOO
euro) és belügyminisztériumi céltámogatással (közel 240 millió Ft), valamint a
Békés Megyei Tanács támogatásával - TEKI - (117 millió Ft), FVM (34 millió
Ft), és természetesen ahelyi, érintett önkormányzatok közös saját erejével (117
millió Ft) épül. Elkészülte után, körülbelül egy év múlva indulhat a telep
működése.

A lerakásra tervezett laza, települési szilárd hulladékmennyiség 1798480
ml, összesen 359 696 tonna kevert települési hulladék, avárható élettartama 26
év. Befogadó képessége növekszik a tartalékterület figyelembe vételével
2697720 m3 1aza hulladékra, 1:5 tömörítési arányt figyelembe véve 539 544 m3

tömörített hulladékra, amely így 39 évig elegendő a települések hulladékainak
fogadására atervek szerint.

Az előkészületek mintegy négy éve húzódtak, most végre elindulhat a
beruházás. Értéke alapjaiban mintegy 480 millió, illetve a jelenleg folyó

Az alapkő elhelyezése

kiegészílőkkel egyült 781 millió Ft. A szelektív gyűjtés és tárolás ma mintegy
50 ezer főt érint, de távlatokban 100 ezer fős térség tisztább, egészségesebb,
kulturáltabb környezeti feltételeit teremti meg megvalósításával. Időközben

csatlakozott tehát, további ötvenezres létszámot jelentően Bucsa, Füzesgyarmat,
Szeghalom, Köröstarcsa, Körösladány, Ecsegfalva, Dévaványa, Mezőtúr és
Békésszentandrás települése is amár meglévőkhöz: Gyomaendrőd, Csabacsűd,

Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút és Szarvas
településekhez. Egy ilyen méretű összefogás példa értékű még akkor is, ha a
környezetvédelmi tárca nem támogatta...

A második lépcsőben megépül az elkerülő út, valamint a szelektív hul
ladékgyűjtést szolgáló hulladékudvarok is - jelentette ki beszédében dr. Dávid
Imre polgármester.

Domokos László, a megyegyűlés, a Dél-Allöldi Regionális Tanács elnöke,
országgyűlési képviselő elmondta, hogy üdvözlendő az ilyen települési össze
fogás a környezetvédelem érdekében. Ez egy olyan alap háttérberuházás, mely
lezárja az eddig vezető utat, ugyanakkor a jövőnek szól, az idelelepülő ipar
feltételeit is megteremti. A lakosság környezettudatos tevékenységél is,

35 éves a Körösmenti
Idén, október 4-S-én ünnepelle aKörösmenli Táncegyüttes fennállásának 35. évfor

dulóját. Az ünnepélyes megnyító után acsoport 35 éví müködése alatt összegyüll díjak
ból, oklevelekböl, fotókból láthattak kiállítást az érdeklódók. A szombati gálamüsort
megelózóen a város több helyszinén utcai tánccal, felvonulással köszöntötték
Gyomaendród lakóit. Agálamúsoron több száz táncos részvételével aSportcsarnokban
folytatódott aprogram. Az ünnepi est házigazdája Novák Péter az RTL Klub músorvezetó
je volt. Szeretnénk megköszönni, hogya résztvevók megliszlellék rendezvényünket. A
músorból összeállitást készitett az RTL Klub, amit október 11-én aDeleló címú músor
keretében volt látható, éló stúdió beszéigetéssel egybekötve. ACsaba Televizió is készitett
felvéteiekel.

A kétnapos ünnepségsorozat méltóképpen reprezentálta az elmúlt 35 ével.
Köszönjük amúsorban fellépö táncosok, zenészek munkáját, köszönjük továbbá aszpon
zoraink segílségél! AKörösmentí Táncegyüttes Alapítvány

Az érintett települések polgármesterei Domokos Lászlóval

fegyelmezet!, szelektív hulladékgyűjtéssel a mai kor követelményeinek
megfelelően alakítjuk ezzel. Békés megyében ez a második ilyen telep, hiszen
Békéscsaba után Gyomaendrődön létesül. Mindenképpen megfelel az EU kiirá
sai nak az itteni minőség, a partnerség, a társfinanszírozás és a fenntartható
működés fel!ételeinek biztosítása. Végül leszögezte Domokos László, hogy mi
nem a nagyapáinklól kaptuk a földel, a környezetünket, hanem unokáink adták
kölcsön! ...

APhare képviseletében Galovicz Mihály, a kivitelező részéről Sidó Ferenc,
az Alterra Kft. ügyvezetője kért szót az ünnepélyes eseményen, az alapkő elhe
lyezése előtt

Cigány emlékpark
ACigány Kisebbségi Önkormányzat elhatározását tett követte, és október 16-án

leleplezték és átadták a gyomaendrődi cigányzenészek emlékét megörökítö emlék
parkot aKossuth téren. Érdemes tudni, hogy régebben legalább 8-10 cigányzenekar
volt és működött, szórakoztatván ahelyi lakosságo!, ám mára már egy Sem található
aklasszikus értelemben. Több éves törekvés után valósult meg az emlékmű. Ez egy
ben kegyeleti célokat is szolgál majd az elképzelések szerint, olyan eltűnI vagy
elhurcolt cigányoknak, akik emlékére ehelyen lehet majd virágot elhelyezni. Ifjabb
Dógi János példa értékűnek nevezte azt a törekvést, miszerint a helyi cigányok a
többségi lársadalomba való beépülést míndenképpen megpróbálják, és ezért lenni
is képesek. Legyen ez az emlékpark a megnyugvás, az összefogás és a béke jele
Gyomaendrődön! - fejezte be beszédét. Miután ilj. Dógi János megköszönte min
denki segítségét, aki lehetővé tette apark kialakítását, koszorút és virágot helyezett
el Domokos László országgyűlési képviselő, dr. Dávid Imre polgármester, akisebb
ségi önkormányzal képviselői és Kállai Katalin.

Tánci§k()la feln(5tteknek
Töltse hélvégéjét szórakozással egy tánciskolában 2002. november

8-án 20 órától és nyolc héten ál minden hélvégén (szombat, vasárnap) a
klasszikus és modern társas láncok megismerésével, valamint kellemes tár
sas együttléttel.

Információ: Katona József Művelődési Központ, Kossuth 9.,
tel./fax: 66/283-524. Részvételi díj 4000 Ft, táncpedagógus: Megyeri László.
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Elelmiszer adalékanyagok*
• avagy: mitől döglik a légy (is)?! •

mosit

'Könczey Réka-S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz

E-330 = citromsav és sói: fogyasztásuk ártalmatlan
E-903 =karnauba-viasz: természetes eredetű.

PARTNER üzletiánc
tagja

~$aJ'tJkltd;z-----,

Csemege
Ct.: TílTlár VInce

Friss tőkehúsakkal

és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat.

Cukrászsütemények, tarták rendelésre is.
Figyelje szórólapjainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Őszi találkozó Egerben
A Gyomaendrödi Nagycsaládos Egyesülethez tartozó tizenkét családdal

szeptember 14-én Egerbe utaztunk, hogy részt vegyünk aNagycsaládosok
Országos Egyesületének országos találkozóján. Ajó hangulatú utazás után min
denki hallhatta Márki László NOE-elnök megnyitó szavait. AHuzella Péter-Zalán
Tibor: Eger kis csillagai cimű zenés, gyerekek által előadott, színvonalas tör
ténelmi játék megtekintése után szabad programválasztás volt. Sokan sétáltunk
az érseki főszékesegyházhoz. ahol Urbán Péter orgonahangversenye varázsolt el
bennünket. Ai. Eszterházi Károly Főiskola épületében láttuk a Főegyházmegyei

könyvtárat, mely az ország egyik legértékesebb történelmi könyvtára. Ai. épület
keleti szárnya fölé emelkedő 11 emelet magasságú csillagvizsgáló (Specula)
megmászása komoly sportteljesítmény volt, de megérte. Ai. eredetileg egyetemi
oktatás céljára emelt tornyot annak idején a legmodernebb angol műszerekkel

szerelték fel, forgó kupoláját 1779-ben készítették. 1966-ban itt rendezték be
Magyarország első csillagászati múzeumát.

A várai 17 órakor tekinthette meg a mi 45 fős csoportunk (szigorú
időbeosztás szerint, mert a találkozón több mint háromezren vettünk részt, az
ország minden tájáról). Idegenvezető segítségével bejártuk a vár fontosabb
részeit.

Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon megrakodva indultunk haza. Kis
kitérő még várt reánk, a Szépasszony-völgy, ahol a Bacchus Borfesztivál
kavalkádjába csöppentünk. Borkóslolás és vásárlás után folytattuk utunkat
Gyomaendrődre.

Köszönjük aNOE és zsöKÁs Kft támogatását. Köszönjük az adózó állam
polgárok részünkre felajánlott SzJA-jának 1%-át, melynek 2000. és 2001. évi
felhalmozott összegét ekirándulás köllségeire használtuk fel (10024 Ft-ol).

Molnár Albert

E-407 =karragén: vörös algákból nyerik: állatkísérletekben bélgyulladást
okozott

E-471 =zsírsavak mono- és digliceridjei: ártalmallanok
3. E-104 =kinolin sárga: szintetikus, az Amerikai Egyesült Államokban be

tiltották
E-110 =narancssárga-S: szintetikus, allergiát okozhat
E-124 =neukokcin vagy ponszó 4R (vörös színű): szintetikus, az USA

ban betillották, allergiát okozhat
E-131 =patentkék V: szintetikus, az USA-ban betiltották, allergiára hajla-

A magyar logyasztók alig ismerik az élelmiszer-adalékok sokaságát A cso
magoláson az alapanyagok mellel11996 óla minden adalékanyagot lel kell tüntet
ni. Fel kellene tüntetni a címkéken, hogy milyen módon termesztették, milyen
segédanyagokat használtak. Mindez viszont annyi információ, hogy rá se férne, sőt

van, hogy a gyártó se tudja. Most és a következőkben szeretnénk olvasóink
ligyelmét ezen adalékanyagokra felhívni. Előtte azonban néhány szót az úgy
nevezett alibi-élelmiszerekről.

Csokoládék, kakaók. A kakaó termesztése során legalább 30 mérgező

növényvédő szert használnak. A csokiban lévő sok cukor rontja a fogakat, az
egészséget Megéri fruktóual ízesített csokikat venni, de abból is keveset A
kakaóporból inkább az etilvanilin nélküli, tiszta terméket válasszuk.

Alágy jégkrémeknek, fagyiaitoknak nem sok közük van atermészetes izekhez.
Afagyiporban az alapanyagokon - fölözött tejporon, zsiron, cukron - kívül emul
zilikáló, stabilizátor és ízesítő anyagok vannak. Afagylaltgyártás titka: hogyan lehet
több levegőt keverni a porhoz? Ne vásárolj cukrozott levegőt, inkább magad
készíts igazi krémet, pudingot!

A mesterséges édesítőszerek, amelyekkel a diabetikus és light élelmiszere
ket izesilik, étvágynövelő hatásúak. A sertéstápokba ezérl keverik. fJ.J. aszpartám
nevű mesterséges édesílőszer fogyasztása az elmúlt években nagyon fellendüll.
A szer egyes kutatások szerint fejfájást, látászavarokat, hiperaktivitást. allergiát
okozhat

Agyorsétkezés a rohanó élettempó, atúlhajszolt életvitel jellegzetes terméke
és lenntartója. fJ.J. itthoni talponállók vagy a NYUGATRÖL bemasírozó étkeztetők

bármelyikénél is "ebédelsz" , téged is bedarál agépezet Két lábon, kettő vagy négy
keréken, de kerüld el őket! Táplálkozás-élettani szempontból ételeik minősége

silány. Sok bennük avíz, asó és azsír, kevés arost, avitamin és az ásványi anyag.
A gyerekek fogékonyabbak a hirdetésekre, a reklámokra, mint a szülői

erőfeszitésekre (talán a szülői józanságot, jóakaratot is szép, szines, látványos
módon kellene reklámozni amédiumokban I?).

Ai. utcai árusoknál és a jóval drágább "Meki" (McDonald's) és "King" sza
lonokban folyik a mindent elborító szeméttermelés. Tányér, pohár, doboz,
szívószál, szalvéta, minden, amit egyszer a kezedbe vettél, eldobandól Egy-egy
étterem naponta 120-140 kilogramm hulladékot termel, saját bevallása szerint A
szemelet gyűjtik, de annak további sorsáról nincs megbízható információ.

Az ömlesztell sajtok foszfátsókkal készülnek. A megnövekedett mennyiségű

foszfortól aszervezet csak a létlontosságú kalciummal együtt tud megszabadulni.
Kerü ld fogyasztásukat!

A tartósító szerek a baktériumok szaporodását gátolják az élelmiszerben. Az
antioxidánsok a termék olaj- és zsírtartalmát védik a lebomlástól, avasodástól,
gátolják az enzimes barnulást fJ.J. oxidációs bomlás következtében ártalmas
anyagok szaporodnak fel az élelmiszerben, romlik az íze, rossz lesz az illata. A
technológiai segédadalékok a szériagyártás, illetve a csomagolás követelményei
miatt kerülnek az élelmiszerbe. Ilyenek például ahabzásgátlók és aszűrőanyagok.

"Kozmetikai" adalékok befolyásolják atermék ízét, színét, állagát, megjelenését Az
élelmiszeripar sok mesterséges emulgeátort használ. .. A sűritő anyagokat
zselékbe, pudingokba, lekvárokba, kolbászokba és felvágottakba keverik, mert
keményebbé teszik akészítményekel. Segílségükkellöbb levegőllehet belekeverni
a termékekbe.

Ai. előállított, bekevert színezékek. aromaanyagok gyakorlatilag nem rész
letezettek a lermékeken és nincs E-számuk. Nagyon sok van belőlük, egy-egy
aromában akár ezernél is löbb szerek között egy sincs, amelyről bizton állíIható
lenne, hogy senkinek nem okoz allergiát Ha valakinek vegyszerallergiája van,
különösen fonlos, hogy tanulmányozza az E-számok listáját. Meg kell tanulnia az
egészségére veszélyes adalékanyagok kódját, és ne fogyasszon olyan termékeket,
amelyekben ez található.

Mielőtt legközelebbi számunkban rátérnénk az E-számok felsorolására, néz
zük meg például avajkrémet (1), a tejszínhab sprayt (2) vagy afiguratív gumicu
korkát (3), miket tartalmaznak:

1. E-160 b=bixin, norbixin, annato, orlean: allergiaokozólehet
E-412 = guárgumi: guarmag származék, allergiát okozhat
E-466 = karboxi-metíl-cellulóz: szintetikus cellulózszármazékok, pékeknél

allergiás bőrreakciót válthatnak ki
E-1422 = acelilezetl X dikeményílő-foszfát: kémiailag módosított kemé-

nyítő

2. E-339 = nálrium-ortoloszfát
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Aki a humort szintén komolyan veszi
Már néhány hónapja olvashatják, kedves olvasóink a

lapunkban Kövesdi Miklós Gábor humoros írásait. Ugyan
akkor országos míísorokban, úgy a rádióban, mint a tévé
ben, akár a HócipOben is találkozhatunk szerzeményeivel,
írásaival. Úgy érzem, eljött az ideje, hogy valamivel többet
tudjunk meg róla, s ezért rövid interjút kértem tőle.

- Ki is vagy tulajdonképpen?
- Kövesdi Miklós Gábor vagyok, huszonhal éves, és már három

éve élek itt, Gyomaendródön, mióta megnósüllem. Végzettségemet
tekintve művelódésszervezói diplomám van, de a loglalkozásom
humorista, mert kicsit túlzásnak érzem, hogy írónak nevezzem ma
gam.

- Mikor/61 érzed ahumor duzzadását vénáidban?
- Gondolom, így születtem... 199B-ban a Rádiókabaré Humor-

feszliválján indulIam szerzói kalegóriában, s hogy, hogy nem, ennek egyik gyóztese let
tem. Attól apillanattól kerüllem bele ebbe akörlorgásba. Azért ezt megelózóen is vollak
kisebb próbálkozásaim. írásaimból Forgács Gábor kezébe is került, majd loglalkozott
velem, s az egyik pesti tévében, az azóta megszűni Szív-TV egyik műsorába is bekerül
lem. Most folyamatosan adok anyagol aRádiókabarénak, aHócipónek és aFábry Sándor
Esti Showderének. Közben egy színdarabon dolgozom. Egyik barálom, Gasparovics
László (akinek szerintem jó regényei vannak - itt is találhatók példányai ahelyi könyvtár
ban) regényél irom ál színpadra.

Valahogya fülébe jutolI Karinthy Mártonnak a dolog, és érdeklódik a darab iránI.
Úgy áll ahelyzet, hogya stáb összeállítása és aszükséges pénzforrások felderítése lolyik
edarabbal kapcsolatban. Ráéró idómben írok humoreszkeket is, de ezzel még nem léptem
szélesebb nyilvánosság elé.

- Milyen könnyen jönnek az öl/eteid, poénjaid... ?
- Teljesen változó. Egyrészt rendszeresen írni kell, lóleg aFábry-showba, ami le-

szi!ell koncentráció! igényel, vagyis jó formában kell lennem. Azonban
elófordul, hogy az islennek se jön épkézláb ötlel. Ilyenkor várni kell.

- Segit, ha a tévében látsz, rádi6ban hallassz, sajt6ban olvasol
bizonyos dolgokat, ametyek megindíthalnak?

-Igen. Hozzá teszem, hogy szépirodalmi művek is ötletet adhat
nak. Továbbá hirtelen jött gondolalokat. ha lehel, még a villamoson
vagy ametrón - mivel pesti vagyok és sokat megfordulok ott - bármi
lyen fecnire le kell jegyezzek, vagy otlhon álmatlan éjszakákon... Olyan
is volt, hogy az elsó mondat ulán már ömlöttek apoénok, csak frni kel-
lett. .

- Nem nyugtalanít, hogy egyszer csak kiapadnak acsatornáid és
011 állsz majd j6 geg nélkül...?

- Még nem kell attóllartanom, hogy hamarosan kiéghetek, hiszen
jó és rengeteg ötletem van, sót ehhez tartozik egy-két nagyszabású terv
is. Viszont amegélhetés, amindennapi kenyérkereset is nagyon fontos,

és ez szinte teljesen leköl. Acsaládban egyébként eddig még nem voll hasonló érzékkel
megáldott {vagy megvert} személy, bár édesapám kacérkodik irói szándékkal. ..

- Miérl Gyomaendrődö'n élsz, laktok acsaládoddal, hiszen ez atávolság afővárost61

jelentős és hátráltat6 is lehet, bár a vonatközlekedés meglehetősen kielégítő. .. ?
- Nálunk is (elmerüll ez a kérdés, de annak ellenére, hogy én pesti vagyok, nem

szeretnék egészen oda, lelköllözni. Számomra megkapó és nagyon kedves avidéki élei,
az itteni nyugalom. Ez végül anyagiakon is múlik, de az is számit, hogy a feleségem
gyomaendródi. Öegyébként szintén művelódésszervezó - innen az ismerelségünk is.
Most szerzi harmadik diplomájál. Miulán elvégezle az evangélikus teológiát hitoJctatói
szakon, jelenleg aszegedi egyetemen vallástudományi hallgal. Elvégzése után szivesen
dolgozna hitoktatásban, de majd az akkori lehetöségek meghalározzák elhelyezkedésél.
Nem hagyhatom ki, hogy van egy kéléves fiunk, Vilmos, aki szintén nagyon szereti az
illeni légkört és az óérdekében is jobbnak tartjuk egyelóre, hogy itt lakjunk.

- További nagyon j6 öl/eteket és sikeres pályát kívánok'

Szavazz rám!
Szereplők:Géza bá, Gémbes, apolgármester, Józsi, afalu bolondja

Gémbes: Maga már nem mai gyerek, de kérdezze meg csak afiát, mennyivel több
lehetósége volt akkor, mint most!

Géza bá: Nem vették fel az egyetemre, merI az apja kulák volt.
Gémbes: De mennyivel könnyebben kapott munkát, mint amai fiatalok!
Géza bá: Az bizlosl Nehéz is volt eldönlenie, hogya vas- és gépgyárban, a

cementgyárban vagy avegyi kombinátban legyen betanított munkás'
Gémbes: És mit szól ahhoz, hogy megakadályoznám a külföldiek illegális

munkavállalását avárosban?
Géza bá: Nekem édesmindegy. Aszomszédban a Kovács gazda eddig is feketén

alkalmazta arománokat ahagymapucoldában, és eztán is feketén fogja.
Gémbes: Nem akarom feltartani Géza bácsi, csak azt akartam kérni, hogy adJa

nekem akopogtalócéduláját és az idén is szavazzon rám!
Géza bá: Nézze, ha már szavazok, olyat választok, aki ért amezógazdasághoz és

fellendíti.
Gémbes: Értek én amezógazdasághozl Tudom, hogy elóbb kell vetni, mint arat-

ni, tudom, hogya ló zabol eszik. Már vietnami csüngóhasú malacot is lállam!
Géza bá: Igen? Oszt látott-e már fejetlen kecskét?
Gémbes: Géza bácsi, maga ugrat engem l Hogy láttam volna fejetlen kecskét?
Géza bá: No, akkor nézzen odaI Dll a kecském, oszt még nem fejtem meg, mert

leilartl
Gémbes: Ugyan, Géza bácsi, adja ide az ajánló céduláját, és már itt sem vagyok I

Géza bá: Tudja, mil? Ide hivhatom aBercil, ó biztosan szívesen elbeszélget ma-
gával.

Gémbes: Berci valamelyik komája?
Géza bá: Nem, akutyám. Csípd meg, Bercil
Gémbes: Már úgyis mennem kell. Fonlolja meg: nem bánja meg, ha rám szavazl

Géza bá: És ha nem?
Gémbes: Azt nagyon megbánja! Elsiet
Géza bá: Végre, csakhogy elmenti
Józsi: Csókolom, Géza bá' Legalább egy kis reggeli ról maradt szalonnát adjon

szegény, szerencsétlen éhezónek!
Géza bá: Már megini ide evett a lene, Józsi? Amil mondtam, megmondtami Nem

adokl De tudod, mil? Menj et aGémbeshez, az önkormányzati képviselónkhözll itI van
afalubani

Józsi: Ó, az úri ember! Nem áll szóba szegény falu bolondjával l
Géza bá: Csak mond meg neki, hogy nem tudod még, kinek add az ajánló

szelvényedet. Aztán csak figyeld, mi mindennel akar majd megelelni!
KÖVESDI MIKLÓS GÁBOR

Józsi Jó reggelt, Géza bál
Géza bá: Mi járatban, Józsi fiam?
Józsi: Szánjon meg egy szegény szerencsétlent, adjon nekem valamiti
Géza bá: Már megini kunyerálni jöllél, te (alu bolondja? Hányszor mondtam, hogy

keress valami lisztességes munkátl
Józsi: Nem értek én semmihez. De ennem csak kell l Legalább pár forintot adjon I

Géza bá: Nem, fiam. Aki enni akar, dolgozzon meg érle! Eriggy, ne tarts lel!
(Józsi szomorú sóhajjal el)
Gémbes: Adjon lsten szép jó reggelt, gazduram!
Géza bá: Fogadj lsten!
Gémbes: Nem ismer meg?
Géza bá: Nem én!
Gémbes: Gémbes vagyok, az ön önkormányzati képviselóje l
Géza bá: Akkor nem csoda, hogy nem ismertem meg! Négy éve színét sem láttuk

milelénk!
Gémbes: Jogos akritika, de tudja, aképviselóséggel járó kötelezettségek lefoglal

lak. Nem voll idóm akerületemben járkálni.
Géza bá: Pedig a mi kis falunk közelebb van, mint Buenos Aires. Olvastuk az

újságban, hogy oda utazgatolt.
Gémbes. No igen. Tudja, az fontos, hivatalos út volt. De még otl is a térség

érdekeit képviseltem. Fontos befektetókkel tárgyaltam, és nem is eredménytelenül.
Azóta több argentin üzlelember is befeklelell a régióban.

Géza bá: Igen, az egyik nyitott ahatárban egy night clubot, amásik pedig bagóért
fölvásároita akörnyéket.

Gémbes témát váll: Lefogadom, már hajnal óta talpon van!
Géza bá: Tudja, hogy van az: ki korán kell, aranyat lel.
Gémbes: Igen, "A holnap elkezdódött"l
Géza bá: Már elég rég. Nyolc óra van.
Gémbes: Haha! Szeretem az ízes népi humorti
Géza bá: Nem mondaná ezl, ha hallaná, milyen vicceket mesélnek magáról a

kocsmában l
Gémbes bosszúsan: Már hallottam...
Géza bá: Szóval, kormányszínekben indul?
Gémbes: Nem, idén független jelölt leszek, de azért igyekszem lépést tartani a

konkurrencia ideológiáival, és olyan programol alakítok ki, amely ötvözi a többiek
összes igéretét. Biziosra akarok menni. Szlogenem: Allól, hogy jobb volt a hetvenes
években fiatalnak lenni, még merhet nagyot álmodni! Hogy tetszik?

Géza bá: 72-ben töltöttem az ötvenediket!
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Tegyen rá egy lapáttal!
Október lO-én a Mozgáskorlátozottak Egyesü

leteinek Országos Szövetsége felhívására orsiágos
akciót szerveztek a szavazóhelyiségek akadály
mentesítésére. Az önkormányzati vezetők ebből az
alkalomból bízonyithatták rátermettségüket. segí
tőkészségüket - állt többek között a szövetség kör
levelében. Az akcióban országosan 22 helyszínen vet
tek részt. A gyomaendrődi demonstrálás során a Fő

út 66. sz. alatti ÖNO-hoz tartozó Öregek Napközi
Otthona akadálymentes felhajtórámpáját készítették
el. amely egyébként a város IS-ös számú szavazóhe
lyisége is egyben. Az építés. vagyis az akció
érdekessége volt, hogy az öt polgármesterjelölt egyön
tetűen állt a munka rövidebb oldala mellé. és maga is
lapáttal a kézben "tett rá egy lapáttal", hogy a rámpa
elkészülhessen. Ezzel a klub jobb megközelíthetősége

is egyszersmind feljavult a mozgáskorlátozottak
számára. A gyomaedrődí Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Egyesülete nevében Dubis Ferenc
mondott beszédet. valamint Tímárné Kozma Ágnes
egyesületi elnök és Gellai Józsefné intézményvezetá
köszönte meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
közreműködését, hogy a rámpa elkészülhessen. Dr.
Dávid Imre polgármester is röviden üdvözölte az
akciót.

Akiknek készül

"" ,

V.OSZITARLAT
A Katona József Művelődési Központban október

IS-én ötödik alkalommal rendezték meg a
Gyomaendrődi ÖsZi Tárlatot. Ezen a településen
jelenleg is alkotók zsűrizett képzőművészeti munkái
voltak láthatók (október 30-ig). Ebben az évben
bővült az alkotók névsora.

Most kiá11itott:
Békési Mihályné, Csikósné Harmati Mária.

Demeter György. Diószegi Bíró (i)Lona. Eichler Éva,
Farkas Gabriella, Farkas Sándorné. Fekécs Imréné,
Harmati Enikő. Harmati József, Honti Antal. Hornok
Imre, Józsikné Gyuricza Margit, Juhász Sándor.
Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra, Nagy Z, Nagyné
Veres Róza. Nehéz Lajos, Nótán Krisztina, Polányi
László, Rávainé Farkas Éva. Sinka Beáta. Szakáll
Sándor, Szarka Lajos. Toók Péter, Tóth Klára, Uhrin
Pál. Varjú Szabolcs, Varjú Krisztián.

Rendezte Hevesi Nagy Anikó, megnyitó beszédet
mondott Sass Ervin újságíró.

A megnyitón ajándékot kaptak az alkotók a
részvételért a Kner Nyomda Rt. által felajánlott
könyvekből, míg a Fett Print nyomda ingyenesen
készítette el az esemény meghívóit.

Mágnesterápia
Vérkeringési problémák,

reuma, porckorongsérv, artrózis,
stressz, asztma, migrén, infarktus,
izom-, csont-, immunerösítés,
vital itás, sebgyógyu lás, anyag
csere-zavarok, trombózis stb.
kezelésére szolgál amágneslerápia.
Sportsérüléseket látványosan reha
bilitálja. A BEMER készülék a
szervezet regenerációs folyamatait
támogatja

További inlormáció: Gye.,
Szabadság tér 2/2., tel.: 282-937,
06/20/9726-215.

30 éves a nőklub
Domokos László országgyűlési

képviselő üdvözletét Dezső Zoltán
alpolgármester adta át a harmin
cadik jubileumát ünneplő Gyomai
Nőklub jelenlévő tagjainak. Eljött
és köszöntötte a klubtagságot a
kezdeti években sokat segítő,

akkori intézményvezetö Putnoki
Elemér is. Az emlékezésben, arégi
idők felidézésében segített Kovács
Károly is. Dr. Dávid Imre pol
gármester is köszöntötte az
ünneplőket. Szarka Elemérné, aki
a klub vezetője a kezdetektől,

meghatottsággal küzdve köszön
tötte a hölgyeket és köszönetét
lejezte ki mindenkinek, aki segít
ségére volt bármilyen formában a
nőklubnak az elmúlt évek során.
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Corini Margit emlékkiállítás

A müvésznő halálának huszadik évfordulóján
emlékkiállítást terveznek. Bemutatásra kerülnek a
Városi Képtárban a NKA pályázatán elnyert
200 ezer forintból restaurált képek, magánszemé
lyektől kölcsön kapott alkotások. fotók Sóváry
Katalin - a müvésznő unokahúga - ajándékából és
Szabó Gerzson Corini-portréfllmje. A megnyitó
2002. november l4-én 16 órakor lesz.

1%1%i%i%1%~%i%1%1%1%1%i%%
Adr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány az 1996. évi CXXVI.lv.

alapján a magánszemélyek jövedelemadójának 1%-os felajánlásából 2001.
évben 140819 forint támogatást kapott. Atámogatás összege 2001. október 18
án lelt jóváírva számlánkon. A kapott összeg az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően az alapítvány tökéjét növeli. A tőke kamatát endrődi születésű,

hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatására használtuk feL
Köszönjük támogatóink segítségét!

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének
vezetősége ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelem
adójuk 1%-át - összesen 56092 forintot - bankszámlánkra átutaltak. Ezt az
összeget a közelgő Rokkantak Napja alkalmából megrendezésre kerülő

Esélyegyenlőségi Nap költségeire fordítjuk. A jövőbeni támogatásuk
reményében tisztelettel: Tímárné Kozma Ágnes elnök

(adószám:19057134-1-04; bankszámlaszám: 11733120-20001395)

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%~%1%1%

Új dialízisközpont Gyulán
Öt hónap alatt elkészült a gyulai dialízisközpont a Pándy Kálmán

Kórház területén, amelynek műszaki átadása ez év augusztus végén volt.
Építési költsége 312 millió, az orvostechnológiai költsége 40 millió
forintra rúgott. Akezelőhelyek száma 22, amelyből egy ágy akut kezelésre
alkalmas. Az állomás kapacitása három műszak esetén 120 beteg. Az
épület bruttó alapterülete 1200 m2. A gyulai intézmény az EuroCare Rt.
hálózatában kezeli a betegeket, és ez év októberében 48 beteggel kezdte
meg a gyógyító tevékenységét. Az új központ mind az épület, mind az
orvostechnológia vonatkozásában kielégíti a legmagasabb szakmai
elvárásokat, és a betegek kényeimét szolgálja számos olyan megoldás
(kezelőhelyiségek klimatizálása, szórakoztató elektronika telepítése, tágas
váróhelyiségek és öltözők), amely könnyebbé teszi akétnaponként szük
séges négyórás kezelések elviselését.

Asportcsarnok november havi programtervezete

Nöi konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig. Vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon.
November 2.,9.,16. GÓLIÁT 8-9.30-ig. Bcsoportos amatőr terem
Iabdarúgó bajnokság fordulói 10-15-ig.
3., 10., 17. Gól-suli 9.30-12.-ig. Acsoportos amatőr teremiabdarúgó
bajnokság fordulói 14-19-ig.
23., 24. a gyomaendrődi Galamb- és Kisállattenyésztők 243. sz.
EgyesüleIének galambkiállítása - strasszer és amerikai posta klubok kiál
lítása 23-án, 9 órakor.
30. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság VII. fordulója 9-14
óráig.
14 órától nemzetközi labdarúgó torna 4 csapat részvételével.

50 éves évforduló
"Akit párodul melléd rendelt az ég.
Becsüld meg. szoritsd kezét.
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor sejeledd. légy hű mindhalálig!"

Madách

A legdrágább szülőkés nagyszülők:Cserép Ede
és Szakálos Irma Gyomaendrődön a napokban
ünneplik 50. házassági évfordulójukat.

Ebből az alkalomból szeretettel köszönti őket,

hosszú életet. jó egészséget kívánnak mindkettő

jüknek: lányuk. vejük, unokáik - Csaba és Gábor!

Kerékpártolvajok
Bosszantó! Mert, ugye, ha egy kocsma elől viszik el illuminált állapotú

egyének amás kerékpárját - jobbik esetben akkor, ha amagáénak vélte -, még
majdnem érthető. Azonban amikor, mondjuk, egy sportcsarnok elől kötik el a
lezártan otthagyott járművet, az már enyhén szólva is gyanús. Az csak fokozza a
helyzetet, ha atulajdonos (adotl esetben több tulajdonos) már nem az első, de a
második vagy a harmadik kerékpárját nem találja az edzés után. És mindezt
sorozatban éli meg. Bemegy acsarnokba, miulán lelakatolta járművét. Sportol,
tréningezik. Nyugodt, hiszen egészségét is egy kis mozgással, izzadással igyek
szik karban tartani, valamint kerékpárja, ami manapság már nem két lillérbe kerül,
biztonságban van, hiszen lezártan hagyla az utcán, aparkolóban ... Mikor indulna
haza, akkor éri a, ki tudja, hányadik meglepetés (vannak többen, akiknek sorozat
ban jönnek az efféle meglepetések) ahideg zuhany - ami, mint ludjuk, nem lúl
kellemes még azuhanyzóban sem -, tudniillik, hogy nem találja biciklijél. csak a
levágotllakaloL

Mindez ebben az esetben már nem egyszerű véletlen vagy egyedi eset.
Nyilván valaki(k) erre utaznak. A csarnok előlt nyugodtan és könnyű szerrel
szerezhet(nek) kerékpárt, csak egy erővágót vagy egyéb célszerszámot kell
magukkal vinni. Talán megrendelésre, talán önszorgalomból, netán megélhetés
ből(?) lopnak kerékpárt.

lit álljunk meg egy picit. Mi az, hogy megélhetési bűnözés? Szerintem csak
bűnözés van. Mindenléle, úgynevezett könnyílő-szépítő jelzővel abűnözési, annak
faktumát mérsékelni, elkenni csak félremagyarázás, abszolút rossz értelmezésű

liberális biabiai Vagy bűnt követ el valaki, vagy nem. Más alternatíva pédig nem
létezik. Ennek megfelelően kellene abűnözőkkel szemben fellépni, eljárni.

Mert, mégis csak tűrhetetlen, hogya "neveltségtől mentes", zavaros
életkörülmények között létező, bűnözésből (jól) megélő egyedek kénye-kedvére
legyen "átengedve" Gyomaendrőd, Békés megye, Magyarország .. , és itt zavarta
lanul tegyék, amit akarnak. Tulajdonképpen arend és fegyelem hiánya és az, hogy
abűnmegelőzés nálunk is csak abűnüldözést jelenti, teremti ezt akönnyű terepet
meg egyesek számára. Abűnözők jogairól ne is beszéljünk.. ! (Nem nevetséges,
hogy jogokat adtak abűnözők kezébe?!) (A bűnözőnek egy joga van, illetve kettő,

mégpedig: büntetését viselje; illetve ne legyen bűnöző l )

Reméljük, hogyakerékpártolvajok garázdálkodása mihamarabb (így vagy
úgy, de) befejeződik l -b-
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Közhasznúsági jelentés - a Körös Kajak Sportegyesület 2001. évi tevékenységéről

Az egyesület 2001. évi számviteli beszámolója

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
Támogatási nyújtó: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - vizi telep építése

1300 EFt, az egyesülel2001. évi működéséhez 600 EFI.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról (E forintban)
Megnevezés Összeg
Saját tőke összesen 694
Induló tőke 3
Tőkeváltozás 520
Tárgyévi eredmény 171
A) Működésre kapott tám 1950
B) Egyéb bevételek 25

Kimutatás a vezeto tisztségviselólmek nyújtott támogatásokról
A Körös Kajak Sportegyesület vezető lisztségviselői díjazás nélkül végzik

tevékenységüket.

Körös Kajak Sportegyesület
Pál Jánosné elnök

MazsorettDköszönet
A hagyományos mazsorett-bemulalónkal október 12-én tartottuk a

városi Sportcsarnokban. A SzíniolI Mazsorett Csoportot a gyulai Ifjúsági
Big-Band zenekar kísérte. A látványos müsorszámok után aKörös étterem
ben folytatódott azene és amulatság. Köszönetünket fejezzük ki akövetkező

személyeknek és vállalkozóknak az erkölcsi és anyagi támogatásukért:
Mazsorell-lányok szülei, nagyszülei, dr. Dávid Imre polgármester, Humánpolitikai és

Kuli. Bizoltság, Kis Bálint Állalános Iskola vezetősége. Lehoczkyné Wall Tünde igazgaló,
dr. Varga Géza, Murányi Károly váll., Hegedűs József Stop Shop, Hunya István Turul Cipő,

Flamingó virágbolt, Fülöp István váll., Feketéné Jutka divatáru, Oláh Ilona ajándék és ékszer
bolt, Szarka Csilla látszerész, Margó virágbolI, Boltlik élelmiszer, Pentament Kfl., Veres
Antalné, nagylaposi kertészet, Fekete Lajos, Poharelecz László váll., dr. Komlovszky Ferenc
váll., Jakus Imre váll., Klein István váll., Arnótszky György váll., Miklavicz István váll.,
Miklavicz Zoltán váll., Bencsik Mihály váll., Bencsik Mihályné váll., Varga Zoltán váll., Seres
Imre váll., Kucsmik István váll., Vaszkó Katalin váll., MammuUec, Sport Trió Klt.

Kimutatás a cél szerinti támogatásokról
Magánszemélyek - vízi telep építése - 50 EFt.

Beszámoló a 2001. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az Alapszabályban fogla II célok meg
valósítására irányult. Abevételek döntő részét az önkormányzati támogatások adják.
Akiadások jelentős része az új vízi telep kialakításával és alapozásával kapcsolatos.
A működési kiadások elsősorban a versenyekkel kapcsolatos utazási, teleIonkölt
ségek, érmek, orvosi vizsgálatok költségei, valamint a nagy befogadó képességű

vonta vizsgáztatása érdekében felmerült költségek. Ezen kívül ebben az évben két
fiatalI iskolázott be az egyesület edzői szaktanfolyamra, melynek költségei ből
fejenként 50 ezer forintot átvállall az egyesület.

A Körös Kajak Sportegyesület célként tűzte ki a fiatalok számára a kajakozás
megismertelését úgy is mint lömegsport, és úgy is mint versenysporl. Miután ama
gyar kajaksport nemzetközi szinten nagyon sikeres, ez húzóerőt jelent a fiatalok
számára.

Nem akarjuk mindenáron versenyzés re kényszeriteni a gyermekeket és fia
talokat, szívesen helyt adunk azok számára is, akik hobbi szinten szeretnének
kajakozni. Tagjaink között vannak olyan felnőttek is, akik szabadidejükben szívesen
kajakoznak.

Célunk elérése érdekében atelepülés minden lakosának lehetőséget biztosítunk
asportolásra. Anyári időszakban hetente négyszer van edzés, elsősorban evezés, de
időt szánunk az erősítő gyakorlatokra is. Télen alapozó edzéseket tartunk tor
nateremben, valamini fejlesztjük a gyermekek erőnlétét is. Mindemellett sok játékot
csempészünk az edzésekbe, hogy megmaradjon agyermekek kedve asportoláshoz.
A2001. évben átlagosan 30-40 gyermek járt rendszeresen edzésekre, nyáron kicsit
többen, mint télen.

20Q1-ben vezetőségváltás történt az egyesületnél, az előző vezetőség lemondása
miatt. Az egyesület működése során mindent meglelt annak érdekében, hogya vál
lait feladatait minél teljesebben ellássa.

MÉRLEG (E Ft-ban)
Összeg
450
244

O
O
O

244
694
694

3
520
171

O
O
O

694

Eredménykimutatás (E forintban)
Atétel megnevezése Összeg
A) Összes közhasznú tev. bevétele (2-7. sarok) 1.975
1. Közhasznú célra, működésre kapolt tám. 1.950
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 1.900
b) Magánszemélyektől 50
2. Pályázati úton elnyert tám. O
3. Közhasznú tev. -ből származó bev.
4. Egyéb bevételek 24
B) Vállalkozási tev. bevétele (9,10. sorok) O
5. Nem cél szerinti (váliaik.) bevétele O
6. Egyéb cél szerinti tevékenység bev. O
C) Összes bevétel (1-8. sor) 1 975
D) Közhasznú tev. költségei 1 804
E) Vállalkozási tev. költségei O
1. Nem cél szerinli (vállalkozási) tev. költségei O
2. Egyéb cél szerinli tevékenység költségei O
F) Összes tevékenység költségei 1 804
G) Pénzmozgáshoz nem kapcs. költséghely. 18
H) Adózás előtti eredmény 171
I) Adófizetési kötelezettség
J) Tárgyévi eredmény (18-19. sor) 171

Tétel megnevezése
A) Belektetett eszközök
B) Forgóeszközök
B/I. Készletek
B/II. Követelések
B/III. Értékpapírok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C) Saját tőke

C/I. Induló tőke

C/II. Tőkeváltozás

C/1I1. Tárgyévi eredmény
D) Tartalék
E) Céltarlalék
F) Kötelezettségek
Források összesen

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.
20

AKörös Kajak Sportegyesület az 1997. évi ClVI. tv. értelmében aBékés Megyei
Bíróság Pk. 60.10/1998/6. számú végzése alapján közhasznú szervezet minősítést

kapott.
Az egyesület tevékenysége:
-lehetőséget biztosítani aváros lakosainak, különösen afiataloknak az evezős-

sport megismeréséhez és gyakorlásához
- lehetőséget adni afiataloknak aszabadidő hasznos eltöltésére
- keretet adni atömegsport és aversenysport számára egyaránt
- a kaiakozás népszerűsítése Gyomaendrődön népszerűsítő versenyek

szervezésével.
A közgyűlés az Alapszabályban foglaltak alapján dönt a pénzeszközök fel

használásáról.
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APRÓHIRDETÉSEK
in~atlan

Elcserelném régi tlPUSU 3szobas csaladi háZa
mat erkélyes lakótelepi lakásra (lépcső nincs,
mozgáskorlátozolt részére könnyen átalakitható!)
Erd.: napközben ahelyszinen HH 6óráig, Gye.,
Katona Józsel u. 2. sz.
Vennek Gyomaendrodón kis parasztháZat. Tel.:
06/1-2824-549

Haz elado Gye"Móra F. u. 11. trd. 06/20/4657
038,06/30/4813-612.
Gye., Jozsel A. 20. sz. alatti 2 szobás, lürdo
szobás, konyhiis, gáz- kózponti lűtéses családi
ház eladó. I.ár 2,8 M Ft. Erd.: 06/70/2632-901.
-b-4x-
640 m1.es porta eladó Radnóll u. 7. sz. trd.:
06/20/5325,185,06/30/4423-909 esli órákban
2 szobás komlortos ház Gyoman, a Lévai
utcában eladó. I.ár 3,5 MFI. Erd.: 66/325-843,
06/3012606-654 -b-4x-
IV. IIJuságl Itp.-en 2,5 szobás, leluJltott lakás
garázzsal, muhellye~ magas komlorttal eladó.
Lár 6Mrt. Erd.: 061l0/3346-039. ·b-4x
Gyomán, 10 ut mellett, emeleles ház mel
léképüleltel, !)arázzsal, nagy portával igényesnek
eladó. I.ár 10 MFt. Erd.. 661284-586. ·b-4x
Gyoman 68 m'-es. házlpafl árammal eladó. I.ár
2,7 MFt. Erd .. BaICSX-ZS. 54. sz. alatt. -b-4x
Gyoman az Atilla utcaban regl tlPUSU háZ elado.
Vrj gáz, szennyvízbekölés van. I.ár 4,2 M Ft.
Eru: 06/285-694. -b-4x-
Elado aVasarterlllJJ.-en III. emelelllakás Ingat
lan.l.ár 3,6 MFI. Erd.. 66/386-106, 282-324 
b-4x·
Gyoman avolt Alkotmany lsz központjában gaz
dasági épület (volt gépműhely) eladó. i.ár: 4 M
Ft. Erd.: 66/284-253, 06/20/S723-740.-b-4x-

vegyes

Gazdaját keresI egy elkóbowlt zsemleszlnu tac
skó-pincsi keverel< kutya. Alvehető: Hősök útja
33 06/30/4037-474.
200 W8ohm-os REFLEX hanglal beéllJlett mag
assugárzóval eladó. Erd.:. Gye, Oregszőlő
Szarvasi úl 4. I.ár 40 EFt. Erd.: 06/20/4725
038. -b-4x-
Munkavédelmi, túzvedelml és rendészell
munkák elvégzését vállalom, Budai János,
Gyomaendrőd; Belhlen Gábor u. 36., tel.:
66/283-270
Használt nemei hutok, aulomata mosogép,
gázWzhelyek, kerélgJárok, láncfűrészek, gyer
mekülések eladók. Erd.: Kör9ál u. 25. sz.
Orsegl lagerendás vendegház 2x3 agyas
szobal<kal, 2lürdővel, lelszerell konyhával egész
évben kiadó 5EFVélszaka/szoba. Erd.: Németh
Dénes 9942 Szalalő, Pa szer WA. ·b-4x-

ra ·tor 4 üzemDráva , eles eke
50 múlrágyaszóró, 3soros kultiválor, l

Ö
8kom

binátor eladó. t.ár 1,1 MFt. Erd.: 06/2 19945
667. -b-5x-
Zongora elado.l.ar 40 EFt. trd.: 66/284-85717
óra után. -b-4x-
2db 6hetes magyar-tarka üszo es 1db 3hóna
pos fekete bikaborjú eladó. Erd.: Endrőd,
Szélmalom u. 24. tel.: 66/284-463.

Eladó kombi·szuper pelenkázós gyerekágy, la
műany. járóka, ugyanitt 350 I celre. erd.:
66/285-992 esle.
Egyetemisták, IOlskolasok Ilgyeleml
Szakdolgozatok, disszerlációk, esszék,
jegyzetek, határidős munkák gépelése,
szerkesztése nyomlatása, kötése, lúzése.
Színes, esztelikus kivitelezés! Rövid halári dől
Erd.: 66/285-141 (17-20 óra), 06/30/8563-218
-b-4x-
GyógYIto), IflSSl16 és gépI logyaszto masszazs f

Erd.: 66/~85-141 (esti órákban), 06/30/374-41
64.
VIZ- es központi lutes szerelesét, laminált par
kelta lerakását és egyéb belsőépitészeli
munkákat vállalok. Erd.: 66/386-837 (esti órák
ban),06/30/9950-370.

larmu

lakás,

Vasarlén Up.·en garáZs kiadó hosszu lavra. Ai
megegyezés szerinI. Erd. : 66/284-996. ·b-

megbizas, szolgáltatas, allás
Bevasárlast. mosasi, lakafltásl vallaiok. Erd.:
66/284-252. Jelzáloghilele~, kamattámogatolt
lakáshitelek jjgyintézése! vállalkozások vál
sáqkezelésel Era.: 06/30/3830-969.

Id6sebb emberekne] besegilek, eselIeg kisebb
meszelést vállalok. Erd.: 66/283-123
A Katona Jozsel Múvelodesl KÖZjlont szak
képzett lűtőt keres nagyteljesiményu gázkazán
hoz. Erd.: Kossulh u. 9. sz. Megyeriné Csapó
Ildikónál.

kiadó
A Soczo·zugban 2 db, kb. 500 n.Öles lelek
művelésre Kiadó, lérités menlesen! Erd.:
06/30/2553-307

ELADÓ!
Gyomán, a Fő út 176. sz. alaIl, a német
lemplom mellett, jó állapotú, léglából
épült gazdaház, 1385 ml-es lelken, 160 ml
lakóházzal, és 125 ml gazdasági épűlellel.

Érdekl6dni: 06/30/9384-449

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbí\juk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7.w. apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Bekilldési határidő minden hó 25-e.

.------_......._---------------_.--- ..._-------------------._--_._------------------"*:

F~l::~~e~~:·~~~~~~~~~.~~.~.~.~.~.~~.~.~.~~~~~~~.~~~~~. i
Címe: :
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

,. .
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

,__~~~~~~:~_~~~~~~~~~~::::::_~~! __ .. ~~l~_~~_~~~~.~~j
-_ __ ,-_ -

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Kun Csaba és Balasi Krisztina, Uhrin György Ottó és Tokai Éva, Hidasj
Zoltán és Molnár Andrea Edit, Földvári Imre és Uhrin Zita,

Elhunytak:
Szatmári Károlyné Varga Irma 94, Kis Imre 67, Gombkötő Bálintné
Csapó Margit 67, Molnár Jánosné Tóth Katalin 74 éves korában.

~.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden hálás, együtlérző rokonnak, szomszédnak,
ismerősnek, akik drága emlékű feleségem

Czikkely ~éterné Farkas Ilona - élt 37 évet -
lemetésén részt vettek, wel nagy lájdalmunkat enyhiteni igyekeztek!

Agyászo/ó lérj és négy gyermeke.

Ezúton szeretném megköszönni a Városi Gondozási Központ vezetősége és
munkatársai által feiajánlotI anyagi, de főleg lelki segitséget, melyet drága emlékű

feleségem, Czikkely Péterné halála után négy gyermekemnek és nekem nyújtottl
Köszönöm Fülöp István vállalkozónak, hogy az engem és gyermekeimet ért tragédia
után segítell családom lelki megnyugvásában és a további életbe való
beilleszkedésébenl Hálás szivvel köszönöm'

özv. Czikkely Péter és négy gyermeke

Elado kaktuszgyuJlemény, 1 db nOI mountaln
bike meJlkiméH allapotban és bontolt szalag
cserép. Erd.: Kovács Zottán Gye., Bartók B. 29.
sz. ·b·
Fa~lszta, törzskönyv nélküli német juhasz .kan
ku ák eladók. 2 évesek. I.ár 6 E Ft. Erd.
06 20/5543-281 -b-4x-
13 reszes szobabutor, pánceltökes kiS zongora
van eladó. Erd.: 06/20/3784-724. -b-

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik

Fekete Endre
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztekl

Agyászoló család

Fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

KRUCHIÓ SÁNDOR
(szül. 1947)

elhunyt Ausztráliában
2002 szeptemberében.

A gyászoló család
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DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAKITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIH L láncfűrészek és tartozékaik,
valamint STIHL láncok élezését vállaljuk!

• K LUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • rozsdamentes evőeszközök

• kerékpárok, alkatrészek.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

"HERIfIl ... X 5500 Gyomaendrőd.
• j Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

"fEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru.

keretes állvány, útpanel ... )

~ I IC~pl
VÁSÁROLJON

a Hosök úti COOP ABC áruházban
Megújult kibővített választékkal,

megdöbbentően kedvező árakkal,
megbízható minőségű,

olcsó COOP márkatermékekkel,
nyereményakciókkal várjuk!

Ha november 30-ig 2000 Ft feletti értékben vásárol,
akár 3OOO OOO Ft-ot is nyerhet!

Kísérje figyelemmel aszórólapok ajánlatát!

Jót, jó áron a Hösök úti COOP ABC-böl!

r ~

CIV~ Endrőd és Vu/éke ~~~;i~~~~:"~="5~~~~
• Takarékszövetkezet c ----* alapítva 1957. május 18. *

Lehet-e fél %-kal több?
Nálunk
IGEN!

2002. október 21. és 2002. december 20. között
elhelyezett legalább 3 havi lekötésü betétek

esetében a teljes futamidöre a meghirdetett kamaton
felül 0,5% kamatprémiumot is adunk

Önnek.

Most is érdemes felkeresni az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Gyomaendrőd, Blaha út 5. sz. és aKossuth út 30. sz. alatti,
továbbá ahunyai, csárdaszállási, köröstarcsai, muronyi,

békési, bélmegyeri és békéscsabai kirendeltségét!

Értékeljük együtt értékeinket!

.............................................................· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek ~· .
~ JAVÍTÁSA! ~· .· .: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :· .
: Telefon: 06/30/2284-728 :· .•••••••••• o .

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

BÉLYEGZÖKÉSzíTÉSI .
Hagyományos és önjestékezőkivitelben.

Névkártyák. szórólapok. esküvői meghívók,
tájékoztatók (tűzött és ragasztott kivitelben).

öntapadó címkék készítése.

Larninálás A/3 (297x420 mm) méretig.

BALU PRINT BT. 06/30/2360-289' 06/30/9580-479 • 66/283-489
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

(Hi8, SVHS. VHS minőségben,CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.
Telefon: 06/30/3284-442 • 66/282-828
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Címünk:

c..::.

US-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

#

AMA

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Ca gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

TAXI
GYOMAENDRODÖN NON-STOP

()t) /3 U / ~Uli3-1 t) 4-

=28l f3f3j2S-2S-2S

,--~~~~~~~~I &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth ú118. alatl I
~ Varrodámban vállalom: II (ji elsöruháza ;
Whozott anyagból, gyermek méretlől a női extra méretig egyedi méret szerint ~I:'
~ lelsőruházali termékek készítését vállalom. (,
~ Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, koszlümök, oszlályok részére ~
~ ballagási kosztümök, s~alagavatóra alkalmi. ~s táncruhák készítését is. B~
(@ NYitva tartas: ahet minden napjanS-17 óráig. (.'.
~ Gyors haláridő, kedvező árak. Telefon 66/386-479/23, 06/30/9087-808. ~

I érfi elsöruháza ~
~ ahelyszínen kiválasztotl anyag- és színminla alapján egyedi mérei ~
~ és lazon szerint: lérfi nadrágok, zakók, öltönyök, ballagási öltönyök ~
~ . kiVál~sztását és rendelését is végzem. I
I Erdeklodm: 66/282-059, 06/30/4340-503 ~
~~~~~

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/3543-383

~
KörÖSi Weekend Hon~áSz-~~ .

':"" . hobbY-, kempin2szaküz;et ~O~
b._ o- Horgászfelszerelések -teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6Ll
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

.ll
"'~rf!:J=Í'jjTapéta, festék,

ajándék szalon
Gyomaendrőd,Kossuth u. 45. (Földhivatal udvarában)

Kínálatunk:
Tapéták: papír, selyem, habosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló, bordűrök. Egyes tapétákra AKCiÓ!
Festékek: külső-belső falfestékek,

alapozó zománcfestékek, lazúrok, glettanyagok, hígítók
tapétázó és festőszerszámok

Ajándéktárgyak: vázák, kaspók, pohárkészletek, díszgyertyák

1l1!J~1 XvIadecf);
Nyitva tartás: hétfe-péntek 8-12,13-18,

szombat 8-12. • Telefon: 66/386-553

GYOMAENDRŐDI FONOTTKALÁCS
Endr6dön is, Gyomán is, vagyis Gyomaendr6dön mindenki ismeri nagymamáink kedvelt

süteményét, alonot!kalácsot. Miel6t! maguk elé képzelnék, elárulom, hogy most egy egészen
másiajta lonotlkalácsról lesz szó. Egy olyan képzeletbeli lonotikalácsról, melynek humor az
alapanyaga, szatíra az ízesítése, s mindez gyomaendr6di témákból összefonva lálalódik az
olvasó elé. Régí és új történetek, sport és politika, meseszerü igazságok, csipetkék és morzsák.
Mind-mind kapcsolódik valamilyen formában városunkhoz.

Természetesen ne akritika csípősségét keressék akötetben, mert szórakoztató jóindulat
ból születet! meg ez akönyv. AJ. élet diktálta, az utca és avároslakók szolgállatták atémákat,
de voltak közvetlen segítőim is. Mindenkinek köszönök mindent. Önöknek is, ha elolvassák a
könyvet, melyet ezúton ajánlok szíves ligyelmükbe. BEINSCHRÓTH KAAOLY
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E-maii: vendel@bekesneLhu

nyelvtanfolyamok
indulnak
2003. január 15-töl.

Gépjármű·tulajdonosok~ figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. tf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TEO<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

VÁLTSON DIGITÁLISRA!
ÉS ÉLVEZZE ÖN IS OTTHONÁBAN

A TÖBB MINT 140 MŰHOLDAS ADÁST
DIGITÁLIS MINŐSÉGBEN

t@
~

lPC Direct
MŰHOLDAS TELEVíZiÓ

MINDENKINEK
Telemax Távközléstechnika

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

r·~·_·_·_·_·_·_·_·_·_·,

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./faxJü. rögz.: 66/282-686,

[el.: 06120/9142-122

INTEI2
NYELV6TÚOIÓ

A~GOL,

NEMET,
FRANCIA
• Nyelvvizsga eló1<észítő

90 órás (3x30 óra) 3x12 OOO Ft
120 órás (4x30 óra) 4x12 OOO Ft
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO Ft
Nyelvvizsgák: decemberben, áprilisban, júniusban

• Kezdő
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO Ft.
Tanfolyami csoportokat jelentkezéstől függően indítunk.
Jelentkezés: 2003. január 5-ig.
Telefon: 282-686, 20/9142-122, 20/4684-876
Személyesen: kedden és csütörtökön, Kossuth u. 18. 18.30-19 óráig.

, ,
LATSZERESZ

••

UZLET
GYOMAENdRőd, SZAbAdsÁc; TÉR 5. TElEfoN: 284;255

AKCiÓt
KONTAkTlENCSE ÁPOlÓSZER VÁSÁR kARÁcsoNyi q!

~
NqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H ;1(;P.;Szo. dÉlElőTT

SzTK;vÉNYEk bEvÁlTÁSA

SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdvES VÁsÁRlóiNkAT!

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./fax: 661282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

L._._._._._._._._._._.~

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Őszi virághagymák: jácint, krókusz, tulipán, rózsa tövek

, virágföldek, -cserepek, műtrágyák, fűmag, lucernamag
Gumicsizmák, köpenyek, tóliák

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, létrák
Ruhaszárítók, vasalóá/lványok, lánctűrészek

Műanyag kukák, cefrés hordók, savanyító edények
Kerítésdrótok, demizsonok

DÜFA zománcfesték, üvegek, borkészítéshez
eszközök ...

Olajradiátorok, gáz hősugárzók

TisZTElETTEl: Szarf(a Gitla ~TSZERÉSZMESTER

Nagy választékkal várjuk kedves vásárZóinkat!

7~ ?Itdté Tel.: 06/20/9527-032,
66/386-274
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Gyomaendrőd. Fő út 216. Telefon: 06/66/284-815

JVLICA ÜZLETHÁZ

Várjuk vásárlóinkat a

22 K-os arannyal Futtatott bizsu ékszerek

Arany és ezüst ékszerek nogy választékban.
valamint javítás

Tört aranybál ékszerkészítés.
kibővült mintakollekcióból

FOlYAMATOS AGFA AKCiÓK!!!
Filmkidalgozás rövid határidővel.

kiválá minőségben.

kedvező óron!

Fényképezőgépek mór

4100 Ft-tól

Fotóalbumok. Filmek. elemek

Audió- és videokazetták. ÓRÁK. HOMÉROK.

ajándékok!

..
Julica Vzletházban

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festo és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a ü6/3ü/9533-594-es telefonszámon lehet

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

TeLefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendröd, Bocskai u. 59.

"ÓZ4<}

. W'\.-~-~""'-'-$-@--2-~"'-'-''''
GOZAN AUTOSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. november 8-án, 17 órakor
Endrődön: 2002. november 8-án, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 1r-20 óráig
Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel.. /F3J.C: 06-66-386-186

Útalap építéshez
tört betontörmelék értékesítés.

Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz telephelye.
Telefon: 06/30/3384-225

06/60/348-018

...
. Profi Fotó műterem

Vállalja:

• színes és fekete-fehér igazolványképek 1perc alatt
• esküvői, gyermek- és műszaki fotók készítését

• tablóképek készítése bejelentkezéssel
• házhoz is kimegyünk!

Deák Ferenc u. 15. sz. 66/285-294
Mobi!: 06/30/5502-404

I

I
I
I

· .
• •
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •· .

ONLINE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/581-670· E-mai!: online@bekes.hungary.net
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[. Rendőrségihírek • ]
Az októberi eseményekról

Október 3-án súlyos sérüléssel került kórházba az akerékpáros, akit egy auló ütött el aSzarvasi
úlon, aKorona kocsma közelében.

Megkezdődtek akolbász, szalámi lopások! 4-re virradóra aváros belterületén egy zárattan
ingatlan kamrájából10 szál szalámit loptak el, akár kb. 10 ezer lorint. Ahasonló esetek elkerülése
végett mindenki körülIekintőbben zárja el az élelmiszerét.

5-én aIII. kerület egyik lanyájából, adisznóólból egy kismalacot loptak el ismeretlenek.
7-én aSportcsarnokban, edzés alait, anői öllözőből hat lánynak tulajdonították el mobillele

lonját, készpénzét, iralait. Alelles alialalkorú I. Z. voll, akit elloglak és elismerte az elkövelésl majd
atárgyak is megkerülIek.

7-én, 8-án több kerékpárt loptak a Sportcsarnok elől és a Vásártéri lakótelepen több
kerékpártároIóbó I.

8-án aSelyem út egyik körbekerített portáján álló, bezárt tárolóból 25 mázsa kukoricát villek el.
8-án az esti órákban aliatalkorú R. A. megverte édesanyját, aki súlyos sérülésekkel kórházba

került.
9-re az endrődi könyvtár elől elloplak egy virágládál, virágokkal együtt.
11-én késő este aTboyban 3fialalember szórakozás során, csak úgy balhéból, megvert kél

másik személyt. Egyikük könnyű, másikuk súlyosabb sérülést szenvedett.
14-én T. Zs. helyi lakos családi vitatkozás során egy alkalommal késsel nyaktájon szúrta liát.

Asérülés enyhének bizonyult, és aszerencsés károsullat már el is engedték akórházból.
19-én reggel aPásztor János utca végénél, avasúti hid tövében egy összetöri gépkocsit talál

tak, amelyet előző éjszaka Mezőtúrrólloplak el ismeretlenek.
Mindenki óvakodjon egy bizonyos csoporttól, akik besurranásos lopásokat köveinek el.

Vállakozó létszámban nők és lérliak gépkocsival közelílik meg akiszemell ingattant. ahonnan lőleg

készpénzt vesznek magukhoz.
23-án ahajnali órákban K. R. és P. J. helyi lakosok aBajcsy úton gépkocsiból benzint szívtak

le. Elfogásukal állampolgári bejelenlésre ajárőr megtette.
24-én aSevro-modell Fő úti telepéről bekerített és 3db leláncolt kukát loplak el.
26-án ismeretlen, ám jól felkészüll, szervezett elkövetők Nagyállás egyik tanyájából kb. 1000

db libát tulaidonítottak el.

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

PHOTO Foto Porst
PORST Gyomaendrőd. Fő út 149.

06/66/386-457

• FOTO - AUDIO - VIDEO •
Fényképelőhívás a legjobb minőségben.

Fényképezőgépek,walkmanok. rádiók,
mobiltelefon szerviz
.'

PA~~~~~

Az ApolIo mozi átmenetileg zárva
November Hől 30-ig, az átalakítási munkák miatt zárva tart az

Apollo mozi. December elején (7-én) teljes pompájában szeretnék
átnyújtani a közönségnek az Apollo Pódiumot és Kávézó!. A rész
letes műsor adecember eleji, helyi lapokban kerül ismertetésre.

~
Megnyílt a Turul Cipö Mintabolt

URUL acipőgyár területén
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Tel.: 66/386-251 (a Sportcsarnok mellett)
Bébi, gyerek, lányka, női és férficipők széles választéka termelői áron!

Kiárusítás!
Készletek, mintacipők, osztályos cipők rendkívül kedvező áron:

gyerek cipóKmár 900 Ft·tól
Nól CiPÓK már 1990 ft-tól

Nöi csizmák már 3000 Ft·tól
Nyitva tartás: H- P: 9- 17, Sz: 9- 12

Vásároljon magyar börcipöt, garanciával!

~~~És C'~( . CSEAfPECENTRUAf
~'<>J(;\1'-9<5'

c4"~~ 'to", rÉS
ANDOR és ANDOR Klt. CSILLARSZ'ALON5500 Gyomaendrőd H

Toldi út 1/1.

MINDENT EGY HELYEN!
• ZALAKERÁMIA burkolók

• KEROS spanyol burkolólapok
• ISOLA tető- és vízszigetelő rendszerek

• LB-KNAUF vakolati és hőszigetelő rendszerek
• Lakásvilágítási felszerelések

• Fiair kertibútorok, egyéb műanyag termékek
• TR INÁT és egyéb hazai gyártók festékei

ŐSZI ÁRZUHANÁS!
Zalakerámia padlólapokra óriási kedvezmény!!!

• LB-KNAUF beltéri ragasztó 1099 helyett 899 Ft
• 20x20-as fal icsempe 1490 helyett 1290 Ft
• 30x30-as beltéri padlólap 1590 helyett 1299 Ft
• Kültéri Greslap (kőmintás) 2690 helyett 2370 Ft
• Egykaros mosdó csaptelep 7230 helyett 5520 Ft
• Fürdőszobaszekrény, komlett 89 900 helyett 69 900 Ft
• Műanyag sarokkád 100x150-es 47500 helyett 37500 Ft
• Laminált parketta 6mm 2090 helyett 1790 Ft

A kedvezmény a készlet erejéig érvényes.
Békés megye területén 40 OOO FtJeletti vásárlás

esetén dfjtalan házhozszállítás!

Telefon/fax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/9667-647

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128· Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd, telefon: 0666/283-489
E-mai!: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: IIl/PHFII08/BE ISSN 1417-7390
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,
A TARTALOMBOL: A megbízóLevéL átadása

az aLakuLó képviseLő-testüLeti üLésen.
Dr. Dávid Imre újonnan megválasztott

poLgármester
átveszi azt dr. Debreczeni GizeUátóL

Menjünk el Betlehembe
Jézus születésére emlékezünk, a betlehemi puszta világraszóló

eseményére. Híre immár két évezrede lázban tartja az emberiség nagy
többségét. Karácsonykor csillognak aszemek, és egymás keblére borul
nak az emberek. Fényárban
úsznak a zsúfolásig meg telt
templomok, és ahívők ajkáról
örömmel száll az ének:
"Dicsőség a magasságban
Istennek, és békesség a föl
dön ajóakaratú embereknek".

Mindez azért van így,
mert egykor történelmünk
egén letörölhetetlenül fel
ragyogott az üdvözítő név:
Jézus Krisztus. Most csec
semőkénl közeledik felénk:
tehetetlenül, kiszolgáltatottan
és szegényesen .

(Foiyiatás a 2. oldalon)

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató BI.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Keresztrejtvény 11. oldal
A képviselő-testület ünnepi, alakuló üléséről 3. oldal
Dr. Valach Béla összegző nyilatkozata 6. oldal
Bemutatjuk az új rendőrfőnököt. 7. oldal
A közterület-felügyelő kérése 5. oldal
10 éves a cukorbeteg klub 8. oldal
Beiskolázás a Bethlenbe 9. oldal
45 éven felüliek börzéje 5. oldal

Suzukit vesz? Most füleljen!
ÓRIÁSI AKCiÓ!

Ha most vásárolja meg az új Swiftet vagy az új, ötszemélyes Wagon R+
valamelyikét. akkor 4 db felnire szerelt téli gumit adunk ajándékba!

Hívható szám: 66/313-882, 66/386-322
DE EZ MÉG NEM MINDEN!

+1 meglepetés: új, limitált Sedan Extra, óriási + felszereltséggel:
• alulelni .-=-.'-~,
• első ködlámpa
• egyedi üléshuzat, ajlókárpit
• színre fesleli külsö lükör
• króm kipulogóvég
• fényszóró mosó
• 4hangszóró, Clarion rádiós magnó

További ajánlataink:
• 10% kezdő befizetés, jövedelemigazolás nélkül • akár 72 hónap futamidő • közal
kalmazoIli kedvezmény max. 6% • mozgáskorlátozott utalvány telies értékű

beszámítása • mozgáskorlálozollaknak lovábbi kedv. hitelbizlosílás • használ! auló
beszámítás· hitel biztosítása a használ! autókra, a nem nálunk vásárolt autókra is.

85 éves korában, november 23-án, hirtelen elhunyt dr. Pikó Béla
nyugalmazott főorvos, Gyomaendrőd város díszpolgára, aki 2001.
október 23-án vehette át avárosi kitüntetést. Ekkor ezzel zárta avele
készült interjút: "A díszpolgári kitüntetésnek nagyon örülök, nagyon
jólesik. Természetesen nem azért, mert vártam volna, hanem ezen
keresztül a munkám elismerését érzem, és a betegeim és a lakosság
megbecsülését látom benne." Nyugodjon békében!
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Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT
• Sokan panaszkodnak a kóbor kutyákra, amelyek veszélyeztetik a

békés járókelőket, gyerekeket. Mit tesznek ellenük?
Afelvetés jogos. Évente kétszer gyérítjük is akóbor ebeket. Ez most is

várható. Nagyon sűrűn nem tesszük, mert drága az eljárás, és rendelet,
jogszabály is köt bennünket. Évek óta egyetlen bejelentés sem érkezik,hogy
ki enged el kutyát. pedig alakosok zöme ezeket ismeri. Várunk azért egy kis
lakossági segítséget is ebben.

• Endrőd és Őregszőlő között a kerékpárúton nincs világítás. Több
kisebb baleset is történt már ezért. Mikorra várható javulás?

Volt róla szó, tervezve is van, de vannak szabályok amelyek miatt na
gyon drága lenne. Most a költségvetési ciklusprogram időszakában

valószínűleg sorra kerül a megvalósítása. Eddig nem volt a közút
megvilágítva, akerékpárosok ugyanúgy jártak. Most önálló kerékpárút van,
de most a megvilágítás is jogos. Azonban kérdezem, hogyakerékpárok
mindig kivilágítollak?

• Abelterületi kerékpárút egyes szakaszai és aBajcsy úti kerékpársáv
állapota - főleg esős időben - igen rossz. Hogyan tesznek ez ellen?

Rendszeresen takarítjuk, de rendszeresen felhordják agépjárművek rá
a sarat. Ez még fokozottabban jelentkezik akkor, amikor a csatornázás i
munkák ilyen sok helyen folynak. Ez aberuházás jövőre fejeződik be. Utána
az utakat folyamatosan szilárdburkolatúvá építjük, ezzel csökken asárfeI
hordás is. Másrészt 2004 körül várható a46-os út átmenő részének reha
bilitációja, amí azt jelenti, hogy ekkorra gondolkodni kell azon, hogya
Bajcsy útra hogyan tudunk kerékpárutat építeni. Sajnos, az a gond, hogy
keskeny az úttest, és nagyon nehéz kerékpárutat kialakítani.

• Volt egy javaslat a sportcsarnok elnevezésével kapcsolatban. Nem
lenne egyedülálló, hogya sport még élő, nagy alakjáról neveznek el
intézményt. Mi a véleménye erről?

(folytatás az 1. oldalról)
így jelezte, amit később hangosan hirdetell: nem hatalom, pénz és di

csőség teszi boldoggá az embert, hanem az lsten által hozott testvéri
egyetértés, béke és szeretet. Ezért karácsonyi örömünk akkor lehet teljes és
tartós, ha megengedjük, hogya Betlehemi Csillag üdvözítő fénye bera
gyogja szívünket.

A Szentírás beszámolója szerint az első karácsonykor is nagy volt a
jövés-menés. A népszámlálás miall mozgásban volt egész Zsidóország.
Mária József kíséretében úgy 130 km-es utattehetell meg, és az út végén,
Betlehemben világra hozta Gyermekét. Bölcsek indultak Keletről Nyugatra.
Betlehem lakói szintén lázas mozgásban voltak. Még, az amúgy nyugodt
pásztorok is izgatottan biztatgatták egymást: "Menjünk el Betlehembe, hadd
lássuk, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott." (Lk 2, 15). Habozás nélkül
felkerekedtek és útnak indultak Betlehem felé. Körülöttük sötét volt az ég,
mégsem kételkedtek, hanem egyszerűen nekivágtak az útnak, mentek bele
asötét éjszakába, és szívükben lángolt ahit.

Az első karácsony óta évről évre elhangzik apásztorok biztató felhívása:
rajta! Gyerünk Betlehembe! Az egyszerű pásztorok annak idején nem is
sejtették, hogy 2000 év mú Iva felhívásuk akor legkihívóbb üzenetévé válík.
Itt nemcsak egy betlehemi társas utazásról van szó, hanem az emberiség
legnagyobb kalandjáról : az Istenkeresés kérdéséről.

Honnan van karácsonynak ez aszíveket hódító varázsa? Abból ajó hír
ből, örömhírből származik, hogy karácsony éjszakáján lsten emberré lett
Ez azt jelenti, hogy lsten egy leli közülünk, valóságos ember, mint mil így
karácsonya mi személyes ünnepünk is. Isten emberré lett, és ezzel
megtörtént alegelképzelhetetlenebb valóság. Emberi mivoltunk az istenség
részese lett: lsten gyermekei, lsten fiai lettünk.

Ez nem várható ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy az a nagy
alakja asportnak, aki olimpiai, világ- vagy Európa-bajnok Én nem igazán
értek egyet az élő személyről történő elnevezéssel. Aköltségvetés tárgyalása
miatt legfeljebb atavasz folyamán térhetünk erre vissza.. . .

Több oldalról fülembe jutott ahír afélelemről, aveszélyes hulladéktelep
kialakításáról nálunk. Ebben az esetben nem szerves, hanem vegyi hul
ladékra gondolunk elsődlegesen. Az EU-ba történő csatlakozással meg kell
oldani ahulladékkérdést. Amiről most nálunk ezzel kapcsolatban szó van,
az konyhai moslék, állati hullák és szerves trágya. Mindez itt teremtődik, de
nem vegyi alapú. Ezzel kapcsolatban feladataink lesznek. Ha nem önkor
mányzati feladat lesz, akkor nem kell ezzel foglalkozni, de ha igen akkor a
felháborodások ellenére is meg kell ezt oldani. Sokan azt hitték, hogy veszé
lyes hulladékróllesz szó: sugárzó, vagy vegyi, esetleg egyéb anyagról, ami
veszélyeztetné a környezetet. Gyakorlatilag a háztartások hulladékairól
beszélünk. Amegsemmisítő semmiképpen nem avároshoz közel lenne, és
nem zavarná atelepülést, mert aszélírány figyelembe vétel ével és jó távol
készülne, EU-s szabványoknak megfelelően.

A költségvetést figyelembe véve azokat a lakossági, egyéb kéréseket
nem biztos, hogy olyan ütemben tudjuk kielégíteni, mint eddig volt rá
lehetőség. Kérjük türelmüket. A nagyberuházásokat kell mindenképpen
befejezni. Mellette, úgy tűnik, hogy kevesebb kisebb fejlesztésre jut pénz,
ami esetleg jogosnak tűnik. Azonban szeretnénk ezeket mégis a
lehetőségek szerint teljesíteni. . . .

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok a város
lakosságának! Szép, havas karácsonyt, békét és békességet, valamint
nagyon jó egészséget!

Mindez értünk történt, hogy igazi emberré válhassunk. Isten emberré
lett, hogy emberibb emberek lehessünk. Nagy problémánk ma, hogy az
isteniből alig látunk valamicskét ís Világunkban. Akérdés nem új. Évezre
dek óla foglalkoztatja az emberiséget. Az egykori rabbi válaszánál alig
találunk jobbat. Ez a rabbi tanítványa kérdésére válaszolt, aki így gondol
kodott:

Régen voltak emberek, akik Istent színről színre látták. Miért nincsenek
ma ilyen emberek? Arabbi válasza igen rövid volt: mert ma senki sem képes
olyan mélyen meghajolni.

Karunk embere talán semmitől sem irtózik jobban, mint ameghajlástól.
Nem akar meghajolni sem lsten, sem ember előtt, mert nem hiszi, hogya
valóságos lsten valóságos emberré lett.

Ma karácsony arra szólít, hogy próbáljunk meg újra és újra emberré
lenni éppen azáltal, hogy mélyen meghajlunk, és így magunkba
tekinthetünk. Meghajolva megláthatjuk magunkban a véges és tehetetlen
teremtményt, megválaszolatlan kérdéseinket és kínzó gondjainkat.
Felfedezhetjük Istent, aki sorsunkat Jézus Krisztusban saját maga sorsává
tette.

Általa emberibb emberek leszünk, és megláthatjuk IstenI, ha embertár
sainkban felismerjük a felebarátot. Hozzá hajolva könnyen fellelhetjük a
benne felénk közeledő Istent.

Karácsonyi felhívásunk: rajta! Gyerünk hát Betlehembel Krisztusért vál
lalkozzunk élelünk nagy kalandjára, a nagy útra, amelynek végén min
denképpen vele találkozunk. Nem az erősek, a csavaros eszűek láthatják
meg Istent, hanem elsősorban aszelíd és békés lelkű, hívő emberek.

Áldott karácsonyt!
Iványi László katolikus plébános
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Ünnepi alakuló ülés november 4-én
Meghívott vendégekkel zajlott a képviselő-testület alakuló,

ünnepi ülése Jenei Bálint korelnök vezetésével - a polgármesteri
eskütételig - november 4-én.

• Először ahelyi választási bizottság nevében dr Debreczeni Gizella elnök
számolt be a2002-es önkormányzati választások menetéről, eredményeiről.

• Ezt kövelte a képviselők és a polgármester, illetve a titkos szavazáson
megválasztott Katona Lajos, alpolgármester eskütétele. A titkos szavazáson
egyébként egyhangúlag döntöttek a képviselők a polgármester által javasolt
Katona Lajos melleIt.

További napirendi pontok
• Visszavonták az önkormányzati képviseletre adott korábbi megbízásokat

a következő napirendi pont tárgyalásakor Az érintett személyek: Gellai Imre a
Körösi Vízgazdálkodási Társulatnál, a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási
Társulatnál; Vass Ignác aDél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Kht.-ban; Babos
László a Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizoltságában; Császárné
Gyuricza Éva az Önkéntes Tűzoltó Egyesüleiben; dr. Valach Béla aGyomaszolg
Kft. felügyelő bizottságában; dr Csorba Csaba a Gyomaszolg Kft. felügyelő

bizottságában. MaradIak a megbízások 2004. május 31-ig a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért felügyelő bizottsági feladatok
esetében. Érintettek: Csíkné Tímár Éva, Weigert Lajosné, Ugrainé Gróf Éva.
Továbbá a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium
tagsági feladatai esetében. ÉrinteItek: Kóris Györgyné, Oláh Gizella, Láng
Miklós, Bela Rózsa és Szonda István.

Egyidejűleg megbízták:
Csányi Istváni aKörösi Vízgazdálkodási Társulat közgyűlésén;

Kovács Mihályt aKörös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat közgyűlésén;

Vass Ignácot aDél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Kht.-ban;
dr Dávid Imre polgármestert, Czibulka Gyorgyöt, Véháné Szediák Ildikót a

Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizoltsági teendőiben;

dr Kovács Bélát a Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
vezetőségében;

Jakus Imrét a Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ellenőrző

bizottságában, hogy az önkormányzatai képviselje, továbbá
dr Csorba Csaba jegyzőt aBékés Megyei Vízmű Vállalat Igazgatóságában,

hogy az önkormányzatot, mint tulajdonos képviselje.
• HozzájárulI a lestülel, hogy dr Dávid Imre főállású polgármester az

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél az elnöki tisztel betöllse, ugyanakkor
lemond aBékés Megyei Vízmű Vállalatnál betöltött igazgatói tiszlségéről.

• Meghatározták a polgármesteri illetményl is az alakuló ülésen. Ennek
alapja az 1/2002. (11.5) KT. sz. rendelete, ahol a köztisztviselők illetményének
alapja 33 OOO forint. Az 1994. évi LXV Iv 3. § (2) bek. d./ pontja szerint a tíz
ezernél több lakosú települések esetén a szorzószám 8-tól 10-ig állapítható
meg. A válaszlást kövelően azonban a megállapított illetmény nem lehet
kevesebb, mint a választást megelőzően megállapított illetmény. Eszerint a
26/2002. (1.31.) KT sz. határozatával apolgármesteri illetményt 330 OOO Ft/hó
összegben állapították meg. Ez az összeg maradt továbbra is a polgármester
illetménye.

• Az alpolgármesler, mini feni írtuk, titkos szavazást követően Katona Lajos
lett. A társadalmi megbízású alpolgármester tiszteletdíja a rendeletnek
megfelelően 55 OOO forint/há (2003. január 1-jétől 60 OOO Ft/hó).

• Akövetkezőkben abizoUságok elnökeit és tagjait választották meg.
APénzügyi- és Gazdasági BizoUság elnöke Csíkné Tímár Éva, tagjai Jakus

Imre, Kovács Mihály és Vass Ignác, kültagjai Tímár Zsolt és Vodova János;
az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke Jenei Bálint, tagjai Babos László,

Dezső Zoltán és Véháné Szediák Ildikó, valamint kültagja dr. Schmidt Péter;
• a Városfenntarló és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Csányi István,

tagjai Császárné Gyuricza Éva, Knapcsek Béla és Béres János, kültagjai Sipos
Tas Töhötöm reformálus lelkész és Wéber Csaba;

• a Humánpolilikai Bizottság elnöke Hangya Lajosné, tagjai dr. Kovács
Béla, Czibulka György, irj. Dógi János és Tímárné Kozma Ágnes, kültagjai
Iványi László katolikus plébános, Fülöp Istvánné és Garai János lelt. (Egyes
bizottságok kültagjainak személyében még változás, illetve bővülés történhet.)

A képviselői tiszteletdíjak a KT rendelet alapján: 28 OOO Ft/hó. (2003.
január 1-jétől30 OOO Ft/hó).

Ezen felül további: 13 OOO Ft/hó, (2003. január 1-jétől15 OOO Ft/hó). ha a
képviselő tanácsnok; 12 OOO Ft/hó, ha a képviselő bizottsági lag (2003. január
1-jétől 15 OOO Ft/hó).; 22500 Ft/hó, (2003. január 1-jétől 25 OOO Ft/há), ha
bizottsági elnök.

Abizottságok nem képviselő (ún. kül-) tagjainak tiszteletdíja havi 12000 Ft
(2003. január 1-jétől15 OOO Ft/hó).

• Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
(SZMSZ) módosítása is megtörtént, mivel az országgyűlés aközélet tisztaságá
nak elősegítése érdekében korábban már kötelezővé tette az országgyűlési

képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét, sezt kiterjesztette aközigaz
gatásban foglalkoztatott köztisztviselők jelentős körére is.

A polgármester megválasztásakor, majd ezt követően évente vagyonnyi
latkozatot köteles tenni, úgyszintén a képviselő-testület tagjai is. A képviselő

saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő

házas- vagy éleUársának, valamint gyermekének avagyonnyilatkozatát is. Ennek
elmulasztása szankciókkal jár: képviselői jogait nem gyakorolhatja; juUatások
ban nem részesülhet. Avagyonnyilalkozalok vizsgálatát egy, a testület által ki
nevezett bizottság végzi, jelen esetben az Ügyrendi- és Jogi Bizottság.

• A képviselő-testület az ipari park beruházással és fejlesztésekkel kap
csolatos testületi munka koordinálására, a megvalósult beruházás
hasznosításának figyelemmel kísérésére munkacsoportot hozoU Iéire, melynek
tagjai Katona Lajos, Csíkné Tímár Éva és Jakus Imre képviselők.

• A képviselő-testulet a 12/1991. (X. 30.) KT számú rendeletének
alapján önkormányzati képviselőként a városért végzett kiemelkedő tár
sada�mi tevékenysége elismeréseként dr. Valach Béla részére
"Gyomaendrődért emlékplakettet" és az ezzel járó 50 ezer forintos pénzju
talmai adományozta.

Dr. Valach Béla 1990-től 2002-ig tagja volt az önkormányzatnak, a
képviselő-testületnek Mindannyiszor egyéni választói kerületben
megválasztott képviselő volt. A Városfejlesztő, Fenntartó és
Környezetvédelmi, majd a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnöki tisztét töllölte be. Határozott egyéniségével, jó szándékú és céltudatos
képviselői, bizatlság elnöki tevékenységével jelentősen hozzájárult a helyi
demokrácia kialakulásához, aváros anyagi, infrastrukturális fejlődéséhez.

• A képviselő-testületi alakuló ülésre kissé késve, de megérkezett
Domokos László, körzetünk Fideszes országgyűlési képviselője, és köszöntölte
az új testület polgármesterét és tagjait. A továbbiakban eredményes munkára
sarkaiita a képviselőket, és ajövőbeni folyamatos együttműködés reményében
atovábbfejlődés lennivalóira hívta fel afigyelmet, különös tekintettel aközelgő

EU-adta többletlehetőségekre, ugyanakkor az ezzel kapcsolalos leladatokra is.
• Dezső Zoltán képviselő bejelentette, hogy bizoUsági tiszteleldíjál fel

ajánlja egy civil szervezet támogatására.
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A jövő évi pályázati lehetőségekről kérjük, érdeklődjenek a Vállalkozók
Házában a kistérségi megbízottnál, Babos Lászlónénál, Hősök útja 56., tel 283-
436, 06/20/3576-931.

A gyomai katolikus templom kertjében kívánnak egy karácsonylát állílani, s
alá arászoruló gyerekeknek ajándékokat elhelyezni. Aszervezők: az ÉleI Másokért
Egyesület, aTemplomos Lovagrend és a Kereszténydemokrata Szövetség kéri a
lakosságot, hogy aki tud, segítsen! Gyűjtenek a fa alá játékokat, könyveket,
édességet, amelyet a templomban lehet december 1-jétől 15-ig leadni.
(Ruhaneműt nem kérnek és nem gyűjtenekl) Segítségüket előre is köszönikl

Képviselő-testületi ülés novem.ber 21-én
Nappali Klubja. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Idősek Álmeneti Otthona.

N. ellátási díjak is némileg változtak. Például: ebéd 319 Ft, reggeli, ebéd 433
Ft. Idősek Otthona napi 1012 Ft, emelt szintű ellátás 1114 Ft/fő. Házi segit
ségnyújtás óradija 264 Ft.

• Módosításra került a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

szóló rendelet is. N. állami támogatású bérlakásprogram keretében Gyomaendrőd

Város az Endrődi utca és aMagtárlaposi utca helyszíneken épített, összesen 24 db
költségalapon meghatározott lakbérű lakást. Műszaki átadásuk 2002. október 25
én meglörlént. A költségek meghaladták a tervezettet. A támogatási szerződés

értelmében alakbér nagysága az első naptárí évben nem lehet kevesebb, mint az
adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a, ezért újból meg kell állapítani a
lakások bérét. Eszerint aMagtárlaposi úton 4db 70,1 mLes, lakótér +2 fél szoba
nagyságú, összkomfortos lakás (hozzá tartozik egy 15 m2-es garázs) lakbére
15 300 Ft/hó plussz garázs 1000 FI/hó. 4 db 74,07 mLes, lakótér + 2 fél szoba
nagyságú, összkomfortos lakás (garázzsal) lakbére 16 OOO Ft/hó, + garázs 1000
Ft/hó. N. Endrődi utcában 14 db 33, 93 mLes, 1szobás, összkomfortos, valamint
2db 35,7 m2-es 1szobás lakás bére 10000, illetve 10 500 Ft/hó lesz.

• A gépjárműadóról szóló rendeletet is módosították. N. önkormányzat
határozza meg agépjárműadó tételeit, azonban atörvény keretein belül teheti ezt.
A2003-as évre a tervezett és elfogadott adóérték: személygépjármű önsúlya, ill.
tehergépjármű önsúlya, növelve a terhelhetőség gel - minden megkezdett 100 kg
után 850 Ft. (2004. január Hétől atervezett adódíj 1000 FI/év.) Motorkerékpárra
5000 Ft/év. Lakópótkocsi, lakóautó, sátras utánfutó 5000 Ft/év.

• Ellogadla a képviselő-Iestülel a következő 4 évre szóló Gazdasági
Ciklusprogram című előterjesztést. Ez felöleli aváros gazdasági célkitűzéseinek, a
munkahelyteremtés, a városi intézmények fejlesztésének, felújításának, a város
imázsának (városképének), környezetének javítását a lakhatási életkörülmények
vonatkozásában. Legfontosabb feladatok: a folyamatban lévő beruházások befe
jezése: szennyvíz II-III. ütem, majd a IV. ütem, kommunális hulladéklerakó lelep,
Liget-fürdő fedett uszoda beruházása, Öregszőlői ivóvíz-beruházás.

Itt meg kell jegyezni, hogya képviselő-testület kérle amegyei közgyűlésben

részt vevő képviselőket, hogy kérjék amegyei közgyűlés segítségét is aberuházá
sok sikeres befejezéséhez, valamint, hogya hulladéklerakó esetében nem veszé
lyes hulladékok kezeléséről van szó, hanem állali, humán eredetű hulladék,
szennnyvíziszap megsemmisítéséről.

• Ellogadlák az Öregszőlő településrészen az Iskola utcában épülő, kb. 1 km
hosszú, szilárdburkolatú út költségtervezetét. Ennek teljes összege mintegy 68
millió forint. A pályázatból a teljes beruházási költség 75%-a nyerhető el, a
maradék önkormányzati saját erő, ezen be/ül ennek 20%-át az érintett ingatlantu
lajdonosoknak kell majd befizetni közműfejlesztési hozzájárulás címen. Pontos
kalkuláció akövetkező ülésre kerül beterjesztésre

• A képviselő-testület pályázatot nyújt be aSapard-programhoz amikrohul
lámú rádió, városi informatikai rendszer kialakítására. Aszolgáltató rendszer majd
a lakosság számára is megfelelő Internet-szolgáltatást nyújt.

• AHumánpolitikai Bizottság a "Felsőoktatás" jeligére benyújtott pályázatok
közül akövetkezők támogatását javasolja az oktatási év szorgalmi időszakára, havi
8000 Ft/fő, vagy félévenként 40 ezer Ft/fő összeggel: Porubcsánszki Zita pszi
chológia szakos, Jenei Éva Evelin élelmiszer-ipari mérnök, Kmellár Béla élelmi
szer-ipari mérnök és Dógi Beáta építész hallgatókat.

• Újabb öt évre kölöttek szerződést a piacot, a vásárt és a mérlegelési
tevékenységet végző Markt Platz egyéni céggel, Kolohné Pelyva Edíltel.

• Kivizsgálják aGyomaszolg Ipari Park Kft.-nél felmerült lakossági panaszt,
amely a temetkezési szolgálattal kapcsolatos. A következő ülésen kerül ismét
napirendre.

Napirendi pontokból
• Elkészült a településrendezési terv és helyi építési szabályzata Gyoma

endrőd városra vonatkozóan. A településszerkezeti tervet a települési önkor
mányzatnak legalább tizévenként felül kell vizsgálnia, szükség esetén módosítá
sukról gondoskodni kell. A rendezési tervek mostani átdolgozásával a lTT.
Városépítő BT (Szeged) társaságol bizták meg.

N. Építési törvény 10. § (1) kimodja: "A lelepülésszerkezeli terv meghatároz
za a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, atelepülés működéséhez

szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, aszomszédos
vagy amás módon érdekelt többi település alapvető jogainak rendezési terveinek
figyelembe vételével akörnyezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása
mellett."

Aszabályozási tervnek és ahelyi építési szabályzatnak tartalmaznia kell abel
és külterületek lehatárolását, a beépítésre szánt és nem szánt területek, ill. az
azokon belüli egyes területrészek (övezetek) lehatárolását, az egyes területrészeken
belül a közterületek és az egyéb területek elkülönítését, a közterületeken belűl a
különböző célokat szolgáló terüleleket (közút, köztér, közpark ... ), közterületnek
nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, területek kialakítására és
beépitésére vonatkozó megállapításokat egyebek melleIt.

Hernyák Imre vezető tervező elmondta, hogy a terv a törvényeknek
megfelelően többféle vélemény figyelembe vételével elkészült. Két fő részt tartal
maz: a szerkezeti tervet és területfelhasználást, valamint a szabályozási tervet.
Röviden ismertelte a tervet, s kiemel t néhány lényegesebb elemet, mint a
besorolások, a 46-os út elkerülő szakaszterveit, beépítési terülelekel,
űdűlőövezeteket, az inlrastruktúra hiányosságait, akét településrész közötti terület
lehetőségeit.

A képviselők felhívták a figyelmet a terv hiányosságaira, és pontosításokat
kértek például az ártéri földművelés, a reptér ügyében, a védett épületekre
vonatkozóan, kertvárosi besorolások stb. esetében.

• Módosították a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési sza
bályzatát.

• Módosításra került aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint afizetendő térílési díjakról szóló rendelet.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást
nyújló szociális ellátási lormák: szociális alapellátás: étkeztetés; házi segít
ségnYújtás; családsegítés.

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek

Otthona. Nappali ellátást nyújtó intézmények: Idősek Klubja, Fogyatékosok

Napirend előttiekból

• Mindkét kisebbségi önkormányzatnál megtörténtek az elnökök és elnökhe
lyettesek megválasztásai, és kijelölték adelegáltakat a képviselő-testületbe ís.

• AVízmű támogatása módosul. Aszennyvizberuházás támogatása akoráb
bi 3,5%-os mértékről aforrásjavulás miatt 5%-ra emelkedik. Ez kb. 9,6 millió fo
rintot jelent. Aszerződés is aláírásra került, tehát apénz még ez évben megérkezik.
Az öregszőlői ivóvíz vonatkozásában az eddigi 40%-ot felemelték 50%-ra, ami
közel 2 millió forintot jelent. A pénz jól jön, hiszen Öregszőlő esetében nagyon
nehéz lenne az eredetileg tervezett összegből megvalósítani aberuházást.

• A hivatalban kisebb átalakítás folyik. A jelenlegi porta-telefonközpont
helyére az alpolgármester irodája kerül, mert ajövőben feltétlenül nagyobb súlyt,
hatáskört kap az alpolgármester. A porta-telefonközpont pedig a szemben lévő

oldalra költözik, remélhetőleg hamarosan. Ezzel együtt a telefonközpont kor
szerűsítése is megoldódik.

• Visszmajor támogalás keretében mintegy hatmillió forintot nyert a város.
Részben a Vállalkozók Háza javítására, részben pedig az endrődi ravatalozó
felújítására. Ez utóbbi esetében még folyik amunka.

• Címzett támogatás esetében adtunk be két pályázatot. Az egyik aKis Bálint
Általános Iskola új iskolaoktatási komplexumára. Sajnos, ez egyelőre nem nyert.
A másik, abelterületi belvízkárok rendezésére, a holtágak (Fűzfás-, Rév-zugi,
illetve aCsókási) kerültek volna összekötésre. Ez ugyan továbbjutott, de kiderült,
hogy csak töredék összegű lenne az eredeti elképzelésekhez képest a támogatás.
Valószínű, hogy Orosháza és környékén indul inkább abelvízmentesítés.
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45 éven felüliek állásbörzéje
AJ. október 30-án rendezett állásbörzén, amikor a45 éven felüliekel célozták

meg az immár hagyományos rendezvénnyel, ameghivott több, mint kétszáz érintett
munkanélkülinek mintegy afele jelent meg. AMunkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltségén már a délelőtt folyamán 18 főnek sikerült munkahelyet találni. Ezt
követően még 13 személy kapott lehetőséget, de további tízen még november
végéig munkához juthatnak. Az igénybe vehető tanácsadásokon 41 munkanélküli
veU részt. Érdekessége ennek, hogy alegtöbben Petri Andrásnál fordultak meg, aki
amegyei nyugdíjbiztosító képviseletében oszlott hasznos lanácsokat.

AGyomai Kner Nyomda Rt. jóvoltából ajelen lévők ajándékkönyveket is kap
tak. Amegnyílót Szilágyi Róza, aBékés Megyei Munkaügyi Tanács munkavállalói
oldalának képviselője tartotta. Jelen volt a körzet négy polgármestere is, köztük
dr. Dávid Imre.

A megjelent munkáltatókkal értékes beszélgetéseket folytattak a mun
kanélküliek, ami ajobb megismerést, személyes kontaktus előnyeit biztosította.

Amunkaügyi központ célja az volt, hogy felhívja afígyelmet ismételten erre a
korosztályra, akik, szemben a kezdő fiatalokkal, kellő tapasztalattal, szaktudással
rendelkeznek, és tulajdonképpen ezért értékesebb munkaerők. Egyébként számukra
folyamatosan próbál a munkaügyi központ foglalkoztatást, munkát biztosítani,
hiszen a közmunkákon szeptembertől körülbelül 40, októberben mintegy 30 és
novembertől legalább 40 lő vesz részt. Fontosnak tartják ezeknek az embereknek a
segítését. mert általában nem asaját hibájuk miatt lettek munkanélküliek. Atájékoz
tatást Tímárné Búza Ilona, ahelyi kirendeltség vezetője adta aHíradónak.

AMagyar Vöröskereszt
Gyomaendrődi Területi Szervezetének közleménye

2002. év folyamán területi szervezetünk jelentős mennyiségű, nem saját
szerzeményű adományt osztott szét Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva,
Csárdaszállás és Hunya lakosai között Az adományozók: a Karitatív Tanács, a
Dán Vöröskereszt, a Holland Karmel International, a Magyar Vöröskereszt
Országos Titkársága.

VÁM által elkobzott termékek - üdítő 40 db, 40 fő részére, ruhanemű 821
db, 349 fő részére.

Holland Foundation Karmellnt-töl- konyhai eszközök, ruhák, játékok 541
kg, 160 fő részére. Járókerei 2 db, 2 fő részére. Mosószer 60 I, intézmény
részére. Konzerv 50 db, 20 fő részére.

Dán Vöröskereszttől - játék, cipő ruhanemű 405 kg, 162 fő részére.
Járókeret 2 db, 2 fő részére.

Magyar Vöröskereszt Országos Titkárságától - multivitamin 50 db, 50 fő

részére Szárnyas betét 528 csg., 399 rő részére. Etető cumi 20 db, 10 fő

részére. Üdítő 2 l-es 1920 db, 2117 fő részére. Kávé 24 ü., 24 fő részére.
Ruhanemű 60 db, 52 fő részére. Szaloncukor 90 csg., 153 fő részére. Tej akció
864 I, 1034 fő részére.

A felsorolt szociális akciók során 4574 személy részesült az adományok
bói.

Kurilla Jánosné területi vezető

Téli örömök báiját rendezi a Katona József
MűvelődésiKözpontban a Kulturális Egyesület és
a Körös Menti Alapfokú. MűvészetiIskola december
21-én 19 órától. A vecsernye

1. fogása: disznótoros, csabai ízesítésű sült
kolbász, cigánka, loksa (szlovák csoda).

2. fogása: gyógyhatású székelykáposzta.
Az örömfokozói: Grandmother's Jam zenekar;

Balázs Andrea musicalszínésznő; Körös Menti
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

Jegyek 1600 Ft-os (tagoknak 1000 Ft-os) áron
kaphatók a Városi Könyvtárban (Kossuth u. 50.).
a Körös Menti AMI irodájában (Kossuth u. 9.),
Vaszkó Katalin zöldséges boltjában (PásztorJ. u.).

A tombolafődija: Szilveszter Szlovákiában l fő

részére (4 nap öröm a hegyek között!).

A közterület-felügyelő kérése és közleménye

Tisztelt Lakók!
Szeretném néhány, aktuális problémára felhívni afigyelmüket.
• Kommunális hulladék és lom elhelyezése
A kommunális hulladékot minden héten egy alkalommal szállítja el a

Gyomaszolg Ipari Park K~. Szilárdburkolatú út mellől csak szeméttároló edény
ből (kuka), a földutakról pedig zsákos szemetet. A szemetet az ürítés napján
reggel 6 óra után szabad kirakni.

Településünk szégyenfoltjai főleg az endrődi részen, aFő út és amellékutak
kereszteződéseiben találhatók, ahol állandóan ott éktelenkedik 15-20 zsák
személ, amit már aszállítási nap előtt 4-5 nappal kiraknak. Kutyák, guberálók
szórják szét azsákok tartaimát.

Akommunális hulladékhoz nem tartozik afalevél, építési törmelék, trágya,
lom, gally.

A lomtalanítási akció keretében sem szállítanak el trágyát, nagy meny
nyiségű építési törmelékeI. falevelet.

Avállalkozásoknak kötelező a szeméttároló edény beszerzése, valamint a
szemétszállílási szerződés megkötése a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vei.
E kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül, súlyos pénzbírság
szabható ki ebben az esetben.

• Síkosság-mentesítés
Hamarosan beköszönt atél, ezzel együtt ahóesés és asíkosság. Ajárdákról

ahavat folyamatosan le kell takarílani, síkosságmentessé kell azt tenni. Az ebből

adódó balesetekért az ingatlan tulajdonosa afelelős.

Aki ezeket a kötelezettségeket elmulasztja, szabálysértést követ el, és
pénzbírsággal sújtható.

• Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok elhe
lyezése

Előfordul, hogy vegyszeres edényeket, akkumulátorokat helyeznek ki a
szemét közé. Ez környezetvédelmi szabálysértésnek minősül, melynek büntetési
díjtétele több tízezer forint.

• Mezőgazdasági gépek közterületen tárolása
Sok új út épült településünkön. Sajnos, az utcák lakói jogos panasszal

élnek, mert az ott közlekedő nehéz gépjárművek, mezőgazdasági gépek
rongálják az ulat. Sáros időben az udvarokból , útpadkáról nagy mennyiségű

sarat hordanak fel az úttestre. (A felhordott sarat az okozónak el kell távolítania!)
Több utcában mezőgazdasági gépeket, eszközöket tárolnak, minden bizonnyal
az ott lakók, ami veszélyezteti aközlekedést.

Felhívom a fuvarozók figyeiméI, hogya településen belül, közterületen
gépjárművet tárolni TILOSI Erre engedélyt nem. ad ki ahatóság.

Közterület-felügyelő

Köszönet
A Selyem Úti Óvoda Szülői Munkaközössége és az óvoda dolgozói

megköszönik mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
intézményeknek a támogatását, akik 2002. november 16-án meg tartott
"Ovi" vacsoránkat tombolatárgyaikkal, vagy bármilyen más módon segítet
ték a jótékonysági rendezvény bevételének növelését.

Támogatók: Mágus-Camp, Farkas Máté, Tamás Zollánné, Color-shop. Uhrin Altiláné.
Liget-Iürdő, Andódi György, Szabó Islvánné, Gyuriczáné Babarik Ágnes, Bótos Zsoll, Pólya
Szilvia. Biró Károly, Kalmár László, Csapó Zoltánné, Geltai Zoltánné. Nagyné Simon Mária,
Dinya Imre, Gyomai József, Harnos Imre. Uhrin Erzsébet, Kruchió Ferenc, Dávid Islván, BaláZs
Tibor, Dávid Mátyás, Vaszkó Lajos, Gubucz Imre. Giriczné Farkas Judit. Farkasinszki Zsuzsa.
Haveida Jánosné, Wolfné Kereki Tünde. Fülöpné Gelfai Zsuzsa. Timár Vince. Tólhné Rojik Edit.
Löveiné Márton Gizella. Varga Józselné, Fekécs Róbert, Szilágyi Sándor. Dajkóné Bélteki Éva,
Bula Lajosné. Forgó Frigyes, Andor Csempe Centrum. Várli András, Kisréli Vadásztársaság,
Vargáné Farkas Ildikó, Cserenyecz Éva. Suha Tamásné, Csahóczki János. Szabóné Szónya
Györgyi, Carlos Cipő. Margó Virágbolt. Kurilla Dival, Szarka Csilla, Tip-Top cipőboll, Rostélyos
Gmk.. Dosszié KII .. Sebők és Sebők, Tibi cukrászda. Feketéné Bielik Jutka, Körös Bútoripar,
Zöld cukrászda. Fülöp Zoltán, dr. Varga Géza, Bárdi Zoltánné, Fasola Adeola, Penlament Klt.,
Giricz Klára. Lancester Hedvig, Zöldrét Klt., Balázs Jánosné, Katonáné Margitka, Tandi
Ferencné, Endrődi Palika, Tandi bulik, Gyomai Kner Nyomda RI.. Lálkóczki család, Bela cipő,

Kerl-Kivi Klt., Sóczó Béla, Endrőd és Vidéke Takszöv, Nagy Sándor, Vodova János, Ungvölgyi
János, Dinamit Ruházali BolI. Sztankó Zoltán, Szediák Georgina, Szonda István, Szőkéné

Juhász Erika, Szőke Józsel, Sevro Cipő Kft., Porubcsánszki Sándorné. Gellai Bálininé. Barna
Csemege, Pápai Gábor, Pápainé Puj Éva, Iparcikk Bt., Edit Relormház, Vaszkó Béláné, Timár
Andrásné, Törőesik János, Szabó Tibor. Mahovics Erika, Dógi János. Hinel Andrea, CM
méteráru, Turul Cipő.
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STRATÉGIA ÉS TAKTIKA EGYFELÉ MUTAT
- interj(J dr. Valach Bélával

• Ön képviselő voll a rendszerváltástól 2002-ig a
gyomaendrődi képviselő-testülelben. Akkor mityen hangulal
ban és elhatározással indult a lestületi munka?
", Abban az időben rendszerváltó hangulat uralkodott. Aki
felnőtt fejjel megélle azt az időszakot. tudja, hogy voll aleve
gőben valami hurrá optimizmus. Azt hittük, hogy minden
fenékig tejföl, és holnaptól minden teljesen megváltozik. Nem
rajtunk múlott, hogy nem így történt. Mint város és képviselő

testület, mi sem tudtuk magunkat függetleníteni az országos
p~ikától, annak hullámzásaitól. Az akkori Városfejlesztő,

Fenntartó és Környezetvédelmi Bizottság etnökeként dolgoz
tam. Az első évben legtöbbször felkészületlenül érte avárost
a pályázási lehetőségek sora, például nem rendelkeztünk
megfelelő, apályázathoz szükséges dokumentációval. Ennek
ellenére, azt hiszem, jól sikerült lobbizni a település
fejlesztése érdekében, ugyanis a költségvetés jelentős száza
léka julott lejleszlésre, lennlarlásra, modernizálásra, például
az intézményeknél aszéntüzelések kivállására agáz központi
fűtések megépítésére.

• MiliariolI a leglonlosabbnak?
En azért vállaIIam aközszereplésI, mert érzékelIem, Gyomaendrőd jelentősen el

van maradva, elsősorban infrastruktúrában. Kitűzött célom az voll, hogy mindenkép
pen ateljes csatornázást kell elérni, utána az utak megépitésél, majd további felada
tok megvalósítását. Erre 12 évet kellett végül várni, de megérte.

• Hogyan látja most a 12 év munkájál? Sikeres voll-e akilúzölI célokhoz képesi?
Abban az időben valahol furcsán vollak leoszlva aszerepek. En, mint avárosfe

jlesztő bizollság tagja, rengeteget tanuIIam. Erdekelt engem is az építészet, a
mélyépítészet. a technikai kivitelezés, avíz-, a szennyvízkezelés ... Ezekbe kénytelen
vollam belelanulni ahhoz, hogy érdemben tudjak véleményt mondani. Például,
amikor elkezdtük a szennyvízcsatornázást és sok tizmillió forintot beépítettünk a
földbe, akkor azzal jöttek, hogy a föld fölé kellene tenni, hogy látszódjon.. En vál
tozatlanul íenntartom azt, hogy ha abban az időben nem csináljuk meg a szenny
víztelep 100%-os kapacitásbövítését, akkor most nem a szennyvízcsatornát csinál
nánk, hanem azt. Úgy érzem, hogy célkitűzéseimet elértem. Amiben nem sikerült
jelentős elmozdulást elérni, az a bel-, külterületi holtágak revitalizációja (újra
élesztése). Bár azt is tudomásul kell venni, hogy úgy avárosnak, mint az embereknek
is valahol véges apénztárcájuk ereje.

Amiben elégedetlen vollam, az, hogy van egy nagyon szűk réteg, összességében
mintegy 60-80 vaskalapos ember Gyomán és Endrődön, akik soha nem azt nézték,
hogyan menjünk előre, hanem azt, hogyan lehet amásikba bármiben belekötni. En
mindig a békességnek és a békés egymás mellett élésnek vollam a híve, arra
törekedtem, döntéseink konszenzuson alapuljanak, és akit lehet, győzzünk meg a
haladás érdekében.

• Mini fogász szakorvos, sok emberrel van kapcsolaiban nap mini nap.
Bizonyára ez is sokal segilell képviselői tevékenysége során?

Biztos, hogy segített. Elsősorban abban, hogy képviselőségemetterületen értem
el választókörzetemben, ami az első időkben gyakorlatilag azonos voll a fogorvosi
körzetemmel, és soha nem vollam pártnak, politikai szervezetnek atagja. Úgy, hogy
mindig megkaptam gyorsan, frissen a visszajelzéseket, véleményeket. Bár ez kissé
nyújtolIa a fogorvosi kezelések idejét, hiszen a beszélgetéshez a páciensnek - úgy
mond - el kell engedni aszáját, hogy beszélhessen.

• Ha maradhatolI volna alestüleiben, hogyan folytatná?
Úgy érzem, hogy az elmúlt hat évben követeli út megfelelő voll, továbbra is ezt

folylatnám. (Bár eleinte hullámzó teljesítményt mutattunk, éppen az említett 60-80
ember "áldásos" tevékenysége folytán. így sikerült elérni, hogya negyedik, ölödik
kezdeti évben mindössze négy százalékot tudtunk lejleszlésre, felújításra fordítani,
mert atöbbit feléllük) Szerintem az út atovábbiakban is ugyanerre vezet: először az
infrastruktúrát tökéletesíteni kell, ez után feltétlenül aváros külső megjelenésére kell
sokat adni, valamint aholtágak felújítására. Azt látni kell, hogy esetünkben építhetünk
itt bármit, hívhatunk mi ide bármilyen ipart, mi csak az ország délkeleti csücskében
vagyunk. Ha csak az EU-val nem kerülnénk abba ahelyzetbe, hogy az EU határokhoz
való közelségünk miatt kvázi ugródeszkaként szerepelhet ez az évszázada gyepűként

használt terület - Békés megye -, akkor ennek avárosnak mégis csak saját maga ere
jéből kell megélnie. Ide multi cég vagy nagyipar, egyebek nem várhatók jelenlős

mértékben, így hát az idegenforgalomra kell ráállni. Ezzel kapcsolatban hibásnak
találom azt, hogy aváros nem álli mellé évekkel ezelőlt egy gyógyszálló-elképzelés
nek. Megfelelő lett volna akkor - úgy érzem - a hátszél is. Azóta bebizonyosodott,

hogy nálunk kisebb és kevésbé jó adottságokkal bíró
településen megvalósitottak olyan gyógyszállót, ami legalább
300 fő körüli munkaerőt köt le direktben, s indirektben is
legalább ugyanennyit.
A meg lévő gyógyfürd6 ugyanis egy bizonyos réteget céloz
meg, a gyógyszálló viszont egy másikat, hiszen ez utóbbi
magasabb kategóriával rendelkezik. Konstrukciójában is
más. Például külföldi biztosítókkal nemzetközi szerződéseket
lehet kötni.
Abban az esetben lesz sok tennivaló, ha a turisták céljai is
bővülnek Gyomaendrőd esetében. Pillanatnyilag a fürdő

kempinget, a volt KISZ-tábort és a Pájer-kempinget veszik
igénybe. Bizonyos létszámon felül ezeket lejleszteni már nem
lehet. Ugyanis legfeljebb május l-jétől szeptember 30-ig tart
az idegenforgalmi szezon. Ebből nem lehet egy városnak
megélnie. Ha meg lényegesen növeljük a lélszámot, akkor
egyszerűen lelakjuk akörnyezetet, és 25 év múlva nem lesz
mit mutogatni. Tehát ésszerűen kell euel gazdálkodni. A
lurizmus kívánatos bizonyos határig, de csak addig, míg nem
rombolja akörnyezetet.

• Aregionátis személlerakó és kezelőmú terve sokaknak telszik, sokaknak nem,
ezérltartanak lőle. Ez ügyben mit lehel megnyuglalásul alakossággaltudalni?

Ellogadom aregionális személtelep létjogosullságát, ugyanis atervezés annyira
gondos, hogy ha a kivitelezés fele olyan gondos lesz, mint atervezés, akkor is biz
tonságosnak és zártnak tekinthető. Remélem, többszörös hasznositású és más szem
léleltel kezelt telep lesz, mint amostani szemétgödör. Aszelektív hulladékgyűjtés és
az újrahasznosítás megvalósítására gondolok, valamint aveszélyes hulladékok, a25
évnél nagyobb felezési idejű hulladékoknak az egészen külön történő kezelésére és
ártalmallanítására. Tehát akkor lennék egészen nyugodt. ha mondjuk aPET műanyag

palackokat nemcsak, hogy nem forgalmaznák, de ha mégis, akkor eleve külön
gyűjtenék, hasonlóan, mint a fémet, üveget. Ez kormányzati (eladal, hogy az újra
hasznosítás lehetőségeit vonzóvá tegye. En, ha állami előírásokba beleszólásom
lenne, olyan termékdíjat akasztanék a PET palack nyakába, hogy legalább duplája
legyen az ára, mint egy visszavállós üveg betétjének. Ha agumiabroncsokra, egye
bekre lehet, akkor nem értem, hogy egy ilyen esetben miért nem.

• Ha jól tudom, hobbJjai közé tartozik a vadászal és ahorgászás. Ezek is tulaj
donképpen apozitív, eredményes munkára sarkattlák, hiszen alermészet szoros része
mindegyik?

Igen. Horgászás, vadászás közben az ember megismeri saját területét, élő

környezetét. Sok emberrel találkoztam már, aki nem voll még túl a város közúti
határán sem, vagy a gáton nem ment még egy jóízű séla során hosszabb utal.
Olyannal is találkoztam, akinek fogalma sincs a holtágak számáról, elhe
Iyezkedéséről, alehetőségekről. En bejártam Gyomaendrőd egész külterületét, és elég
jól ismerem. Néhol elkeserítő környezeti állapotok fogadnak. Az emberek fejében ren
det kellene végre tenni az illegális szemétlerakások, környezetrombolások miatt.
Képesek eicipeini a szemetet kilométerekre ahelyelt, hogyaszeméltelepre vinnék.
Persze, a nagyvállalatok bárhol vannak is, az ISO minősítés birtokában és ennek
ellenére nagy környezetszennyezők. A környezetvédelemben mindig akisembereket
ütik. Aszabályzók annyira megkötik őket és aköltségeket annyira megnövelik, hogy
ezek számukra szinte teljesíthetellenek.

• Ha lehelne, szívesen folylatná ezt a munkát, amil most összeférhetellenség·
miall kényteten volt abbahagyni, illelve nem indulhatolI aválasztásokon?

• Igen. Úgy érzem, hogy célkitúzéseim, amikkel1990-ben indultam, alapjaiban
megvalósultak, és eredményesen munkálkodtam. Ez azért vatahol szimpátia és
megítélés kérdése is. Tudom, hogy nem voltam szimpatikus sok embernek, mert én
nem sokat szoktam köntörfalazni. Nekem astratégia és ataklika mindig egyfelé mutat.
Azonban még rengeteg tennivaló lenne, és valóban szívesen vennék részt a testület
munkájában.

EI kell mondanom, hogy nagyon sokat köszönhetek családomnak, afeleségem
nek, mert abiztos családi háttér nélkül és olyan támogatás és kiszolgálás nélkül, amit
kaptam, nagyon nehéz lett volna teljes erőbedobással dolgozni, hiszen három-négy
helyen, civil szervezetekben is szerepet vállaltam. A civil szervezetekben ezután is
részt kívánok venni, s még mindig párt- politikamentesen.

• Gratulálunk kitünteléséhez!
Nagyon köszönöm Nagyon jól eselt, bár kissé meglepeIt adolog, mert tudom a

rendjét annak, hogy ez hogyan szokott lenni, mennyi vita előzi meg. így, közfel
kiáltásra duplán értékes ez akitüntetés.
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Gyomaendríídön a rendííríírs vezetését a közelmúlt
ban Paraizs Tamás rendíírfólladnagy vette át Tóth
Bálinttól, aki más beosztásba került. A következíí
sorokban rövid beszélgetésben kívánjuk - valamivel
bíívebben - bemutatni olvasóinknak Paraizs Tamást.

• Kérem, mondjon magár61 néhány adatot?
- Szarvason születtem, huszonöt éves vagyok. Az állalános

iskola és agimnázium elvégzését követően felvellek a Rendőrtiszti

Főiskolára, közrendvédelmi szakra. Szerettem itt tanulni, és így
1999-ben jó eredménnyel végeztem. Utána a BRFK-nál maradtam
részben azért, mert 011 már voll kapcsolatom, részben pedig azért,
mert úgy éreztem, hogya minél gyorsabb szakmai fejlődéshez a
BRFK a legmegfelelőbb szervezet. Annál is inkább, mivel ott
nagyobb a lakosság száma, gyorsabban pörögnek az események.

Először Budapest V. kerületi kapitányságára kerültem, a közrendvédelmi osz
tályra, mint alosztályvezető helyettes. Váltásparancsnoki feladatokat láttam el. Volt
14,15 járőröm és fogdaőrőm. Másfél év után aXI. kerülethez helyeztek, az Örmező,
Gazdagrét rendőrőrsre, 2000 decemberétől parancsnok-helyettesként, majd 2001
januárjától kineveztek őrsparancsnoknak. Ez már inkább tetsző feladat volt számom
ra. Tudni kell, hogy ez egy 120 ezer lakosú kerület, és ezért is sokrétű feladatokkal
kell megbirkózni. lit a kábitószeres problémáktól, a betöréseken keresztül minden
féle bűncselekménnyel lalálkoztam. Hasonlóan Gyomaendrődhöz, olt is rengeteg
víkendház van. Annyi különbséggel, hogy nem vízpartiak, hanem lankás, dombos
területen fekszenek. Naponta 7-8 betörés is történt. Sokszor csak "beköllöztek" a
hajléktalanok egyes nyaralókba, hogy ott alhassanak.

2002. november 1-jétől kerültem Gyomaendrődre. Legnagyobb részben azért,
mert Szarvasról származom, s így akörnyéken szerelnék letelepedni. Budapesten a
lakáshelyzet szinte megoldhatatlan feladat számomra, az ottani árak miatt.

• Egy új vezető érkezésével óhatal/anul együttjárnak bizonyos változások is, így
lesz talán az ön és agyomaendrődi őrs személyzete esetében is?

Lassan kezdem megismerni az őrsöt, ezért egy-két változást be szeretnék majd
vezetni. Remélem, hogy az állomány is partner lesz ebben. Mivel én közrendészeti
területen dolgoztam idáig, több. mint három évig Budapeslen, meglepett, hogy ezen
a nagy területen, Gyomaendrődön, nincs kint legalább két rendőr az ulcákon.
Bűncselekmények, sajnos, történnek itt is - és nem is kevés. Ahogy hallottam,
Békés megyében egyik legfertőzöllebb ez alerület. Mindenképpen szeretném elérni
és megvalósítani, hogy folyamatosan legyen rendőri jelenlét az utcán itt is. Az
embereknek szüksége van arra, hogy egyenruhást lássanak, ugyanis ez a bizton
ságérzetel meglehelősen növeli. Aközrendvédelmi szakterület legfontosabb területe
amegelőzés. Nyilván alehetőségek eléggé behatároltak, mert sajnos, alétszám és a
technikai ellátottság adott. Agyomaendrődi létszámunk jelenleg csak aminimumot
adja, a leladatok elvégzéséhez éppen elég, de így nagyon feszített a tempó az
emberek számára.

• Apénteki, szombati, úgynevezett diszk6éjszakák eseményei atelepülés egyes
kocsmái és környezetük eselében, enyhén szólva hergelik, idegesítik alakosokal,
hiszen azaj és az italozást követő randalírozások rendszeresek, vere/<edésekről nem
is beszélve. Mit lehet itt tenni?

Úgy tervezem, hogy ekkor. ezeken a helyeken fokozoII rendőri jelenlét legyen.
Ahogyan a létszám engedi, mindenképpen feladatunknak lartom aszórakozóhelyek
felügyeletét, ahol szükséges.

• A polgárőrökkel meglévő kapcsolal. viszony remélhetőleg továbbra is jó
marad?

Nemrégen találkoztam Szűcs Ferenccel, a polgárőrök vezetőjével. Nekem az
előző helyemen, Budapesten is nagy segitségemre voltak a polgárőrök, hiszen
rengeleg feladaiban tudnak általában segíteni, és ezt itt is szeretnénk kölcsönösen
kihasználni. Konkrét. feladatcentrikus együttműködésre számítok.

• Régi probléma, hogy Gyomaendrődön legyen-e rendőrkapitányság. Erről mi
avéleménye?

Ebben nem vagyok illetékes, ezt jóval magasabb szinten döntik el. Véleményem
szerint, ha csak Szarvassal hasonlítom össze Gyomaendrődöt, akkor mindenképpen
szükség lenne ilt kapitányság ra. Ha összevetem a bűnügyi fertőzöttséget is, akkor
leltétlenül indokolt lenne. Biztos, hogya kollégáim többsége is így gondolja. Nem
hinném, hogya lakosok elleneznék azt, hogy ill többszörös létszámmal kapitányság
legyen.

• Sarkal/atos pont Gyomaendrőd környezetében a víkendházas betörések cik
likus, szezonon kívüli nagy száma, valamint egy. tulajdonképpen ismert csoport be
surranásos lopás elkövetéseinek gyakorisága, mely ut6bbi is szintén bosszantja az
embereket. Mit lehet tenni ezek el/en?

A mostani helyzel mellett legfontosabb az állampolgárok
viselkedése ilyen esetekben. Tapasztalatból mondom: segít az is, ha
- amennyiben módjuk van rá a tulajdonosoknak - minél több
ször kimennek a nyaralóikhoz. Az elkövetők rendszerint figyelik a
területet, és zavarja őket, ha látják, hogy mozgás van, törődnek az
ingatlanokkal. Ellenkező esetben zavartalanul követhetik el a
betöréseiket.
Másik dolog, hogy aszomszédok ne legyenek közömbösek és szól
janak, ha gyanús tevékenységet, mozgást észlelnek a környéken.
Sokkal könnyebb, ha az ember odaligyel a másikra kölcsönösen.
Azt nem kérem, hogy fogják el a betörőt, a búnözőt, de legalább az
ingyenes telefonszámot hívják fel: a107-et, vagy a112-t, és mond
ják el mi történI. Utána ők is nagyobb biztonságban érezhetik
magukat, mikor látják, hogy gyorsan reagálunk ahivásra.
Másik kérés, hogy télre ne hagyjanak kint semmit, amit lehet,

vigyenek haza. Ugyanakkor valahogy jelöljék meg az esetleg kintmaradó dolgokat,
ha mással nem, rajzoljanak, véssenek rá keresztet, egyebet. Ez később azonosításnál
is nagy szolgálatot tehet.

A besurranókkal kapcsolatban fontos, hogy amit lehet, azl zárjuk csak be, ne
felejtsük nyitva. Ha nem muszáj egy ablaknak vagy ajtónak nyitva lennie, akkor ne
legyen nyilva. A szomszédok odafigyelése, reagálása szintén szükséges ebben az
esetben is.

Megelőzés érdekében felhívom a lakosság figyeimét egy terjedő bűnelkövetési

formára. Ha esetleg új, magukat gázórásnak, vízórásnak, villanyórásnak kiadó
személyek bukkannak fel - de más, például házalók esetében is érdemes figyelem
mel lenni -, ne engedjük őkel be a lakásba. Hiszen, ha többen vannak, az egyik
lefoglalja a tulajdonosI akármilyen ürüggyel, s addig a többiek gyorsan kirámol
hatják a másik helyiségben lévő értékeket, készpénzt. Legyen meg mindenkiben
ilyen esetekben a kellő, egészséges bizalmatlanság velük szemben.

A közelgő téli közlekedésre is szeretném felhívni a lakosság figyeimét. Több
óvoda, iskola van Gyomaendrődön. Fokozottan balesetveszélyes helyek ezek, szinte
minden pillanatban. Sokkal jobban oda kell figyelni aközlekedésben erre. Továbbá
nagyon fontos a gépjármű állapota, felkészítettsége a téli időszakra. Ellenőrizzék a
gumiabroncsokat, az ablaktörlő lapátokat, az ablaktörlő folyadékot, az akkumulátor
állapotát, avilágítási és egyéb, lényegesebb részeket agépkocsin.

Az időjárási és a látási viszonyoknak, valamint a KRESZ-táblák utasításainak
megfelelően közlekedjenek.

Kérem atörvénytisztelő polgárokat, a lakosságot, hogy segítsen nekünk, mi is
segíteni fogunk, ha odakerül asor. Végezetül annyit, hogy remélem, minél keveseb
bet találkozom alakossággal panasz kapcsán.

Védffoltás influenza ellen
Az influenza-megbetegedések megelózése érdekében ebben az évben is lehelöség

van térítésmentes oltásokra. Atérítésmentes védóolláshoz felhasználható ollóanyagol a
háziorvosok november 7-8-án megkapták.

AKözegészségügyi, Járványügyi és Sugáregészségügyi, valamint az Infektológiai
Szakmai Kollégium 1995. évi állásfoglalásál figyelembe véve kizárólag az alábbi cso
portokba tartozó személyek ollhatók atérítésmenles ollóanyag felhasználásával:

a) egy esetlegesen influenza-megbetegedés következményes szövódménye miatt
fokozottan veszélyeztetettek (kockázati csoporlok):

• idült szív, keringési, légzőszervi, vese, anyagcsere-betegségben szenvedők,

betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid vagy rosszindulatú daganal)
miatt csökkeni immunitású személyek;

• 60 éven felüliek;
• szociális otthonokban, öregek otthonában vagy egészségügyi intézményekben

huzamosabb ideig ápoll bármely korú személyek;
• tartós szalicilátkezelésben részesülő gyermekek és serdülők. (A Reye-szindró-

ma veszélye miatt.)
b) Afenti kockázali csoporlokat alerlözés átvitele révén veszélyeztelö személyek;
• egészségügyi dolgozók;
• szociális intézmények dolgozói.

Ezen kívül orvosi vényre bárki megvásárolhatja agyógyszertári forgalomban lévő

influenza vakcinák bármelyikét 50%-os társadalombiztosítási hozzájárulás mellett
Avédőollásokkal kapcsofa tos lovábbi tájékoztatásért forduljanak háziorvosukhoz.

ÁNTSZ
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10 éves a Cukorbetegek Klubja Közönségtalálkozó

A költő tiszteletére

Megemlékezés a Képtárban

Kétfestőnk...
Hajdú László lelkészítö tanár

Illyés Gyula születésének 100. évfordulója tiszteletére Mosonmagyaróváro~

középiskolásoknak országos vers- és prózamondó versenyt szerveztek. A
Bethlen Gábor Szakképzó Iskola és Kollégium tanulói: Varga Ágnes és Kondor
Nóra a 63 induló közül belutott a legjobb tíz közé. Nyíri Dóra aKörös Menti
Alapfokú Művészeti Iskola színeiben prózamondásban elnyerte a zsűri külön
díját: több ezer forint értékű könyvcsomagol. Különben valamennyien a
Komédiás Kör tagjai

Corini Margit halálának huszadik évfordulója kap
csán megemlékezést és ezzel kapcsolatban kibővitett

kiállítást láthatott a közönség. A képeket magángyűjtök,
tulajdonosok adták kölcsön a képtárnak, így teljesebb
összképet nyújtva a festőnő életművéből. Erdekessége
volt a rendezvénynek. hogy ezen szerepelt egy kép, ame
lyet Honti Antal és Corini Margit közösen készített. Egy
félben lévő Honti festményt Corini fejezett be...

Laudációt. egyfajta megnyitót Banner Zoltán művé

szettörténész mondott. a kiállítást Bula Teréz rendezte.
Megtekinthetőa képtárban december 12-ig.

Szülőföldünk Békés Megye Millenniumi Pályázaton
kimagasló eredményt. 2. helyet ért el 200 l-ben Uhrin
Pál. Önálló kiállítása volt 200 l októberében
Dévaványán. Idén az Amator Artium XVII!. Országos
Képző- és IparművészetiKiállítás Békés megyei tárlatán,
Orosházán vett részt 2002 októberében. Ide küldött
képei közül az Országos Esszencia kiállításon is szerepel
majd képe 2003-ban. Az országos tárlatra jutott három
képéb ől továbbí zsűrizést követően döntenek majd.
melyik kerüljön kiállításra.

Nagyné Veres Róza szintén részt vett az orosházi
Amator Artiumon. A Szabad Képző- és Iparművészek

Országos Szövetsége 4. Országos Kiállításán. Debre
cenben egy festményével vett részt.

A Városi Könyvtár
ban november elején
szerveztek egy közön
ségtalálkozót. a gyoma
endrődi Szujó Zoltán
nal, aki az RTL Klub té
vé sportriportereként
tevékenykedik. A nagy
számú érdeklődő érde
kes. élményekkel tűz

delt beszámolót haUba
tott a fiatal riportertöl.

1992 óta működik a Cukorbetegek Klubja
Gyomaendrődön,a Közösségi Házban. A kerek évforduló
alkalmából október 26-án ünnepi foglalkozást tartottak,
amelyen részt vett dr. Dávid Imre polgármester is.
Először az alapitó tagokat - Bula János, Czikkely
Miklósné, Dógi János. Farkas Elek, Gellainé Tuboly
Zsuzsanna. Hanyecz Béláné, Ipacs Rezsőné, Orovecz
Jenőné. Porubcsánszki János. Szurovecz Elekné, Tímár
Lászlóné - köszöntötték egy-egy szál virággal. majd
felidézték a kezdeteket. A klub 1997 áprilisáig mint
baráti társaság működött, ekkor jegyezte be a bíróság.
1999 decembere óta közhasznú szervezet.

A tÍZ év alatt több mint 40 orvosi, egészségügyi
előadást tartottak. Voltak szűrővizsgálatok, dietetikus
segítségével főzőcskéztek, számolták a szénhidrát. a
kalória mennyiségét. Házi szakkönyvtárat hoztak létre,
ezek kölcsönözhetők is. Hangulatos vacsorákat. kirán
dulásokat rendeztek. Az országos rendezvényeken ered
ményesen szerepeltek - Tímár Ernő Budapesten
telitaJálatos diabétesz TOTÓ-t töltött ki. Bentlakásos
oktatásokon vettek részt Gyulán, Békéscsabán.
Zalakaroson és Budapesten. Átadták egymásnak
tapasztalataikat. a diétás ételkészítés fortélyait, a tablet
tás vagy inzulinos kezelés előnyeit. hátrányait.

Minden foglalkozáson vércukor- és vérnyomás
mérést végeznek. A gazdag tartalmi munkát segítették
az önkormányzat és a Magyar Cukorbetegek Országos
Szövetsége pályázatain nyert összegek és a helyi vál
lalkozók. A Bethlen iskola önköltségi áron adta a buszt
a kirándulásokhoz, a Kner Nyomda ajándékkönyveivel
köszönték meg az előadók munkáját.

2001-ben kaptak először l%-os felajánlásból 6449
forintot, melyet ezúton köszönnek meg! Oktatásra és
szakkönyvek vásárlására fordították. A klubnak jelenleg
56 tagja van. várják a város cukorbetegeit. azok hozzá
tartozóit és az érdeklődőket.

Az eltelt 10 év rövid áttekintése után dr. Gyimesi
András, a békéscsabai Réthy Pál Kórház belgyógyász,
diabetológus föorvosa tartott előadást a cukorbetegség
ről. annak kezelhetőségéről.szövődményeiről.Az ünnepi
foglalkozás ebéddel és jó hangulatú beszélgetéssel
zárult.

Tisztelt Választóink!
A Magyar Szocialista Párt Városi Szervezete, polgármeslerjelöltünk és

képviselójelöltjeink nevében tisztelettel köszönjük a bennünket támogató
választóink bizalmáU Az ország nagy részében, amegyék többségében szocia
lista gyózelem született. Biztosak vagyunk abban, hogya szocialista-szabad
demokrata kormányzás során az önkormányzatok a korábbinál jobb feltételek
mellett szolgálhatják a települések lakosságát. Gyomaendród város újraválasz
tott polgármeslerének. az új képviseló-lestületnek kívánunk eredményes munkát,
avárosért végzendó erófeszítéseikhez.

MSZP Városi Szervezete APRO • APRO • APRO • APRO • APRO • APRO • APRO • APRO
Használt német hülők, gáztúzhelyek, lánclúrészek, gyermekúlések. cenlrilugák, kerékpárok, fritőz

slb. eladók. Erd.: Körgát u. 25. Tel.: 06/30/4873-964, 0612013454-232, 282-366.
Körbálás szalma és széna van eladó. Gyomaendrőd, MÓra F. u. 20. Tel.: 66/284-082

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten
közhasznú alapítvány (Gyomaendrőd, Kossuth út 11.) megköszöni
mindazoknak atámogatását, akik a2DD1.évi személyi jövedelemadójuk
1%-ával (összesen 9777 Ft)segítetlék a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény időszaki kiállításának megrendezéséL

Kóris Görgyné, akuratórium elnöke

Csempézni, burkofni szeretne? Jó minőségben, rövid haláridővel, kedvező áron burkolásI vállalok.
I.ár: 800-1000 FI/m' Erd.: 06/70/2042-706
Jó állapotban lévő gyermekheverők eladók! Lár: 7000 FI/db Erd.: 282-253
Kipufogó- és karosszéria javitásl Erd.: 06/20/5543-281
Albérlet kiadó Budapesten, aJózsef krL és aMester utca sarkán. (Kélszobás, búlorolOlt) Erdekfőd

ni esle 7ulán: 06/30/4233-219
Vietnámi kismalacok eladók. Erd.: Pásztor u. 13. Idős embernek takaritást, bevásárlást vállalok. Tel.:
06/30/4124-630
Teljesen közmúvesitelt padlásteres ház eladó. L: ár 9millió FL-b-5x B(Cim szerk.)



Gyomaendrőd Város Önkormányzata
boldog, eredményes 2DD3-as évet kíván a település minden Polgárának!

Dr. Dávid Imre polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző

A HÍRADÓ 2003. évi falinaptára-

JANUÁR FEBRUÁR

1 sz Újév, Fruzsina 1 Sz Ignác, Virginia
2 Cs Ábel, Gergely 2 V Karolina, Aida
3 P Benjámin 3 H Balázs
4 Sz Titusz, Leona 4 K Ráhel, Csenge
5 V Simon 5 Sz Ágota, Ingrid
6 H Boldizsár 6 Cs Dorottya, Dóra
7 K Altila, Ramóna 7 p Tódor, Rómeó
8 Sz Gyöngyvér 8 Sz Aranka
9 Cs Marcell 9 V Abigél, Alex

10 P Melánia 10 H Elvira
11 Sz Ágota, Ballazár 11 K Bertold, MarielIa
12 V Ernő, Cézár 12 Sz Lídia, Lívia
13 H Veronika 13 Cs Ella, linda
14 K Bódog, Félix 14 P BálinI, Valenlin
15 Sz Lóránl, Loránd 15 Sz Kolos, Georgina
16 Cs Gusztáv 16 V Julianna, lilla
17 P Anlal, Anlónia 17 H Donát
18 Sz Piroska 18 K Bernadell
19 V Sára, Márió 19 Sz Zsuzsanna
20 H Fábián, Sebestyén 20 Cs Aladár, Álmos
21 K Ágnes 21 P Eleonóra
22 Sz Vince, Artúr 22 Sz Gerzson
23 Cs Zelma, Rajmund 23 V Allréd
24 P Timót, Xénia 24 H Mátyás
25 Sz Pál 25 K Géza
26 V Vanda, Paula 26 Sz Edina
27 H Angelika, Angéla 27 Cs Ákos, Bátor
28 K Károly, Karola 28 P Elemér
29 Sz Adél
30 Cs Martina, Gerda
31 P Marcella

MÁRCIUS ÁPRILIS

1 Sz Albin 1 K Hugó
2 V Lujza 2 Sz Áron
3 H Kornélia 3 Cs Buda, Richárd
4 K Kázmér 4 P Izidor
5 Sz Adorján, Adrián 5 Sz Vince
6 Cs Leonóra, Inez 6 V Vilmos, Biborka
7 P Tamás 7 H Herman
8 Sz Zollán 8 K Dénes
9 V Franciska, Fanni 9 Sz Erhard

10 H Ildikó 10 Cs Zsoll
11 K Szilárd 11 P Leó, Szaniszló
12 Sz Gergely 12 Sz Gyula
13 Cs Krisztián, Ajtony 13 V Ida
14 P Malild 14 H Tibor
15 SZ Nemzeti ünnep 15 K Anasztázia, Tas
16 V Henriella 16 Sz Csongor
17 H Gerlrúd, Patrik 17 Cs Rudolf
18 K Sándor, Ede 18 P Andrea, Ilma
19 Sz József, Bánk 19 Sz Emma
20 Cs Klaudia 20 V Húsvét, Tivadar
21 P Benedek 21 H Húsvét, Konrád
22 Sz Beáta, Izolda 22 K Csilla, Noémi
23 V Emőke 23 Sz Béla
24 H Gábor, Karina 24 Cs György
25 K Irén, irisz 25 P Márk
26 Sz Emánuel 26 Sz Ervin
27 Cs Hajnalka 27 V Zila, Mariann
28 P Gedeon, Johanna 28 H Valéria
29 Sz Auguszta 29 K Péter
30 V Zalán 30 Sz Katalin, Killi
31 H Árpád

MÁJUS JÚNIUS

1 CS Amunka Onnepe 1 V Tünde
2 P Zsigmond 2 H Kármen, Anita
3 Sz Tímea, Irma 3 K Klolild
4 V Mónika, Flórián 4 Sz Bulcsú
5 H Györgyi S Cs Falime
6 K Ivelf, Frida 6 P Norberl, Cintia
7 Sz Gizella 7 Sz Róbell
8 Cs Mihály 8 V POnkösd, Medárd
9 P Gergely 9 H POnkösd, Félix

10 Sz Ármin, Pálma 10 K Margil, Gréta
11 V Ferenc 11 Sz 8arnabás
12 H Pongrác 12 Cs Villő

13 K Szervác, Imola 13 P Antal, Anelt
14 Sz Bonilác 14 Sz Vazul
15 Cs Zsófia, Szonja 15 V Jolán, Vid
16 P Mózes, Botond 16 H Jusztin
17 Sz Paszkál 17 K Laura, Alida
18 V Alexandra 18 Sz Arnold, Levente
19 H Ivó, Milán 19 Cs Gyárlás
20 K Bernát, Felicia 20 P Ralael
21 Sz Konslanlin 21 Sz Alajos, Leila
22 Cs Júlia, Rita 22 V Paulina
23 P Dezső 23 H Zollán, Szidónia
24 Sz Eszler 24 K Iván
25 V Orbán 25 Sz Vilmos, Viola
26 H Füllip, Evelin 26 Cs János, Pál
27 K Hella 27 P László
28 Sz Emil, Csanád 28 Sz Levenle, Irén
29 Cs Magdolna 29 V Péter, Pál
30 P Janka, Zsanelt 30 H Pál
31 Sz Angéla, Petronella

JÚLIUS

1 K Tihamér, Annamária
2 Sz Olló
3 Cs Kornél, Soma
4 P Ulrik
5 Sz Emese, Sarolla
6 V Csaba
7 H Apollónia
8 K Ellák
9 Sz Lukrécia

10 Cs Amália
11 P Nóra, lili
12 Sz Izabella, Dalma
13 V Jenő

14 H Örs, Stella
15 K Henrik, Roland
16 Sz Valler
17 Cs Endre, Elek
18 P Frigyes
19 Sz Emilia
20 V Illés
21 H Oániel, Daniella
22 K Magdolna
23 Sz Lenke
24 Cs Kinga, Kincső

25 P Kristóf, Jakab
26 Sz Anna, Anikó
27 V Olga, Líliána
28 H Szabolcs
29 K Márta, Flóra
30 Sz Judil, Xénia
31 Cs Oszkár

AUGUSZTUS

1 P Boglárka
2 Sz Lehel
3 V Hermina
4 H Domonkos, Dominika
5 K Krisztina
6 Sz Berta, 8eltina
7 Cs Ibolya
8 p László
9 Sz Emőd

10 V Lőrinc

11 H Zsuzsanna, Tiborc
12 K Klára
13 Sz Ipoly
14 Cs Marcell
15 P Mária
16 Sz Ábrahám
17 V Jácint
18 H Ilona
19 K Huba
20 SZ Szent István ünnepe
21 Cs Sámuel, Hajnal
22 P Menyhért, Mirjam
23 Sz Bence
24 V Bertalan
25 H Lajos, Patricia
26 K Izsó
27 Sz Gáspár
28 Cs Ágoston
29 P Beatrix, Erna
30 Sz Rózsa
31 V Erika, Bella

SZEPTEMBER

1 H Egyed, Egon
2 K Rebeka, Dorina
3 Sz Hilda
4 Cs Rozália
5 P Viktor, Lőrinc

6 Sz Zakariás
7 V Re~;na

8 H Mária, Adrienn
9 K Ádám

10 Sz Nikolell, Hunor
11 Cs Teodóra
12 P Mária
13 Sz Kornél
14 V Szeréna, Roxána
15 H Enikő, Melilta
16 K Edit
17 Sz Zsólia
18 Cs Diána
19 P Vilhelmina
20 Sz Friderika
21 V Máté, Mirelia
22 H Móric
23 K Tekla
24 Sz Gellért, Mercédesz
25 Cs Eufrozina, Kende
26 P Juszlina
27 Sz Adalbert
28 V Vencel
29 H Mihály, Gabriella
30 K Jeromos

OKTÓBER

1 Sz Malvin
2 Cs Petra
3 P Helga
4 Sz Ferenc
5 V Aurél
6 H Brúnó, Renáta
7 K Amália
8 Sz Koppány
9 Cs Dénes

10 P Gedeon
11 Sz BrigilIa, Gilta
12 V Miksa
13 H Kálmán, Ede
14 K Helén
15 Sz Teréz
16 Cs Gál
17 P Hedvig
18 Sz Lukács
19 V Nándor
20 H Vendel
21 K Orsolya
22 Sz Előd

23 Cs Nemzeti Dnnep
24 P Salamon
25 Sz Blanka, Bianka
26 V Dömölör
27 H Szabina
28 K Simon, Szimonelta
29 Sz Nárcisz
30 Cs Alfonz
31 P Farkas

NOVEMBER

1 SZ Mindenszentek
2 V Achilles
3 H Gyözö
4 K Károly
5 Sz Imre
6 Cs Lénárd
7 P Rezső

8 Sz Zsombor
9 V Tivadar

10 H Réka
11 K Márion, Marlin
12 Sz Jónás, Renáló
13 Cs Szilvia
14 P Alíz
15 Sz Albert, Lipót
16 V Ödön
17 H Hortenzia, Gergő
18 K Jenő

19 Sz Erzsébel, Zsóka
20 Cs Jolán
21 P Olivér
22 Sz Cecília
23 V Kelemen, Klementina
24 H Emma
25 K Katalin, Katinka
26 Sz Virág
27 Cs Virgil
28 P Stelánia
29 Sz Ta~sony

30 V András, Andor

DECEMBER

1 H Elza
2 K Melinda, Vivien
3 Sz Ferenc, Olivia
4 Cs Borbála, Barbara
S P Vilma
6 Sz Miklós
7 V Ambrus
8 H Mária
9 K Natália

10 Sz Judi!
11 Cs Árpád
12 P Gabriella
13 Sz Luca, Otilia
14 V Szilárda
15 H Valér
16 K Etelka, Aletla
17 Sz Lázár, Olimpia
18 Cs Auguszta
19 P Viola
20 Sz Teolil
21 V Tamás
22 H Zénó
23 K Viklória
24 Sz Ádám, Eva
25 CS Karácsony, Eugénia
26 P Karácsony, Islván
27 Sz János
28 V Kamilla
29 H Tamás, Tamara
30 K Dávid
31 Sz Szilveszter
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Profi Fotó műterem

Vállalja:
• színes és fekete-fehér igazolványképek 1 perc alatt

• esküvői, gyermek- és műszaki fotók készítését
• tablóképek készítése bejelentkezéssel

• házhoz is kimegyünk!
Nyitva tartás: hétköznap 8-18 óráig

Szombat-vasárnap 8-12 óráig
Deák Ferenc u. 15. sz. 66/285-294

Mobil: 06/30/5502-404

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./Falc06-66~386-186

Útalap építéshez tört betontörmelék értékesítés.
Gyomaendrőd, volt Győzelem Tsz telephelye.

Te:efon: 06/30/3384-225, 06/60/348-018
f{elfellu:s l{{trltcSOllyi tlnllepekel

es eredméllyes. boldog ti} (:SZlW(lol If.ill(tnunlt
milldeJJ. e({(tigi es leelldo· parlllefÜlllmekl

~
IJ.,~'!!:J~~

Tapéta, festék,
ajándék szalon
Gyomaendrőd,Kossuth u. 45. (Földhivatal udvarában)

.'

Kínálatunk:
Tapéták: papír, selyem, habosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló, bordűrök. Egyes tapétákra AKCiÓ!
Festékek: külső-belső falfestékek, .

alapozó zománcfestékek, lazúrok, glettanyagok, hígítók
tapétázó és festőszerszámok

Karácsonyi ajándéktárgyak: vázák, kaspók,
pohárkészletek, díszgyertyák

lI!Il')(yIadecor
Nyitva tartás: hétfö-p~ntek 8-12,13-17,

szombat 8-12. e Telefon: 66/386-553
Endm.áll/fP-ibu jo,zd&j, b@/d@j il P-tztudiit iiI/iII/Mil

Xellemes karácsonyi és újévi ünnepeket kíván:

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

.." ~

TUZELOUTALVANYOK
BEVÁLTÁSA!

Tüzép·telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron e oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletbó1 vagy rövid határidőre megrendelhetőlc!

DINYA IMRE
5500 Gyomaendröd,:Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06:§0/484-690, 06-60/388-953
'1- /.j'

·c"-.)<. ·f··

e MA KITA elektromo profi,kisgépek, kéziszerszámok

e STIH L~léncfűrésze0<és tartazékaik,
.~

valamint STIHl' láncok élezését vállaljuk!

ejJ( LUDI csaPtélé~~k
LlNDAB lemezek forgalniazása,

eri~ inegrendeléseket felve~zünk.
e Csövek, idomok, idomacélok e unipipe csöve'k' ~s unipressz tar

tozékok és présszerszámok e rozsdamentes' evőeszközök
e kerékpárok,"alkalrészek.

; /" '.' .. .
'----'

Várjuk kedves vása(Jóinkat!

~~,~új~!
PARTNER üzletiánc

tagja

__SaJ'tJklui;z _

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Friss tőkehúsokkal

és fOlyamatosab~;kt:iÓS-fer"!ékekkel várjuk

k~dves YáSárlóirikat.
Cukrászsütirhén~é'k, tbr!clk'~~~ndelésre is.

J ",; .. J..... !rv/ r"fi("",,,,,~

Frg§~D.~ szórólaP1Ajr*at!
~(:;~ ;}~~ '- ~... ~;<l.y.f;,/

Blaha>u~I·2i1. Tel.':::386·691
<, (..f'"~''' 'A '..:..,:~ ........~~.,-r-.":.~.,,,:

Nyitva tartás:Í!1~tt9ti5J ,p~}:It~~ig 6-18 óráig,
szombaton: 6-126ráig~\rásárnap: 7-10 óráig

,UTI

~
~
'u v.,. ,
GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

Nyereményakció!
Aki lq.90 f.:(-ért vásárol,
sorsól~}6}Aveszrészt.
A f9n~_eremény

egy pííiup~~~Qr,IiZíVÓ
'. ;'-')0".1 ~'\'::." ",:'

A sorsolás'decembá~20-án lesz!,c ..- c.· •• ",. • 'J
<Nyjt,v§_ t?(táS)l

hétfő: 8-17-ig;Jécld'tofpéntElki~rS)O:-17-ig,
szómba(ór/8~ 12-ig'"
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Képzési formák a Bethlen Gábor Szakképzö Iskola és Kollégiuban
Kedves pályaválasztás elött álló fiatalok! Továbbtanulni

szándékozók! Kedves Szüló1<!

Az. alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2003-04. tanévre
általunk kínált továbbtanulási lehetőségekről.

8. osztályt végzettek részére:
a) szakiskolai képzés 9. osztálya műszaki szakterületen belül: 04 Faipari

szakmacsoport - asztalos (2+2 év) 12 fő. 05 Nyomdaipari szakmacsoport
- segédgépmester (2+1év) 12 fő; - segédkönyvkötő (2+1év) 12 fő.

Gazdasági-, szolgáltatási szakterületen belül: 06 Vendéglátás - ide
genforgalmi szakmacsoport - szakács (2+2 év) 12 fő; - vendéglátó-eladó
(2+2 év) 12 fő.

Agrár szakterületen belül: 07 Mezőgazdasági szakmacsoport 
általános állattenyésztő (2+2 év) 12 fő; - falusi vendéglátó (2+2 év) 12 fő;

- gazda (mezőgazdasági szakmunkás) (2+3 év) 24 fő.

08 Élelmiszeripari szakmacsoport - baromfi-feldolgozó ipari szak
munkás (2+2 év) 12 fő; - pék-cukrász (2+3 év) 12 fő; tejkezelő (2+1 év) 12
fő; - tejtermékgyártó (2+2 év) 12 fő.

b) A10. osztályt eredményesen befejezők részére a04-es kódtól a08
as kódig bármely szakmát ajánljuk - 30 fő.

c) Szakközépiskola 9. osztálya Gazdasági-, szolgáltatási szakterületen
belül: 01 Közgazdasági szakmacsoport 15 fő; 02 Kereskedelmi-marketing
szakmacsoport 15 fő.

Agrár szakterületen belül: 03 Mezőgazdasági szakmacsoport 30 fő.

d) Akkreditált iskolai rendszerű felsőrokú szakképzés. Képzési idő: 4
félév - Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 25 fő; - hulladék
gazdálkodási technológus 25 fő; - vagdazdálkodási technológus 25 fő.

Felvételi: afelsőrokú felvételi tájékoztató fŐiskolák által megfogalmazott
pontszámítás szerint.

Jelentkezési lapot az iskolából az akkreditált képzési formákhoz - fel
bélyegzett válaszboríték ellenében - küldünk.

Idegennyelv-oktatási lehetőség minden képzési szinten: angol, francia,
német, orosz.

Menzát és kollégiumi elhelyezést korlátozott számban lányoknak, fiúk
nak egyaránt biztosítunk.

Intézményünk által kínált egyéb lehetőségek:

A nappali képzés során mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány
megszerzésére, valamint számítógépkezelői alapvizsga letételére nyílik
lehetősége ajelentkező tanulóknak.

Felnőttoktatásban szakmunkások érettségire felkészítő képzése, távok
tatás formájában - önköltség es.

Iskolánk személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, hogy megfelelő

számú érdeklődő esetén mind amezőgazdasági, mind az ipari szakmákban
iskolarendszeren kívüli képzést, felnőtt tanfolyamokat szervezzünk az
érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint.

Az. érdeklődőket 2003. február 15-ig a téli szünet kivételével minden
pénteken 9 órától szerettei várjuk iskolánkban, a Hősök útja 40. sz. alatt.
Telefon/fax: 66/386-028, E-maii: bethlen @nap-szam.hu

Igazgató Gubucz József, pályaválasztási felelős Kovács Károly

Asportcsarnok decemberi programtervezete

Nöi konditorna: hetente hétfőn 18-19-ig, csütörtökön 18-19-ig. Vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon
december 1. Góliát 8-9.30, Gól-Suli 9.30-12.
Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 7. fordulója 14-19-ig
7. Női NB l-es teremiabdarúgó bajnokság 9-15.
Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 15-20.
8. Gól-Suli 9.30-12
Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 8. fordulója 14-19.
13. Kner Imre Gimnázium szalagavatója 18-tól
14. Góliát 8-9.30.
Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 9. fordulója 10-15.
15. Gól-Suli 9.30-12.
Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 9. fordulója 14 -től.

16. Karácsony Kupa 12-18.30.
17. Karácsony Kupa 8-17.
Résztvevő csapatok: Péter András Gimnázium Szeghalom, Móra Ferenc
Ipari Szakképző Isk. Szeged, Kner Imre Gimnázium Gye, Bethlen Gábor
Szakképző Isk. Gye.
20. Bethlen Gábor Szakképző Iskola szalagavatója 18-tól
21. Szaloncukor Kupa kispályás teremiabdarúgó torna 10-16.
Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság 10. fordulója 16-20.
22. "Profi" teremiabdarúgó bajnokság 1. fordulója
28. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság záró fordulója 1O-től

28.,29. "Profi" leremlabdarúgó bajnokság II., III. fordulói 14-től.

céklából vonják ki. természetes színezőanyag, állagos
logyasztása ártal matlan
kék szőlőből vonják ki. természetes szinezőanyag.

átlagos logyaszlása áriaimatlan
ásványi anyag. kréta. mész
ásványi pigment, gyártása savasodást idéz elő az
élővizekben

zöld
zöld
barna

kék. liia, piros163 (antocián)

klorolillin réz
komplexek)

E-142 (brillanizöld S)
150 (karamell)

170 (kalcium-karbonátok) lehér
171 (titán-dioxid) lehér

162 (céklavörös vagy betanin) piros

káros hatása nem ismert
szintetikus, az USA-ban beliltollák
acukor hevilésével nyerik. patkányokon végzeU
kisérlelekben megváltoztalIa avérképel

150b (szullilos karamell), -150c (ammóniás karamell), -150d (ammóniumszullilos karamell)
151 (britlant-Iekele BN) lekete szintetikus, allergiát okozhat, az USA-ban betiltották
153 (aktív szén) fekete növényi eredetü
154 (barna FK) barna szintetikus, az USA-ban beliltollák
155 (barna HP) szintetikus
160 (karotinoidok) narancs sárgarépa szinanyaga, az A-vitamin elöanyagai
160a (karolin-a.-b.-c) abéta-karolin szintetikus
160b (bixin, norbixin. annalo. orlean) allergiaokozó lehel
160c (kapszalin, kapszorubin) apirospaprika szinanyaga
160d (Iikopin) piros aparadicsom piros szinanyaga
160e (bétaapo-8-karotinnal) szintetikus
1601 (béta-apo-8-karolinsavetilészler) szintetikus
161 (xanlolillok) narancs lermészetes színezöanyagok
161 a(1Iavoxantin) -161 b(Iutein) -161 c (kriptoxantin) -161 d(rubixantin) -161 e(violaxantin) -
1611 (rhodoxantin)... szintetikus karotinoidok
161g (kanlaxantin) szinlelikus. szem- és májkárosodást okoz

E-számok listája
Szín Eredete, hatása

sárga sárgagyökérból nyerik. acurry alkotórésze
sárga Bz"vilamin. sok lermészetes eredelü B,-

vitamin van az élelmiszereKben
sárga szintetikus, sok embernek allergiál

okoz, Svájcban és Ausztriában betillották
sárga szinlelikus. az USA-ban beliItolták
narancssárga szintetikus, allergiát okozhat
vörös természetes. mértékletes logyasztása nem káros
vörös szintetikus. allergiát okozhat, az USA-ban

nem használ ják
vörös szinlelikus, az USA-ban beliltollák.

állatkisérletekben mutagénnek bizonyult
vörös szintetikus, az USA-ban betiltolták, allergiát okozhat
vörös szintetikus. állatkisérletekben az idegrendszer

normális müködésél gálolja, altergiál okozhal
vörös szintetikus, allergiát okozhat
vörös szinlelikus, allergiát okozhat. állatkisérletekben

hiperaktivitást mulatolI
kék szinlelikus. az USA-ban beliltollák. altergiára

hajlamosit
kék szintetikus. allergén
kék szinteIikus, allergén

zöld a levélzöld természetes szinezöanyaga, mértékletes
logyasztása ártalmatlan

Kód (név)
E-laO (kurkumin)
101 (ribollavinok)

102 (larlrazin)

104 (kinolin sárga)
110 (narancssárga-S)
120 (kárminsav)
122 (azorubin)

123 (amarant)

124 (neukokcin)
127 (ericozin)

128 (vörös2G)
129 (alkuravörösAC)

131 (palentkék V)

132 (indigókármin)
133 (brillartkék FCF)
140 (klorolil a, bés

klorolillinek)

141 (klorolill- és
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Télapó, hol van?
Ilyenkor, Mikulás karácsony táján az emberben számos emlék. történet

idéződik fel. Némelyik kellemes, más esetleg szomorú. és vannak szép szám
mal viccesek. Ha nem bánják, én is felidéznék most néhányat az utóbbiak
közül.

Persze ezek közül van, amit én is mástól hallottam, de úgy gondolom,
érdemes őket tovább adni.

Falu helyen történt. még a régi időkben. hogya hivatalból kirendelt
Mikulás. atanácsházán tartott Mikulás ünnepség alatt annyira kitikkadt, hogy
úgy ahogy volt. Mikulás ruhában bement az első útba eső kocsmába. Leitta
magát asárga földig, és az éjszakát aközeli árokban töltötte. Az árok mellett
történetesen buszmegálló volt, így reggel a gyermekeiket iskolába, óvodába
kísérő anyukák alig győzték elterelni csöppségeik figyeimét az árokban része
gen hortyogó Mikulás bácsiról.

Sajnos. rossz szándékú emberek mindig akadnak. Van. akinek még a
szeretet ünnepe sem szent. Két gazfickó akövetkező trükköt eszelte ki: egyikük
beöltözött Mikulásnak, és szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek az utcán,
míg társa aszülőket kizsebelte.

Azért nyugodjunk meg, akadnak még jólelkű emberek is. Igaz, néha nem
is olyan könnyű jónak lenni. Egy jómódú illető egyszer beöltözött Mikulásnak,
saját pénzéből vett sok konzum szaloncukrot, és azt osztogatta az utcán a
gyerekeknek. Ám az egyik gyerkőc mérgesen visszaadta neki: "Ez nem kell1 Adj
rendes zseléset!"

Aközvetlen környezetemben is történt persze egy s más decemberben. A
szomszédunkban karácsonykor hogy, hogy nem, anagymama vállalta magára,
hogy beöltözik télapónak. A hatás tökéletes volt, unokája megigézetten
csüngött "Télapón". Nagyi úgy gondolta, nem árt egy kis pedagógiát is
beépíteni adologba, ezért azt mondta:

Fiacskám. Úgy tudom, az idén nagyon rossz vollál. Nem fogadtál szót a
szüleidnek és verekedtél az iskolában. Ezért idén nem kapsz mást, csak virgá
csoU

Ám a kisfiú ahelyett, hogy megszeppent és magába szállt volna, "hülye
Télapól" felkiáltással rugdosni kezdte szegény nagyit.

Minden család életében nehéz pillanat. amikor agyermeket fel kell vilá
gosítani: Télapók márpedig nincsenek. Bátyámat például rendkívül megvi
sejte, midőn arcul csapta a kegyetlen valóság. Szüleim nem tudták, hogy
vigasztalják meg. Végül nagymamám kitalálta, hogy Gyula - abátyám - öltöz
zön Télapónak, így eljátszhatja öcsikéje előtt - azaz előttem - az öreg fehérsza
kállú szerepét. így is történt. Én, sajnos, csak fényképek és a többiek
elbeszélése alapján emlékszem atörténetre, így nem tudom megmondani, mit
gondoltam, amikor megláttam a hét-nyolcéves Télapót. Aszemtanúk szerint
azonban akövetkező történt: Gyula - abátyám - kitűnőenalakította aszerepé!,
és én átszellemült arccal figyeltem. Mindenki szentül meg volt róla győződve,

hogyelhittem aszínjátékot. Gyula rendkívül boldog volt, megdicsért, hogy mi
lyen jó fiú vagyok, és elköszönt. Szüleim fellélegeztek, hogy milyen szerencsé
sen sikerült megvigasztalni nagyobbik fiukat, amikor megszólaltam: most
hadd legyek én aTélapó! Kövesdi Miklós Gábor

Kovács Mihály, Katona Lajos, dr Kovács Béla, Czibulka György, Vass Ignác
Az új képviselő-teslülel eskülélelén (kép a3. oldalhoz)

. ~

"Kincs Az Elet"
Létrehoztunk nemrégen egy alapítványt

Kincs Az Élet néven, ami a cégbírósági be
jegyzésnél tart. Célunk a fogyatékossággal
élők sorsának javítása. Elnöke Császárné
Gyuricza Éva képviselő asszony. Minden
szimpatizáns támogatását szívesen vesszük,
aki egyúttal az alapítvány tiszteletbeli tagja is
lehet, bármilyen összeggel járul hozzá, ezzel
segíti Gyomaendrőd térségében igen sok
ember életét. Ez a támogatás kezdődhet 500
Ft-nál és végződhet akárhol is. További fel
világosítást ad az egyik alapító tag Schub
kégel Erzsébet, Katona József u. 2. tel.:
06/20/988-4003), vagy maga az elnök
asszony is (Damjanich 15. tel.: 386-323).
Köszönjük érdeklődésüket,és reménykedünk
támogatáukban.

Tisztelettel Schubkégel Erzsébet

Megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat

ANKÖ alakuló ülése november B-án volt avárosháza nagytermében.
Akisebbségi képviselők - Giriczné Varga Erzsébet, Hack Mária, Rau József,
Sárosi József és Schwalm Márton - letették esküjüket és átvették meg
bízólevelüket dr. Debreczeni Gizellától, a Helyi Választási Bizottsag
elnökétől.

Megválasztották elnöküknek ~:.
Hack Máriát, helyettesének
Schwalm Mártont. Az SZMSZ
felülvizsgálatára hat hónap áll a
rendelkezésükre, mielőtt veglege
sen elfogadják azt. Valószínű,

hogy közülük is lesz bekerülő
valamelyik bizottságba, mint kül
tag.

Dr. Dávid Imre polgármester '-------'--~-----!
köszöntötte az újonnan alakult kisebbségi önkormányzat tagjait. és kérle a
jövőbeni szoros együttműködést. Elmondta még. hogy az előző ciklus
hibáiból tanuljanak, példának hozta fel acigány kisebbségi önkormányzat
tevékenységét, amely I'avuló színvonaion folYik. Végezetul sok sikert és
eredményes, jó munká kodást kívánt.

TABELLÁK
Az amatőr teremiabdarúgó bajnokság 5. forduló utáni helyzete

Acsoport
1. Favi1122-24 (gólarány), 13 pani: 2. Speed 22-7, 12 p.
3. Bőrharisnya 18-10, 12 p. 4. MÖB 24-17,12 p.
5. A,lkolmány 23-10, 10 p. 6. Schwalm 10-11, 9p.
7. Onpusztítók 15-22 3p. 8. IFI-III 6-14. 1p.
9. Devils 7-28. 1p. 10. Béke 8-23, Op.
Legjobb góllövők: Máté Sándor (Speed) 10. Pintér Béla (Alkotmány) 9.

Farkas István (FaviII) 8. Farkas Attila (Önpuszlítók) 7. Pataki Zollán (MÖB) 7gól.

Bcsoport
1. Körös Krokodi I26-1 1, 2p. 2. Csavargó 22-10, 12 p.
3. +Mentők 16-9, 9p. 4. "X-Y" 15-12, 7p.
5. Szártsa 7-4, 7p. 6. "C"-vilamin 8-14, 7ps
7. Aston Kanál 13-24. 5p. ÖNÓ 9-16. 4p.
9. BFC 8-17. 3p. 10. Kner Nyomda 7-16, 3p.
11. Konektor 6-14, Op.
Legjobb góllövők: Kocsis Zsoll (Körös Krokodil) 11 gól. Tóth Illés

(+Mentők) 10. Orovecz Zoltán (Csavargó) 9. Forgács Tamás (Körös Krokodil) 8
gól.
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APRÓHIRDETÉSEK
ingatlan

·Gyomán. a Zlínyi Miklós - aszl3llburkolalú, teljes
közművel elláloll utcában épnési lelek eladó. Iránydr: 800
ER. Erdeklődni: 661283-489 és a 06l30/9580·479·es
lele1ononlehel.·b-5x
.Gyomaendrooön. Kisreu u. 28. szám alaU 3.szobás kertes,
családi ház nagy pOlIával. gáz és vegyes lüzeléssel
6500 OOO FI·érl eladó. Érdeklődni Körös sor 8. sz. alatt
vagy a661285-884-es telelonslámon.-b-5x-

Nokia 321G-es mobiltelelon eladó. Érd.: 06120/3866-579.
Egyetemislák, föiskolások. figyelem' Diplomamunkák,
esszék. jegyzelek gépelése, szerkeszlése, nyomlalása,
kölése, fúzése. Szórólapok, plakálok lelvezése,
szerkesztése, kivitelezése. Érd.: 661285-141 (17-20 óra);
06/30/8563-218. -b-
Mindenkil nagy szereielIel várunk megújull szalonunkba!
NŐi-, lérli lodrászal, gyógyitó, IIissllŐ, logyaszló
masszázs. 8ajcsy-Zs. út 66. sz.
Csak egy leleion és afodrász házhoz megy! Tel: 285-141
esli órákban; 06130/5219·869.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRAD6BAN megjelenő magánjellegű apróhirdetésél kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

Halház u 4.sz. alaU padiásieres lakás eladó, ösu
közmúvesneU, galázzS4I, alsóépüleUel. I.ár 4,5 MFI. Érd.:
ahelyszinen, tel.: 661285-526
Vásártéri IIp.-en III. e. erkélyes lakás lelújlloUan eladó. I.ár
! MFI. Érd.: 0612013104·610 -b-4x-
Endrőd U. kel. 477 sz. alaU ház. meUéképüleUel eladó. I.ár
25M FI. Érd.: 06130/4571-987 vagy 661282-449. -b-4x·
Eladó 2 szobás, Iéiig felújitoU, összkomforlos, lürdő·

szobás parasztház. I.ár 2MFI. Érd.: Ady E. 11. sz., tel.:
661283-944 esle, 661386-433 nappal.
Avoll Alkotmány tsz központjában, amezőberényi út mel
letl 546 m'-es gazdasági épülel eladó. I.ár 3,5 MFI. Érd.:
661284-253 este, vagy 06120/5723-740- es telefonszá·
mon.
Eladó' Gyornan, a Fő út 176. sz. alaU, anémet lemplom
melleU, jó állapotú, téglából épült gazdaház, 1385m'-es
telken, 160 ill' lakóházzal, és 125 m' gazdasági épülettel.
I.ár 7MFI Éld. 06130/9384·449. -b-4x-

vegyes
Takari~sl és igény szerint bevásárlást, mosásI. lőzést is
vállalok. Megbizható, becsüleles. Érd.: 06/70/226s9-662.
-b-o

120 l-es önleolvaszlós hütő és fagyasztó. valamini háló
szobai tükör eladó. Érd.: 661386-745.
Hajdú energomal automata mosógép eladó. Erd.: 66/2~
503.
1,5 éves kanca szamár eladó. I.ár 60 E FI. Erd.:
06170/2404-944 -b-4x-
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők, oltva vannak.
Érd.: 661282-966. -b-2x-
KéJlunkciós mózeskosalas balkon; 2 db esővédóvel,

lábzsákkal, cserélhető panorámával eladó. lár 12 EFt.
Érd.: 06170/2555-181 , 06{7012201-550. -b-4x-
Kémi hajtós kukoricamorzsoló, 24-es gyermekkerékpár
és egy szemeleskuka eladő! Ár megegyezés szerint. Érd.:
661284-354 -b-4x-
Ollhon végezheló, jól jövedelmező munkál ajánlok 
másodálJisban is. Válaszboritékérl lájékoztatom. Timár
Irén, Gye., Körgál U. 29/1. sz. ·b-4x·
220 V-os védőgázas hegesztő berendezés, 20 kg-os szén
savpalackkal eladó. lár 65 E FI. Érd.: 17-21 óráig
66/284·223. -b-4x-

jármü
Trabanl 601-es, 1987-es Combi eladó, 2004 tavasláig
múszakival. I.ár 105 EFt. Érd.: Gye., Polányi M. 26.. tel.:
66/283·045 esti órákban. -b-4x-

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,._-----_._._--------_..------------------------------------------------------------"*:

i F~l:~~~Ne~~: ~~~~~~~~~.~~.~.~.~.~.~~ ..(.~.~.~~~~~~.~~~~~. i
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..
................................................................................. ,
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

~_E~~~~~:_::::::::::::::::_~:!. ~~~_~~~~~~_~~~1
Vadonalüj, 185 ezer fOlintos lepler edénykészletemet
julányos áron eladom. Érd.: 06/30/4001-010, 661285
284. -b-4x-
MŰködőképes 12 V·os Trabanl bontásra. egyéb
alkatrészek eladó. UgyaniU 120 l-es viUanyboyler.
redőnyös, 3db 3sZárnyú ablak bonlásból eladó. Ár meg
egyezés szerinI. Érd.: 06130/2284-728, 661285-265. ·b·
4x·
Kertes házban külön álló 2 szoba ősszkomlOllos lakás
kiadó. Érd.: Hősök útja 6., tel.: 06120/5701-457. -b-4x
Uj Singer varrógép asztallal és 1db gázpalack eladó. I.ár
70 EFI. Érd.: Deák F. u 20. tel.: 661283-311. -b-4x
Traktor 450 üzemórával, 2 leies eke. FSl 50 mÜlrá
gyaszóró, 3sOlas kultiválor. 1.8 kombinátor eladő.l.ár 1,1
MFI. Érd.: 06120/9945-667 -b-4x-
Aicam Alpha 9CO játszó 245 EFt. Musical Fidelity ElO
elősllö 110 EFI eladó. Érd.: 06130/2626-331. -b·4x-

Trabanl Combi vonőhorogglal, Suzuki molarral,
névreirássai eladó. lár 130 E FI. Érd.: Csapó lajos
Fazekas! u. 2 06/30/3765-587 661285-358. -b-4x
Simson Schwalbe segédmolorkerékpár kitúnő, kilogásta
lan állapoiban eladó. lár 60 E FI. Éld.: Vincze loltán,
Jókai u. 5 tet.: 0613012457-320. -b'3x-
90·es PI 26-os kis-Polski Fial drapp szina 2év műszaki

val, új gumikkal eladó. Érd.: Gye, Hósök úlja 60. sz. alaII.
-b-4x-
Ciltoen BX szürke, II éves diesel eladó. I.ár 500 EFI.
Érd.: 06120/3104-610. -b-4x-
Eladó 601-es Trabanl (70 EFI), megkimélI, jó múszaki
állapoiban, 2003. júniusig érvényes műszakival. Eladő

még Pannonia T5·ös és 8abetla is. Érd.: Gye., Bajcsy
115., tel.: 661284-879 vagy 06/70/2409-165. -b-4x·
Talbot Horizont, 83-as, 1,5 év müszakival t.ár 160 EFI.
Érd.: 06130/416-48-30. -b-4x-

lakás,
Hosszú lávra albérletet keresek sürgösen, lehetŐleg

Gyomán. Érd.: 0617012657-670, 66/285-502. -b-4x
kiadó

Gyoma közponljában összkomlorlos családi ház
bútorolOltan, hosszú lavon kiadó. Érd.: 66/386-617,
06/20/4918-201. -b-
Fodraszüzlet kiadó Fó út 141. alatl. Nagy átmenő lor
galom, piac, Penny 150 m. Érd.: 661284-356.
Atermállürdöhöz közel, 2szobás ÖSSI.komlorlos (nem
vályog) ház eladó. I.ár 5MFI. Érd.: Gye., Hársla u. 5.
sz. -b-4x-

munkát vállal
34 éves nő vendéglátóipari kisegitő munkál vállal 4
órában. Érd.: 06120/3104·610.
Villanyszerelő ezermestei, gondnoki, vagy karbantariói
munkál keres. lOrd.: 06130/4689-012. ·b-4x-

(~;..:..~5>~::;.:~(..X~::;"}{:$";.{::..}.:z:~<$~<-}.:':~':..;~':-x<·~~

~ , , *
J ATELAPO ~o ~

~ házhoz ~
~, ~<

~ jön' ti
~ • ti
~ 66/28-28-28 §
" zooo Ft R.Nagy ~

~~~~~X~~~X~h~Á~~~~~~~~~~~~~~

KERESZTREJTVÉNY

Kötelező tüdőszűrő vizsgálatot tartanak a
gyomai városrészben, a Gazdakör épületében
(Mirhóháti u. 11.) 2002. november 29-től,

december 19-ig. Időpont ja: 8-13 óráig, pén
teken és utolsó napon 8-12 óráig.

ATAJ számot tartalmazó kártyát min
denki vigye magával! A szürésen való
megjelenés 3D éves kortól mindenkire
nézve kötelező!

s

Kérjük a megfejtést a szerkesztőség cimére
(Szabadság tér 1.) beküldeni 2002. december 19-ig.
Másnap sorsoljuk ki a helyes megfejtést beküldők közül
azokat, akik a következő cégek vásárlási utalványait
kaphatják:

SIKÉR Kft. 3X500 Ft, a Gyomaendrődi ÁFÉSl
3X500 Ft, aKert-Kivi Kft. 2X500 Ft, a Dávid Élelmi
szer 1X500 Ft, a Barna élelmiszer 3X500 Ft, és a
Gschwindt és Társa élelmiszer bolt 2X500 Ft-os vásár
lási utaiványál. Jó megfejtéstl
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A KISOSZ Békés Megyei Szervezetének szervezésében az alábbi, államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk
GYOMAENDRŐDÖN 2002. december ll-én

kereskedőboltvezető (75 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(75 OOO Ft)

Időtartam:4,5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen

szakmunkás bizonyítvány.

Gyorsétkeztetési eladó (85 OOO Ft)
ABC-eladó (85 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanélküliek a támogatás ügyében a munkaügyi központ
helyi kirendeltségein érdeklődhetnek.

RészletfIZetés lehetséges!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, dr. Becsei O. u. 4/ l.

Tel.: (66)325-997, 327-193, 451-741, 06/30/9354-371

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valammt targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1l!Of

~s ~a.rg?nca g~mi~ö~enyszerelését,
javItasat, centlrozasat

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

~~~~~~~l

I~ &~ varroda Gyomaendród, Kossuth út 18. alaH ~II:.:
"l I"

~ Varrodámban vállalom: ~

~ női felsőruháza I
1<: hozolt anyagból, gyermek mérellól anói extra méretig egyedi méret szerint I
.'.) felsóruházati termékek készítését. ~

"1 Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, osztályok részére ~

I: ballagási kosztümök, szalagavalóra alkalmi és táncruhák készítését is. ~
:"~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~
~ Gyors határidó, kedvezó árak. Telefon 66/386-479/23, 06/30/9087-808 I
~ Férfi felsőruhá a ~I ahelyszínen kiválasziott anyag- és színminla alapján egyedl méreI I
~ és lazon szerint· IMi nadrágok. zakók. öltönyok, ballagásl oltonyok ~

~ kiválasztását és rendelését is végzem. ~I Érdeklódni: 66/282-059, 06/30/4340-503 I
~~~~~

Jobb bizonyítványért!
Személyre szabott oktatási

Korrepetálás, felzárkÓztalás. magánórák kisiskolásoknak.
Célok és lehetőségek:

Korrepetálás. felzárkóztatás az adott tantárgyból
(olvasás, írás, helyesírás, nyelvtan, matematika, környezetismeret,

fogalmazás, magyar, természetismeret ... stb.)
Cél atananyag, akövetelmények megfelelő szintű elsajátítása, tel

jesítése; tantárgyspecirikus jártasságok, készségek, képességek
kialakítása, fejlesztése;

az ismeretek horizontális és vertikális bővítése; könnyebb előrejutás;

magasabb teljesítése; jobb iskolai eredmény elérése.
Atéli szünetben intenzív félévi előkészítő indul.

Korrepetálás lelzárkózlatás exlracurriculum.

Cél a minél jobb eredmény!

Tel.: 66/285-141 (17-20 óra), 06/30/8563-218

PATyoLAT CYOMÁN
AKOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTÍTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: I-iÉTfŐTŐt pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk I-iÁZTól HÁziq SZÁllíTÁS!
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Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/581-670· E-mail: online@bekes.hungary.net

reJeznaX
TÁVKÖZLÉSTECH..-..IKA

Telefonok
Faxok

A/központok
~ Ana/óg és Digitális

I műholdvevők
~ Földi antennák

lPC Direct
MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINDENKINEK
Még korlátozott darabszámban

AJ,ár bekötésI költségek nélJ>ül l

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162,06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

ALLAST AdÁ.NL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAViTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

~_ONLINE

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

nyelvtanfolyamok
indulnak
2003. január 15-tol.

INTEQ
NYELV8TÚOIÓ

ANGOL,
NÉMET,
FRANCIA

Kellemes ünnepeket kívánunkl

, , ..
LATSZERESZ UZLET

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 7. TElEfoN: 284-277
AI{CIÓ A LÁTSZERÉSZÜZLETBEN!

KARÁCSONyi VÁSÁR!

DECEMbER 2}.... iG MiNdEN SZEMÜVEG ÁRÁból

20-~O% ÁRkEdvElMÉNYT AduNk!
KONTAkTlENcsE ÁPOlÓSZER VÁSÁR kARÁcsoNyic;!

INC;YENES kOMPUTERES S~EM,~iZSC;ÁlA(fJ~'
H.-K.-P.-Szo. dElElon
SzTK-vÉNYEk bEvÁlTÁSA

SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE. jAvíTÁSA
OpTikAi cikkEk NAqy vÁlAszTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolC;ÁlÁsSAl VÁRjuk
kEdvEs vÁsÁRlóiNI<AT!

TismlETIEI: SzarKa Gdia L4TSZERÉS2ME5TER

• Nyelvvizsga eló1<észítő

90 órás (3x30 óra) 3x12 OOO Ft
120 órás (4x30 óra) 4x12 OOO Ft
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO Ft
Nyelvvizsgák: decemberben, áprilisban, júniusban

• Kezdő
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO Ft.
Tanfolyami csoportokat jelentkezéstöl tüggöen indítunk.
Jelentkezés: 2003. január 5-ig.
Telefon: 282-686. 20/9142-122, 20/4684-876
Személyesen: kedden és csütörtökön, Kossuth u. 18. 18.30-19 óráig.

r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·,

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPÖSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu
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Várjuk vásárlóinkat a

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/3543-383

~
. Körösi Weekend Hor~áSz-~~ .

i:,,, . hobbY-, kempin~szaküzlet ~%
~_ ~ ••0 Horgászfelszerelések - teljes márkakinálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6LI
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

o",.~,,=,_,

A1aIxlij Km díj futdíj
Viteldíjak Basic Kmfr W~

Fares Ft FtJkm Ftmin.

l Hétköznap kedvezményes 07-20-ig 150 100 40
2 Hétköznap 07-20-ig 250 150 60
3 Hétvége 07-20-ig, és szabadnap 20-07-ig 300 100 40
4 Kedvezményes távolsági külön megállapodás alapján 150 60 25
S Ünnepnap 07-20-ig 200 170 70
6 Ünnepnap 20-07-ig 200 200 80
7 Hétközben és vasárnap 20-07-ig 1000 200 30

A 8 sz. tarifa nem alkalmazható 1 TariffNo. 8 nal rar use
Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentés!:

ff you have any prob/ems about theselVÍce, please contact:
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4

Gvomaendrőd város PolQármesteri Hivatala 5500 Gvomaendrőd, Szabadsáa tér 1.

TAXI
GYOMAENDRODÖN NON-STOP

()f) /:1 () / ~ ()~:I-l f)4

:al t3t3j2S-2S-2S

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk

ke~v~~ Vásárlóinknak!

Gondoljo~akqrácsonYiajándékozásra.

Nálunk ;tcítt~Ir:n9s ajándékokat talál!

Örökítse..r:nég,()~,Ünnepi pillanatokat!
. "":,,':'..) '..

FolY5=llJlatos AGFA akciókkal állunk

>' ré·hdelkezé~~re.
.. j.. ~-"':: '. "' .. ' .' ~:(.

Fényképezőgépekmár41 00 Ft-tól.

Filmkido0oz6s~rövld.h~táríc!5yil~
Audio- ésC\iidebka.ze,tták.nagy.v:álasztékban.

Arany-, ezü;t.ék~erek: k'ibő-V:ült rrilritÖk~llekcióval.
: ' .~{: <'.... ; . ~./ "\ '/:. . :
',Orák, hőrhérők,elémek..

.... ""'.' ." ~.: ' ./'~

Kellemes ünnepeket kívánunk!

• Szánútógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés é..: ..
• Fénymásolás, faxolás c.::.
• E-maiI küldés-fogadás ,~

• Helyi hálózatok
tervezése, kivitelezése

• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-I2-ig és 13-17 óráig

..
Julíca Vzletházban

q

A MÁGUS-COMP

Gl,)omaendrőd. Fő út 216. Telefon: 06/66/284-815

THERNIGYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk alakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

5500 Gyomaendrőd,

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

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépitő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

• 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 ... )
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GÓIAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendröd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2002. december 11. 17 óra
Endrődön: 2002. december 11. 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi, motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Itt hívjuk fel a már jogosítvánnyal rendelkező autóvezetóK
figyelmét, hogya 2001-2002-es KRESZ-módosításokkal kapcso
latban 2x4 órás tanfolyamot tartunk december 14-én 16 órakor és
15-én délelőtt 8 órakor Gyomaendrődön, aKossuth u. 18. sz. alatt

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162. .

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

BÉLYEGZÖKÉSzíTÉS!
Hagyományos és önjestékezőkivitelben.

Névkártyák, szórólapok, esküvői meghívók,
tájékoztatók (tűzött és ragasztott kivitelben),

öntapadó címkék készítése.

Laminálás A/3 (297x42ü mm) méretig.

BALU PRINT BT. 06/30/2360-289 • 06/30/9580-479 • 66/283-489
.-._.-._._.-._._.-.-._._._._._._._._._._.~

YTONG CSABAKŐ
BETON (S tJ>ITOANYAGGYÁJnO KFT.

Frühwald

<?ti) Endrőd és Vuléke ~ft~ft-~"~,,,;,=w=ift.ti Takarékszövetkezet i::
*alapítva 1957. május 18. *

,

FE8TEKCENTER - 2000 BT.

Boltjai~k;

Gyomaendrőd, Hídfő út 12. Tet'06/30/2993-047
Gyomaendrőd, Kossuth u. 68.eTel.: 06/30/2289-702

(volt Gabonaf,2rgalmi VaJlalatnál)

gipszkartóÍl és fioszigetelö
/ AKCIÓ!

••••••• •••••••••••• • CI ••••••••••••••••••••• CI ••••••••••••••••· .· .
: Tévé, video, antenna :· .: és egyéb elektronikai készülékek :· .
~ JAVÍTÁSA! ~
: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :
: Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••
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Photo
~hall

Foto Porst
Gyomaendrőd,Fő út 149.

06/66/386-457

Új televíziók, videók, DVD-k, fényképezőgépek,

használt és új mobiltelefon készülékek széles választékban.

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ programja

ÉS

~~~ C'Jf(. CSEMPECENTRUM

~\ '
#~ .. ~(o ES

"co ~ ~ ,
ANOORésANOORKIL CSILLARSZALON

5500 Gyomaendrőd

Toldi úl1/1. Nyitva: hétköznap 8-18 óráig,
szombat és vasárnap 8-12 óráig

Az új, felújftott "központ" megnyitója december 13-ra teNezett.

5000 Ft vásárlás
esetén sorsjegy!

28-án konszolidált. kávéházi zene mellett kávéházi estén
vehetnek részt.

14·én koncertet szeNeztek fiatoloknok.
fellép o Malacka és a Tao alternatív együttes Budapeströl.

21-én kulturált borkóstolássa! egybekötött
gosztronómiai tolálkozót rendeznek.

31-én zártkörű szilveszteri buli

20-án délután angol nyelvű teadélután lesz.
csak a társasági angol használatóval lehet majd érintkezni.

MINDENT EGY HELYEN!
Szenzációs év végi akció!

Lakásvilágílási felszerelések (Massive, Eglo) 20-40% kedvezménnyel
Kávéfőző, kenyérpirító, gőzölös vasaló 3812 Ft-tól
Szerelvények (drespa kapcsolóbetétek, dugaljbetétek) 550 Ft-tól
Zalakerámia burkolólapokra 10% kedvezmény
Fürdőszobaszekrény 80 cm-es 79 OOO Ft helyett 69 OOO Ft
Beltéri padló lapok 1299 Ft-tól 1590 Ft-ig hét féle színben
Kültéri kőporcelán lapok 2200 Ft helyett 1800 Ft
Mosdó csaptelepek 3750 Ft-tól
Kádtöltő csaptelep 6950 Ft-tól
Rubbermaid, Curver műanyag termékek teljes választéka
Ajándéktárgyak, karácsonyi díszkellékek
Kül- és beltéri festékekre 10% engedmény!
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén dl/talan házhozszállítás'

Megközelíthető amezőberényi úton, ahelységtáblától 200 méterre.
Telefon/fax: 06/66/284-528 • Mobi!.: 06/20/9667-647

rr====================~'r
II

Megnyílt a Turul Cipö Mintabolt
~""URUL acipőgyár lerülelén
'-' I Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Tel.: 66/386-251 (a Sportcsarnok mellett)
Bébi-, gyerek-, lányka-, női és férficipők széles válaszléka, termelői ároni

Kiárusítás!
Készletek, mintacipők, osztályos cipők rendkívül kedvező áron:

gyerekcipól< már 900 Ft·tól
női cipól< már 1990 Ft·tól • női csizmák már 3000 Ft-tól

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Sz: 9-12
Vásároljon magyar bőrcipöt, garanciával!

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

[. Rendőrségihírek • ]
Az novemberi eseményekról

Szeptember eleje óta egy helyi személy, H. Z.lolyamalosan lerroriz~lIa, zsarolla aBelhlen isko
la lanulóit. Mobillelefonl, készpénzl, ruhát egyéb érlékel kövelell alialaloklól ami alenyegetéssel,
hogy különben megveri őket. Ell megunlák alanulók, és leljelenlelték H. Z-I, aki előzeles letartóz
latásban várja ügye teljes kivizsgálását.

Kerékpárlopások eddig 8esetben történlek ahónapban. Elviltek aMOL benzinkúltól, aKulich
Gy. ulcából, zári udvarból. Ebben az esetben éppen csak hazaérkezelt atulajdonos, 10 perc sem leli
el, és már hűll helye voll járművének. AKörös élterem hálsó udvarábóllezáraltan biciklil, aKossulh
ulca egyik udvarából is lezárallan kerékpár!. Kodály Z. ulcában egy lelámaszlolt, lezárallan kerékpári,
aSzabadság térről, aHársfa hotel elől. AJ. egyik esetben atulajdonos megtalálla előző napon ellopott
kerékpárjál aPavilon diszkó előlt.

Egy lársaságol elfogott arendőrség, akik kerékpár- és gépkocsilopásokra szakosodtak. Több
eselben Mezőtúrról és Gyomaendrőd környékéről mintegy 4autót és 20-30 kerékpárt loplak Akél
fős lársaság alkalmankénl még ki is egészüll.

18-án közlekedési baleset történt a46-os fők úton Nagylapos és Mezőtúr közötl. Személyi
sérülés nem lörlént. Egy IFA leherautó Mezőlúr felől érkezvén cukorrépa rakományával be akart lor
dulni aSimai-zug lelé, eközben, egy ől előzni kivánó másik leheraulóval összeülközölt. Arakomány
az útra borult, és több órás útelzárás után délután 5óra lelé indulhalolt meg az elkerülőúlról afor
galom ismét a46-oson.

21-én ahunyai és akondorosi úl kereszleződésében egy Honda személygépkocsi frontálisan
ütközölt egy munkagéppel, melynek során aHondában ülő két nő súlyos sérüléseket szenvedelt. A
Honda totálkáros lelt, amunkagép mintegy 1,5 millió Ft leleIti károsodást szenvedelt.

3-án egy Trabanlolloplak el fellörése után aVásárléri lakóteleprőt. 4-én asérieIt édesapja
megláIta aTrabi! aZöld Pokol söröző előtt, értesfielte arendőrségel, shamarosan az elkövelő és
bűnlársa C. Bés K. R. ellogásra is került. Szintén ez akét személy voll akik Mezőlúrrólloptak el egy
86-os Renaullot. Egy helyi lakos jelenlette be, hogy háza előlt, az árokparlon egy autó áll napok óta,
mozdulallanul ...

17-én este anagylaposi Tüköri majorban gázolajat akart lopni H. G. és Sz. l., de megzavarlák
őkel. Értesítetlék arendőrségel és az elkövelők gépkocsijának keréklenyomata alapján hamarosan el
is fogták őkel. Kiderül!, hogy H. G. korábban is rendszeresen lopolt aterülelről.

8-án az egyik nagyállási libatelepről elvittek 1200 libál. Atulajdonos azt hilte, hogya rendes
szállítók érkezlek, ám, mivel aszállfimány nem julott el rendelletési helyére, gyanúval éli, hogy ala
posan álverték. Akár közel 3millió forin!.

Trükkös csalás is előlordult az egyik endrődi üzletben, amikor avevő afelmulatott pénzt (10
ezres) avisszajáróval egyült zsebébe dugta, és gyorsan távozott ahelyszínről ... Figyelemfelhivó az
eset: ne szolgáljanak ki senkiI az eladók, csak ha lizellek az áruéri!

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendrőd, telefon: 06 66/283-489
E-maiI: hirado.gye@bekahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: IlI/PHF/lOS/BE ISSN 1417-7390
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