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Tisztelt Olvasók!
December az év egyik legszebb hónap-

ja. Ilyenkor összejönnek a családok, 
barátok. A fenyőfa alatt, egy pohár pezsgő 
mellett elbeszélgetnek az emberek, a mind-
ennapoknál többet figyelünk szeretteinkre.

Az év utolsó napjaiban számot vetünk 
az eltelt hónapokban történtekről.

Gyomaendrőd életében, és a magam 
életében is változás állt be az 1997-es esz-
tendőben. Az Önök szavazataival 
lehetőséget kaptam arra, hogy polgárm-
esterként Gyomaendrőd lakosságát szolgál-
jam. Ezúton is köszönöm Önöknek a 
támogatást.

Az elmúlt év is nehezen, sok prob-
lémával indult. Év végére azonban elmond-
hattuk, hogy a Képviselő-testületnek sikerült 
olyan irányvonalat szabni, mely reméljük, a 
város lakosságának életfeltételei javítását, a 
város fejlődését eredményezik. Komoly, felelősségteljes 
döntéseket kellett meghozni, és nem ígérhetem, hogy a jövő-
ben nem lesz ilyen döntésekre szükség. 

Az 1997-es esztendő legnagyobb eredményének tekin-
tem, hogy december 14-én hivatalosan megkezdődött a 
Gyomaendrőd - Csárdaszállás települések egészséges ivóví-
zellátását biztosító beruházás. Nem kis munka volt ennek 
előkészítése. Köszönetet mondok mindenkinek, aki valamily-
en formában közreműködött ebben, segítséget nyújtott a 
támogatások megszerzésében.

Ugyancsak az év mérlegéhez tartozik az egészségügyi 
központ kialakítása. Gyomaendrőd büszke lehet az újonnan 
kialakított létesítményre. Végre olyan körülmények között 
folynak a szakrendelések, melyek a XX. század végének meg-
felelnek.

Mire e sorok Önökhöz kerülnek, átadásra került a Penny 
Market üzlet és a hozzá tartozó parkoló, mely azt hivatott 
szolgálni, hogy lakosaink helyben jussanak olcsóbb árukhoz, 
hogy a háztartásokban takarékosabban tudjunk gazdálkodni. 
A takarékos gazdálkodásra mind a családnak, mind az 
önkor-mányzatnak szüksége van.

Persze, ezek mellett több olyan esemény történt az évben, 
mely említésre méltó lenne, de ezeket felsorolni e helyen 

nem áll módomban.
Voltak kiemelt kulturális és egyéb ren-

dezvények, melyekre szerte az országból 
érkeztek vendégek. Részt vettünk az Európa 
Nap rendezésében.

A számvetés mellett terveket is 
szövögetünk, célokat határozunk meg, 
melyeket bízva az új esztendőben, abban, 
hogy egészségesek leszünk, békében 
élhetünk, szeretnénk a jövő év végén, mint 
megvalósult dolgokat számba venni.

A Képviselő-testület szeretné, ha 
sikerülne a városi ranghoz méltó élet-
feltételeket biztosítani valamennyi gyo-
maendrődi lakos részére. Szeretnénk, ha 
fejlesztésre is tudna a testület pénzt költeni, 
nem csak az intézmények fenntartására. 

Meggyőződésünk, hogy az infrastruk-
túra fejlesztése nélkül nem lehet új munka-
helyet teremteni, nem lehet a tőkét "ide 

csábítani". Márpedig a lakosságszám növelése érdekében 
olyan munkahely-teremtésben kell gondolkodni, mely a 
jelenlegi munkanélküliség jelentős csökkenését eredményezi 
és csábító lesz a más vidéken élők idetelepítéséhez is.

Az 1998-as esztendő az ország belpolitikai életében igen 
jelentős lesz, hiszen májusban országgyűlési, az ősz foly-
amán pedig helyhatósági választások lesznek, illetve nem 
született még döntés a földkérdésben kezdeményezett 
népszavazás ügyében. Kérem Önöket, minél többen vegyenek 
részt a választásokon, éljenek állampolgári jogukkal és sza-
vazatukkal aktív közreműködői legyenek az eredmények 
kialakításában. Döntéseiket ne érzelmi alapon hozzák, ne 
csak a múlthoz, a gyökerekhez való ragaszkodás motiválja, 
hanem a jövőért érzett felelősség, és az ésszerűség vezérelje.

Az 1998-as esztendőhöz kívánok Önöknek erőt, 
egészséget!

Kívánom, hogy mindannyiuk tervei valóra váljanak.
Ahhoz pedig, hogy a Képviselő-testület célkitűzései 

megvalósulhassanak, kérem Gyomaendrőd lakosságának 
támogatását és megértését!

Mindenkinek békés, boldog új esztendőt kívánok!
Dr. DÁVID IMRE

polgármester

Mindenkinek békés, boldog új esztendőt kívánok!
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hogy miről döntött a KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Létrejött a "Hármas Kőrös "Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás 1998. január 1.-től kezdi 
működését, mint részben önálló intézmény. Tagjai: 
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás. A társulás 
képviselője: Dr. Dávid Imre polgármester.

*
Egyelőre a Gyomaszolg Kft-nek kell a lakossági 

folyékony hulladékot begyűjteni, és a vele kap-cso-
latos feladatokat ellátni. A Képviselő-testület 2 
millió Ft fejlesztési célú pénzeszközt ad át a 
Gyomaszolg Kft-nek, a munkák magasabb szín-
vo-nalú elvégzésére. 

*
A Képviselő-testület az önkormányzat tulaj-

donában lévő nagylaposi elhagyott vasúti pályatest 
mintegy 9.975 négyzetméter terület eladását java-
solja rekultivációs kötelezettség elvégzése ellené-
ben. A pályázat kiírását a Pénzügyi Bizottságra 
bízta. A Fő út 172. sz. alatti 140 négyzetméter 
ingatlanrész pályázat útján megvehető lesz.
(Medosz székház) Pályázat nélkül került értékesítés-
re egy Újkertsoron lévő szántó ingatlan ,amit a 
jelenlegi bérlője vásárolhatott meg. A bükkszent-
kereszti pihenőház gázfűtéséhez 200 ezer forinttal 
98-ban, bizonyos feltételek mellett hozzájárul az 

önkormányzat. A 
Természetbaráti Kör, val-
amint a helyi iskolák 
használják üdülésre a 

pihenőházat.
*

A Gorkij utca nevének megváltoztatását 
kezdeményezte a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség gyomaendrődi szervezete, támogatta az 
Endrődiek Baráti Köre, a Honismereti Egyesület, és a 
FGKP is. Az érintett utca lakói támogatták és 
egyetértésüket írásban is megerősítették. Ezt 
követően az utcanév módosítását az önkormányzat 
Humánpolitikai, Ügyrendi és Jogi Bizottsága is 
támogatta, és ennek megfelelő határozati javaslatot 
tett, mely szerint 1998 január 1-től a Gorkij utca 
megnevezést VASZKÓ MIHÁLY UTCA megnevezésre 
változtatják.

December 10.-én reggel, amikor is összeült a 
Képviselőtestület e témában is döntésre(!) Vaszkó 
Mihály helyben élő leánya azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy egy félévvel halasszák el az 
utcanév változtatást.(?)Ezt a kérést természetesen el 
kellett fogadni.

*
Gyomaendrőd útépítésének megvalósulásának 

lehetőségéről és a lakás-előtakarékossági pénztáron 
keresztül lehetőségről szóló tájékoztatást a testület 
tudomásul vette.

Ennek az a lényege, hogy ha a helyi lakos él a 
Fundamenta lakás-előtakarékossági pénztár aján-

Önnek joga van tudni...
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latával, akkor az útépítési befizetési 
kötelezettségeihez állami támogatást is igénybe 
vehet. Ennek a témának részletes ismertetésével, 
sőt a szerződéses ajánlat elkészítésével is e sorok 
írója készséggel áll minden érdeklődőnek a ren-
delkezésére, a Damjanich u. 15. sz. alatt, tel. 
386-323.

*

Zárt ülésen tárgyalták meg a város ivóvíz 
kivitelezésére érkezett ajánlatokat. Három ajánlat 
került érdemben elbírálásra. Öt rendezési elv alap-
ján pontozták a jelentkezőket. Győztes lett a KÖVI. 
ÉP. Kft, a régióban fellelhető referenciája, a 
pénzügyi stabilitása, az ajánlati ára, a garancia és 
szavatossági vállalása, és nem utolsó sorban a 
helyi munkaerő alkalmazási ajánlata alapján. 
Elbírálták továbbá a város középtávú fejlesztési 
koncepciójára érkezett pályázatokat is. Győztes lett 
a Délalföldi Regionális Fejl. RT. Nem született 
döntés a Turinform Iroda pályázata vonat-
kozásában. Tekintve, hogy csak 1 pályamű 
érkezett, így a döntést elnapolták legkésőbb 
februárig. Engedélyezték R Nagy János külföldi 
kiküldetési kérelmét. A Katona József Művelődési 
Ház és a Gondozási Központ ez évbeni további 
pénzbeni támogatási kérelme nem talált 
támogatásra.

További tájékoztatás és részletes beszámoló a 
16. oldalon az Önkormányzat munkájáról c. 
sorozatunkban olvasható.

Császárné Gyuricza Éva

 5500 Gyomaendrőd, 
     Ipartelep út 3. 
T/F: 66/386-614,  386-226

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk
 Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
 Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés
 Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan 

bútorok)
 Építőipari anyagkereskedés (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap       

szigetelőlemezek, kartonplasztlemez...)
 Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 

keretes állvány, útpanel...)
Burkolólap értéskesítés (minta után)

December 13-án este tartották a helyi keresz-
ténydemokraták hagyományos karácsony estéjüket, 
melyen a tagság és családtagjaik, valamint a 
meghívott vendégek igen szép számmal vettek 
részt.

Vaszkó András elnök, év végi visszatekintő 
beszédében elemezte a szervezet munkáját, megál-
lapította, hogy voltak negatív és pozitív elemek 
munkájukban. Megrázkódtatás volt a KDNP 
szakadása, de ez helyi szervezet életét csak anny-
iban érintette, hogy a tagság egyöntetű akaratából 
társadalmi szervezetté alakultak, mint köztudott, 
megalakították a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség helyi szervezetét. Tehát a keresztény-
demokrata szellem tovább él és tagjai dolgoznak. 
Az elnök azt is elmondotta, hogy sok esemény 
gazdagította a tagságot, így az RMDSZ meghívására 
részt vettek a nagyváradi VARADINUM napok 
megnyitóján, több mint negyven taggal, majd 
Csíksomlyón képviselték néhányan a szervezetet, 
de tagok közül többen részt vettek a medjugorjei 

zarándoklaton. Október 6-án Aradra kegyeleti kirándulást szerveztek s 
koszorút helyeztek el a vértanuk emlékművénél. Novemberben több 
mint harmincan részt vettek a Gyulán tartott Apor Vilmos emlékün-
nepségen s koszorút helyeztek el Apor Vilmos oltáránál. Az események 
sorában kell említeni, hogy ruhaneműt és élelmet küldtünk a Kárpátaljára 
a nélkülöző magyaroknak.

Tehát egyes híresztelésekkel szemben a kereszténydemokrácia él és 
virul városunkban, fejezte be előadását az elnök.

Majd a tagok gyermekei adtak elő kedves karácsonyi verseket és 
gitárszólót, melyet a jelenlevők nagy tetszéssel fogadtak.

Legfiatalabb tagunk Sóczó Géza olvasta fel a karácsonyi evangéli-
umot, melyet közös karácsonyi éneklés követett.

Ezután a tagok által készített ínyenc falatok mellett vidám társalgás 
következett, s nem maradt el a szokásos tombola játék sem.

Egymásnak boldog karácsonyt, sikerekben gazdag, szerencsés új 
esztendőt kívánva fejeződött be az ünnepség.

VÉHÁNÉ SZEDLÁK ILDIKÓ

A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK KARÁCSONY ESTJE



A KÖZÖSSÉGI HÁZ JANUÁRI PROGRAMJA
14-én  17 órakor Cukorbetegek Klubja
24-én  12 órakor  Barátság SE Közgyűlése és vacsorája
31-én  17 órakor  A Magányosok Klubja szervezésében 

pótszilveszter

FEBRUÁRI ELŐZETES: 14-én SZENT IMRE PLÉBÁNIA EGYHÁZI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET vacsorája.
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* HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK, KÖZLEMÉNYEK * HÍREK *

Megalakult a Gyomaendrődi 
Csatornamű Társulat dec. 15.-én. 
Elnöke: Rau József, az intéző 
bizottság tagjai még: Pelyva Imre 
és Vaszkó Béla. Az Ellenőrző 
bizottság elnöke: Tímár Imre, tagjai 
Ceglédi Gyuláné, és Császárné 
Gyuricza Éva

Kedves Olvasóink!

Többek kérésére, 
KÖNYVALAKBAN, 
REPREZENTATÍV 
K Ö T É S B E N , 
ARANYOZÁSSAL 
M E G J E L E N T E T -
TÜK Városunk 
1997. évi. IV. 
é v f o - l y a m á t . 
Korlátozott szám-
ban beszerez-hetők 
szerkesztő-ségünk-
ben.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Nem tudjuk mindenkihez személy szerint elküldeni 

köszönetünket, ezért ez úton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik novemberi felhívásunkra eljuttatták 
hozzánk 1998 évi előfizetéseket, illetve támogatásu-
kat.

Az önök adományai megerősítenek bennünket 
abban, hogy jó úton járunk.

További befizetéseket Endrődön két helyen a 
Damjanich u. 15-ben és a Dózsa György u. 31-ben, 
valamint változatlanul az Endrőd és Vidéke Takarék 
Szövetkezet 53200015-10001617 Városunk 
Szerkesztősége számlájára köszönettel fogadunk.

SZERKESZTŐSÉG

INTERNET HÍRADÓ 
Bejegyzések a Honlapunkon lévő vendégkönyvbe

http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

O L V A S Ó I  L E V É L
Olvasóink tapasztalhatják, hogy mostanában ritkán 

adunk közre olvasói leveleket. Ennek az a magyarázata, 
hogy nem akarunk az öndicséret fényében tetszelegni, bár 
nem tagadjuk, jól esik a sok kedves dicsérő levél. Most 

mégis kivételt teszünk, mert elsősorban nem nekünk, bár részben rólunk szól, 
továbbá annak tartalma, - úgy érezzük - közügy. S végül Igazgató asszony fel-
hatalmazott bennünket a levél teljes szövegének közzétételére. Íme a levél:

"Tisztelt Igazgató Asszony!
Mindig nagy érdeklődéssel olvasom a Városunkban a Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskoláról szóló híreket.
Különösen megragadta a figyelmemet legutóbb Császárné Gyuricza Éva 

tollából származó cikk, mely az iskola 1997/98-as új tanévének leglényegesebb 
kérdéseivel - az Önök nevelési elveivel és a tanítás választékával - foglalkozik.

Véleményem az, hogy a szeretet és a szigor elengedhetetlen az iskola 
nevelésében, bárcsak minden iskolára ez jellemző lenne. Nagyon egyet tudok 
érteni azzal is, hogy Önök keresztény erkölcsi ismeretekre, hazaszeretetre, a 
munka és az ember megbecsülésére, a helyes közösségi magatartás ismereteire 
nevelik a gyerekeket! Ennek ellenére úgy látom, hogy egy nagyon lényeges 
ismeret, mely annyira fontos rohanó világunkban, talán elkerülte a figyelmüket, 
de legalább is a cikk nem utal rá.

A környezetvédelem - természetvédelem problémakörre gondolok itt. 
Tapasztaljuk, hogy milyen vészesen fogy természeti környezetünk napjainkban, 
és a feltehetően, csak a fogyasztásra koncentráló polgártársaink mennyire 
semmibe veszik ezt a nagyon fontos kérdést. Az Önök által képviselt nevelési 
politika központba állítja a helyes közösségi magatartás elemeit, amiből nem 
maradhat ki ez sem.

Hála Istennek, hogy ilyen gazdag természeti örökségünk van itt a Körös 
partján, melyet nem régen már állami szinten is elismertek és védenek. Éppen 
ezért kellenének helyben is olyan emberek, akik ezt értékelik és megbecsülik.

Az a véleményem, hogy erre keresve sem lehetne jobb közösséget találni, 
mint az Ön iskolájának a növendékei, illetve az ügy felkarolását illetően, az Ön 
nevelőtársai. Ezt az ügyet igazán csak szívvel és lélekkel lehet szolgálni, ezért 
ajánlom a témakör felvételét az elkövetkezendő tanévben tantervükbe.

Áldozatos munkájukhoz erőt, egészséget kívánok, és azt, hogy sok 
örömünk legyen a gyerekek által elért sikerekben.

Isten áldását kérve Önökre, maradok őszinte tisztelettel:
Dunakeszi, 1997. november 18.

Dr. GIRICZ KATALIN
2120 DUNAKESZI, Vajda János u. 1. 

Name: Sztanyik Bence
Website: Sok-sok minden érdekes... :)
Referred by: Egyéb
From: Budapest
Time: 1997-12-27 18:01:00
Comments: Szervusz László! 

Örömmel látom ezeknek a lapoknak a 
fejlodését, nagyon szép, hosszú és kitartó 
munkátok eredménye. Nekem ez nagyon 
jó, mert innen Budapestről is könnyedén  
értesülök arról a városról, ahonnan szárm-
azom. Nagyapám, Sztanyik Bálint László 
a városban  született, de én már sajnos 
nem. Sok sikert a további munkához, 
nagyon tetszik... Üdvözlettel:

Sztanyik Bence netdevil@freemail.
c3.hu http://w3.datanet.hu/~bandi/ on 

IRC: Netdevil #apukam

Time: 1997-12-23 07:37:00
Comments: Kedves Laci Atya! 

Remélem, végre sikerül átjuttatnom az 
üzenetemet. Az elozoek ugyanis nem 
mentek át. Gratulálok áldozatos és 
igényes munkájához! Rendkívül igényes 

ez a honlap. Nagy szolgálat szeretett 
városunknak. Áldott Karácsonyt és békés 
boldog új évet kívánok! 

Gyuricza Irma közgazdász

1997. 12-09.15:33:00.
Igen nagy örömömre szolgált, hogy 

megtalálhattam a Honlapot. Gyönyörű 
lett, csakúgy, mint az iskola. Szeretnék 
minden ide látogatónak áldott Karácsonyt 
és sikerekben gazdag, boldog új évet 
kívánni. Köszönettel, szeretettel: 

Kollár János, Debrecen.

1997. 12-07.12:24:00.
Az elmúlt Karácsony óta, minden 

hónapban a legnagyobb örömeink, 
amikor a Városunk Havilap megjelenik. 
Mi az első oldaltól az utolsóig elolvassuk. 
Az oldalak látogatása lecsökkenti a 
távolságot köztünk és a szülőföld között. 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Istenáldott, Boldog Új évet kívánunk.

Szabó Zoltán Elek USA.

Az elmúlt számban írtuk: „Terveink között szerepel, hogy hamarosan létreho-
zunk az Interneten egy archívumot, ahonnan az érdeklődők a „Városunk“ régebbi 
példányait letölthetik. (igény merült fel)“ Mára már elkészült az első néhány hónap 
archiválása, az Interneten lévő „Városunk“ tartalomjegyzékéből indítható.

A gyomai születésű Kruchió Endre és felesége, 
akik 1967 óta Svédországban élnek, dec. 
29-én a Mirhóháti Szociális Gondozóháznak 
ajándékoztak tolószékeket, járókereteket, és 
reumatikus fájdalamkat enyhítő stimulátort.

Köszönjük a szerkesz-
tőségünk-nek küldött 
nagyszámú kará-csonyi és 
újévi jókívánságokat. 
Szerkesztsőségünk minden 
tagja áldásos új évet kíván az 
Olvasóknak.

MINDENT EGY HELYEN 
A PIKTOR BOLTBAN!

Gyomaendrőd, Fő út 204.
(telefon: 66-386-611.)

Kaphatók:
- festékek, lakkok, 

ecsetek,
- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN, 
HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ ALJZAT 

KIEGÉSZÍTŐ.



FIGYELEM!
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

helyi szervezete január hónapban nem tart taggyűlést. 
Találkozunk február 2-án hétfőn!
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Dr. KOVÁCS PÉTER, A 
SZEGÉNYEK ORVOSA

Fél évszázada, hogy a Gyomavégi Temetőben pihen Dr. 
Kovács Péter, a legendás hírű endrődi orvos.

A Kováts családról a Magyar Nemesi Családok VI. 
kötetében a 102-186 lapokon találhatók feljegyzések. (Bihari, 
debreceni Kaáli nemzetsége nyert az 1600-as évek első felé-
ben címeres levelet. Volt aki Kovách, más Kováts, a többség 
Kovács formát használta.) A váradi Kovácsok 1649-ben 
nyertek nemességet, aki közül került valószínű Endrődre 
1767 körül a generáció alapítója. Viszont van Szuhakálóra 
irt levél is az endrődi elöljáróságtól 1751-ből, melyben 
kovácsokat hívtak Endrődre.

A temetőben nehezen olvashatóan kihámozható Kovács 
M. István 1838-1880 és felesége Ugrin Borbála neve a 
kőke-reszten, akik a nagyszerű "szegények orvosának" vol-
tak szülei. A gyermekáldásban bővelkedő szülők 8 gyerme-

ke közül ötödik volt Péter. (Dániel, István, Frigyes, Libor, 
Péter, Viktória, Mária, Eszter) Kovács M. István a kiegyezést 
követő gazdasági fellendülés lehetőségével élve, örökölt 
gazdaságát, korszerű árutermelő gazdasággá fejlesztette. A 
hozamot újabb földek vásárlására és 5 fia taníttatására 
fordította. Birtokai jelentősen növekedtek Endrődön, 
Gyomán, Dévaványán. Így került az endrődi bírói székbe, 
a Gazdakör vezetője, a Régészeti Egyesület tagja lett. A fiú 
gyermekek taníttatása modern gondolkodásra vallott. Péter 
a középiskolát Szarvason, Nagyváradon, Szolnokon, 
Lőcsén végezte. Kitűnő érettségi után a budapesti egyete-
men orvosi diplomát szerzett. Ezek az évek kifejlesztették 
csodálatos képességét.

Az apa 1880-ban bekövetkezett halála után a többi fiú a 
gazdasághoz tért vissza. Péter sikerei még külföldi képzés 
lehetőségével is kecsegtették, melyet kiemelkedő klinikai 
gyakorlattal valósíthatott volna meg. Ő azonban 1896-ban 
Endrődre jött vissza praktizálni. Egykori szállásadójának 
lányát, a régi nemesi család sarját, Török Saroltát vette 
feleségül. Kovács Péter községi orvos a Társadalombiztosító 
orvosa, a Stefánia Egyesület vezető orvosa lett. Fiatalon 
tagja a Vármegyei Törvényhatósági Bizottságnak, Endrőd 
község képviselő- testületének. Az Ivánfenéki Ármentesítő 
Társulat alelnöke, ugyancsak alelnöke a Vármegyei 
Orvosszövetségnek és tiszteletbeli járási orvos. 

Áldozatos munkájával, az első világháború idején dúló 
spanyol járványban szenvedők, a sebesültek kezelésében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Legendák keringtek 
si-keres gyógyító munkájáról. A környező községekből, sőt 
távolabbi helyekről is sokan keresték fel súlyos nyavalyá-
jukkal. A szegényeknek gyakran ingyen adott orvosságot. 
Sebészet, szülészet terén végzett munkájáról valóságos 
legendák keltek életre.

A román megszálláskor kirabolták. A tanácsköztársaság 
idején menekülésre kényszerítették.

A harmincas években Gyomára költözött, ahol az 
ugyancsak endrődi születésű dr. Bartha Gusztávval sikere-
sen gyógyítottak.

Fáradhatatlanul dolgozott. Nyugdíjazása után is sokan 
választották gyógyítójukul. 

A második világháború folyamán, az orosz seregek 
közeledtére, egyedül maradt a községben. Tímár doktor úr 
katonai szolgálaton volt, Weisz Aladár doktorurat szár-
mazása miatt vitték el. Pedig a szokásos őszi betegségeken 
kívül elég sok robbanásos sérülés is gyarapította teendőit. 
Szerencsére Alapi Andor gyógyszerészben ügyes és 
hozzáértő segítőtársra talált. 

A sok munka szívét súlyosan megviselte. Mégis, még 
betegen is, mindennapos látvány volt a "kojecán" segíteni 
igyekvő öreg doktor bácsi.

Fájdalmát gyarapította, hogy egyetlen lányuk Bácsi 
Elekné, Kovács Sárának leánya ( a doktor úr kedves unoká-
ja) autó baleset áldozata lett. 

Emlékét őrző márvány obeliszken három név olvasható: 
Szendrői Kovách Sarolta 1852 - 1927
Dr. Kovács Péter            1867 - 1947
Török Sarolta                   1876 - 1948
Csodálatos élete, áldozatos, fáradtságot nem ismerő 

munkája, önzetlenül is gyógyítani kész embersége szolgál-
jon például minden földijének.

MÁRTON GÁBOR
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JANUÁr hónap ünnepei
Január  1.csütörtök:  Szűz Mária, Isten Anyja, (ÚJÉV)
Január  4. vasárnap:  VÍZKERESZT
Január 11. vasárnap  Urunk megkeresztelkedése
Január 17.szombat:  Szent Antal apát
Január 21. szerda:  Szent Ágnes szűz, vértanú
Január 22. csütörtök: Szent Vince diakónus, vértanú
Január 24. szombat:  Szalézi Szent Ferenc püspök és egyház-

tanító
Január 26. hétfő:  Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök
Január 28. szerda:  Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyház-

tanító
Január 31. szombat:  Bosco Szent János

Január 18-án, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, 
és tart a következő vasárnapig.

JANUÁRI MISEREND

Endrőd
Január 1. csütörtök: Újév: délelőtt 10-kor, és este 5-kor.
Vsárnapokon: reggel 8-kor, és este 5-kor.

Szent Gellért Iskola kápolnája: január  12-én, és 25-én, vasár-
nap fél 12-kor.

Öregszőlő Szt. Imre: január 4-én. 2 óra, Nagylapos: január 
18-án, 2 óra

Hunya
Január 1. csütörtök: Újév: reggel 8-kor.
Vasárnapokon: délelőtt 10-kor.
Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton este 5-kor, 

valamint elsőpéntekenként is, este 5-kor. A szombat esti 
mise előesti mise, így érvényes vasárnapra.

Gyoma
A plébános úr egészségi állapota miatt vasárnapokon 11-kor.

December 20-án, délelőtt 10 óra-
kor ünnepi szentmise volt a gyomai 
katolikus templomban. Történt ez 
azért, mert egy gyönyörű szobor került 
elhelyezésre a templomkertben.

A szobrot a Gyulán élő Legeza 
család adományozta a templomnak, 
mely ezideig a gyomai katolikus 
temetőben volt, a családi síremléken. 
Sajnos, ma nincsenek biztonságban 
temetői síremlékeink sem, ezért úgy 
gondolta a Legeza család, hogy 
el-hunyt szeretteik sírjáról a Jézus 
Szíve márványszobrot a gyomai Jézus 
Szíve templomnak adományozza.

Karácsony előtt az emberek az 
ünnepi nagybevásárlással, és egyéb 
készülődésekkel vannak elfoglalva, a 
kis templomban mégis összegyűltek 
erre az alkalomra Gyomáról, és 

Endrődről is.
Az ünnepi szentmisét Réthy István 

szarvasi apátplébános a Legeza család 
elhunyt tagjaiért ajánlotta fel, együtt 
misézett vele Mag Lajos helyi 
plébános, Petrovszki György kondoro-
si, és Iványi László endrődi plébános. 
Részt vett még Gyenes Csaba diakónus, 
aki diakónusi szolgálatot lát el 
Gyomán, így segít be a plébános úr 
lelkipásztori munkájába, valamint 
Biacsi Dávid teológus, a veszprémi 
egyetemről.

Bauer Csaba endrődi káplán a 
gyónókat várta.

A szentmise végén a jelen levők 
kivonultak a frissen felállított szobor-
hoz, amit a szarvasi apát úr megáldott.

Az ünnepség után a jelenlévő 
híveket a gyomai hívek egyszerű 
agapéval megvendégelték.

A gyomaiak ünnepe
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Ezzel a címmel nyílt meg KUNKOVÁCS LÁSZLÓ 
Balogh Rudolf-díjas fotóművész kiállítása november 
28-án, amely 1998. február 28-ig lesz nyitva a Petőfi 
Múzeumban Budapesten V. Károlyi Mihály u.16-ban.

Kérjük olvasóinkat, főleg a budapesti és környék-
belieket, látogassanak el e nagyszerű kiállításra, mely 
a magyar nép, a magyar paraszt életének lassan 
elmúló, de soha el nem felejthető életét mutatja be. Az 
endrődi születési fotóművésznek nem ez az első népi 
ihletésű kiállítása, idetartoznak: Élő agrártörténet, 
Tiszai barangolások, Ősépítmények, Hagyományos 
halászat, Boldog, szeretett falum, Pásztoremberek, sőt 
még idesorolható a Kunok Magyarországon címmel 
megjelentek, amelyekben mind-mind az ősi magyar 

múltat kutatta. Az Új Tükör 1987. 16. számában így 
vall Ilia Mihály a művészről: "A népi építészet, 
agrártörténet, népi halászat kérdéseivel foglalkozó 
szakemberek közül sokan tudják, hogy a magyar 
néprajztudománynak van valakije, aki a régen létező, 
de csak illusztrációnak használt eszközt, a fényképet a 
szaktudományok egyenrangú alkotórészérvé tette." 

És mielőtt képeiből bemutatnánk néhányat (amen-
nyit újságunk terjedelme lehetővé tesz), olvassuk el, s 
őrizzük meg szívünkben azokat a gondolatokat, mely-
eket Kunkovács László kiállítási meghívójára jegyzett: 
"A fénykép fénnyel írt valóságlenyomat. Ha megőrizzük 
a régi fotókat, az előző generációt tiszteljük meg. 
Fényképezni csak jelen időben lehet, a múlt és a jövő 
között a fogalmi gondolkodás csaponghat szabadon. A 
festő is megteheti ezt, de fantáziaképet hoz létre. A 
fényképezés korlátjának tűnik az egyidejűség, pedig ez 
az erőssége, ettől dokumentum, ezért hiszünk neki.

Nem csupán emlékezni akartam, amikor az 1970-
es évektől vissza-visszajártam a Hortobágy mellé, ahol 
Veres Péter regényeinek szereplői éltek. Balmazújváros 
mai valósága érdekel, műfajom erre kötelez. Azt a 
Gyepsort, azt a kondást, azt a napszámost már nem 
találhattam meg, de a Kadarcs utcában olyan pásztorra 
bukkantam, aki - ha a pusztáról beszélt - felért a 
költészettel.

Csak az iskolás történelem tagol fejezetekre és zár 
le mereven egy korszakot, az élet hosszú átfedéseket 
teremt. A mostani Balmazújváros is tele van értékek-
kel, a regényalakok leszármazottai éppúgy szeretni 
való emberek. Ha azt látjuk, hogy zaklatott korunkban 
elbizonytalanodnak: segítenünk kell, meg kell 
erősítenünk őket önismeretükben. Veres Péter is ezt 
tenné."

És tedd Te is! Tedd továbbra, amit megtehetsz! 
Gazdagítsad kultúránkat műveiddel, képeiddel, hogy 
egyre fényesebben ragyogjon múltunk, utat mutatva a 
jelenben, s ígéretét felvázolva a jövőnek.

Császár Ferenc

„A HORTOBÁGY
MELLYÉKE”

(Veres Péter 
szülőföldjén)

Az ablak
teszi
a házat

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
GYÁRTÁSA EGYEDI MÉRETRE IS.

5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1 81/1.
Tel/Fax: 66/386-328

Tóth József csikós (1976)Kecskés István balmazújvárosi parasztember (1980)

Pásztorkunyhó a pentezugi legelőn (1983) Juhászok szállása Darassán (1976)
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Mondanom sem kellene, hogy a 
mûsor végén hatalmas taps kísérte az 
osztályokba vonuló tanulókat és 
tanárnõiket.

Páran még maradtunk, kicsit 
beszélgetve, s volt alkalmam megkér-
dezni Kiss Pálnét, az iskola igazgató-
ját:

- Kérem, mondjon újságunknak 
néhány szót, hogyan készültek fel erre 
a szép estére?

- Iskolánkban az elmúlt három év 
alatt hagyománnyá vált, hogy decem-
berben, ádvent idején, az osztályok-
ban és az aulában ádventi koszorúk 
állnak, melyekben a gyertyát meghitt, 
bensõséges keretek között gyújtják 
meg a gyerekek. A téli szünet elõtti 
utolsó tanítási nap is rendhagyó. 
Ügyes kis kezek ajándékokat, 
kará-csonyfadíszeket készítenek. A 
konyha felõl a frissen sült sütemények 
illata száll. Karácsonyi dalok halk 
zenéje hallatszik az osztályokból. a 
várakozás, készülõdés izgalma érzõ-

Gyermekrajzokkal díszített kedves 
kis meghívó csalogatott az iskolába. 
Bár negyedórával a kezdés elõtt 
érkeztem, már zsúfolásig telt a mint-
egy 300 fõs hallgatósággal az aula.

Pontosan négy órakor megjelentek 
az ünnepély elõtt Laci atya és Csaba 
atya. Ezúttal Csaba atya köszöntötte a 
vendégeket és a gyerekeket. Pár 
szóval megemlékezett az Úr 
születésérõl, a Karácsony misztéri-
umáról, majd a Miatyánk elimádkozá-
sa után megnyitotta az ünnepséget.

Egy "angyalka" meggyújtotta a 
negyedik ádventi gyertyát, s kezdetét 
vette a karácsonyváró ünnepség.

A "mûsor" elragadó, bájos, 
megkönnyeztetõ volt. Az evangélium 
kelt életre, arab lakosokkal, pász-
torokkal, napkeleti  bölcsekkel, 
Heródes császárral, angyalokkal, 
Józseffel és Máriával, és a kisdeddel, 
a jászolban pihenõ kis Jézuskával, és 
hogy el ne felejtsem írnokkal, aki a 
városba érkezõket vette számba.

dik. A nap fénypontja ez a délutáni 
elõadás. Hetek óta kitartó szorgalom-
mal készültek a gyerekek erre az 
eseményre. Sok-sok gyakorlás ered-
ménye az, hogy a versek, dalok, a 
betlehemes játék szép legyen, és 
maradandó élményt nyújtson a 
vendégeknek. Ebben az évben, amint 
láthatta, a bibliából jelenítettünk meg 
részleteket. Az egyes képeket, az idén 
alakult kis kamarakórusunk szívhez 
szóló, tiszta éneke kötötte össze.

Úgy érezzük, ebben az évben is 
sikerült a jelenlévõk szívéhez közel 
hozni a karácsony, a várakozás han-
gulatát, a kis Jézus születését.

És mit mondhatna még a krónikás, 
e sorok írója? Örömmel tudósítottam, 
s köszönöm, hogy itt lehettem. Kívánok 
a gyermekeknek, nevelõiknek, az 
iskola minden dolgozójának jó 
pihenést a szünetben, boldog, szer-
encsés Új évet.

CSÁSZÁR FERENC
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- A Városunk c. újság olvasóinak 
nevében gratulálok a kinevezéshez. 
Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak.

- 51 éves vagyok, három gyermekem 
van. A végzettségemet tekintve magyar 
nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, 
de elvégeztem a népmûvelõi elõadói 
szakot is a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen, és nép-
mûvelés-könyvtár szakot a Tanárképzõ 
Fõiskolán.

- Mióta él itt?
- 16 éve vagyok kapcsolatban 

Gyomaendrõddel, Békéscsabáról jöttem 
ide. Itt vertem gyökeret, itt lakom a 
Kolmann-telepen, már tíz esztendeje.

- Munkahelyei?
- Nem sorolom fel munkahelyeimet, 

tizenegynéhány volt már, kelettõl-nyu-
gatig. De az ipari szakiskolában már 
régóta dolgozom: az idén kezdtem meg 
a tizenhatodik tanévet. A könyvtári 
állásom mellett is tanítok havi 50 órában 
az iskolában, így a színjátszástól nem 
szakadok el.

- És most megpályázta a 
könyvtárigazgatói állást. Mi motiválta 
ebben?

- Sokan mondták már nekem, hogy a 
véremben van a pályázás. Tényleg, 
sokszor pályáztam már, de csak olyan 
munkahelyekre, amelyek az emberrel 
vannak kapcsolatban. Mert az én vég-
zettségem és egész mentalitásom is az 
ember körül forog: nevelés, oktatás, 
mûvelõdés. Ebbe az is belefér, hogy 
megpályáztam a sportcsarnok vezetõi 
állást. Megpályáztam az ipari iskola 
igazgatói állást is, de R. Nagy Jánossal 
szemben 5-6 szavazattal lemaradtam. 
Azóta már R. Nagy János kartársam a 
Kner Nyomdában dolgozik. A 
Gyomaendrõdi Híradó szerkesztõi 
állását is megpályáztam, meg is nyer-
tem, igyekeztem befolyás nélkül 
szerkeszteni a város lapját. De aztán 
jöttek olyan képviselõk, akik cenzúrát 
akartak. Nem szeretem a sablonokat, 
ezért vannak, akik "csodabogár"-nak 
tartanak. Nem kedvelik szókimondáso-
mat.

- Konkrétan a könyvtárvezetõi állást 
miért pályázta meg?

- Mert szeretem a könyveket. Nekem 
egy szép és tartalmában is értékes 
könyv olyan, mint egy szép nõ - felizgat. 
De kihívás is volt nekem ez az állás: 
vajon itt hogyan állom meg a helyemet? 
Sokan bíztattak a barátaim közül is, 

úgyhogy bele mertem vágni. A kultúra 
ügye rengeteget csúszott lefelé az utób-
bi idõben, ennek megállításában 
szeretnék szerepet játszani.

- Tervei?
- Ami jó volt a könyvtárban, azt foly-

tatjuk. De új dolgok is lesznek. Azt akar-
om, hogy ne csak lássák az emberek, 
hogy itt könyvek vannak a polcokon, és 
hogy itt tudósfélék válogatnak. Helyet 
akarunk adni mindenféle civil 
szervezõdésnek, szeretnénk, ha itt 
lenne második otthonuk 

- Milyen civil szervezõdésekre gon-
dol?

- Szeretném 1998. január 22-én, a 
Kultúra Napján megalakítani a gyo-
ma-endrõdi kulturális szervezetet. 
Összefognánk azokat a kis csoportokat, 
akik bármilyen öntevékeny formában 
létezni akarnak. Itt képzõmûvészektõl 
kezdve a csigagyûjtõkig mindenkit 
várok. A vállalkozók Házával is kapcso-
latba kell kerülni, hogy támogassák eze-
ket a kulturális szervezeteket. Volna egy 
havonta megjelenõ lapja is ezeknek a 
szervezeteknek, tele várost érintõ 
információkkal.

- Az Internetbe is bekapcsolód-
nának?

- Igen, ezzel tudjuk a lakosságot 
tájékoztatni a legjobban. A helyi 
önkormányzat pályázott a civilbarát 
önkormányzat témájú pályázaton. 
Ebben közremûködik a mûvelõdési köz-
pont is, a városi könyvtár is, és a 
közösségi ház is.

- Az iskolákkal is jó kapcsolatban kell 
lenni.

- Az iskolai könyvtárosokat össze 
akarom hívni, hogy egyeztessük a 
folyóirat rendelést. Azt is szeretném, ha 
legalább a város könyvtárai között 
megvolna a könyvtárközi kölcsönzés. 
Az Interneten keresztül kapcsolatban 
lehetünk egymással, és szeretném, ha a 
könyvtár lenne az információs bázis.

- Nyilván lesznek rendezvények is.
- Õszi gyomaendrõdi könyvnapokat 

akarok csinálni. Itt szüreti mulatságtól 
kezdve minden lesz úgy, hogy néhány 
napig a könyv lenne a fõszereplõ az 
életünkben. Az Ünnepi Könyvhétre is 
valami olyat akarok, amitõl az tényleg 
ünnep lesz. Szeretném meghívni 
Schwajda Györgyöt, a szolnoki színház 
igazgatóját. Olvasótábort is akarok 
szervezni. A kárpátaljai gyerekek 
rend-szeresen járnak a Bethlen Gábor 

Új könyvtárigazgató a Városi Könyvtár élén
Beszélgetés Hajdú Lászlóval

Szakközépiskolába, azoknak lesz tábor 
Bükkszentkereszten. A téma az Ábel-
trilógia lesz.

- Maga szép eredményeket ért el a 
színjátszás terén is. Ezt a munkát is 
folytatja?

- Igen. A tanítványaimmal - õk a 
Komédiás kör - szeretnék kéthavonta 
pódium mûsorral bemutatkozni a 
könyvtárban, ezen belül új könyveket 
akarunk bemutatni. Át akarom hozni az 
iskolából a színházszervezést is. Nekem 
a színházakkal jó kapcsolatom van, a 
színházszervezés ezután a könyvtár 
égisze alatt menne.

- Nem mintha az eddigieket keve-
sellném, de megkérdezem: van esetleg 
még más terve is?

- Hogyne. Ide kellene csábítani a 
munkanélküliek átképzését. A fiatalok-
nak is adni kellene szórakozási 
lehetõséget. Nincs egy jó kávézóhely. 
Jó lenne itt egy kávézó is. A fénymásolást 
is be fogjuk indítani. Szeretnék egy 
nyári lugast az udvarban, hogy ha jó az 
idõ, ott lehetne olvasgatni.

- Szétvált a gyomai és az endrõdi 
könyvtár. Milyen munkakapcsolatot ter-
vez a jövõben? 

- Csakis segíteni akarjuk egymás 
munkáját. Ezzel õk is többek lesznek, 
és mi is.

- Mi a véleménye arról, hogy a volt 
ENCI-be kerülne esetleg a könyvtár?

- A döntéseket végre kell hajtani. Én 
el tudok képzelni egy olyan intézményt, 
ahol együtt a mûvelõdés, a könyvtár, a 
képtár, de még a turista iroda is. Én a 
Turinformot is ide hoznám a könyvtárba. 
Manapság luxus egy külön Turinform, 
amikor egy információgazdag könyvtár 
is képes lenne erre a feladatra.

- Pénz honnan lenne a tervekhez?
- Pályázunk, mindent megpályázunk. 

És fel akarom használni a meglévõ 
kapcsolataimat is. Én nagyon nyitott 
vagyok mindenkivel, sok barátom van. 
Nem arról van szó, hogy mindenki 
szeret, ilyen nincs. Az egyébként csak 
jó, ha az embernek vannak ellenfelei, 
akkor tud harcolni, és az megedzi az 
embert. Sokszor ítélnek felszínesen az 
emberek, könnyen kimondják, hogy ki 
milyen, hogy Hajdú is milyen. Majd elvá-
lik...

- Sok sikert, minden jót Nektek, gyo-
mai könyvtárosok!

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER
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hunyai krónika
Nagy munkálatok folytak november-december hónap-

ban a Kossuth és Dózsa György utcában.
Most készülnek ugyanis azok a beruházások, amelyek 

elkészítésére az Önkormányzat pályázati pénzt nyert. A 
Kossuth utca útalapja már el is készült 1997. december 
10-én volt a műszaki átadás. A belvízvezető csatorna első 
ütemének készítése még folyamatban van. Versenyt futottak 
a munkások az idővel, hiszen december 31-ig be kellett 
fejezni a munkákat. A december eleji időjárás, az enyhe tél 
nagyon kedvezett a munkálatoknak. 

A megkezdett beruházásokat idén folytatni szeretnénk, 
ugyanis a kövesútra is akkor kerülne rá az aszfalt réteg, és a 
csatornázást is szükséges elkészíteni a település többi 
veszélyeztetett részén is. Többek között erről is döntött a 
Képviselő-testület november végi ülésén, amikor úgy határo-
zott, hogy a Gyomaendrődi kistérségi társulással együtt 
pályázatot nyújt be a Közmunkatanácshoz közhasznú 
munkások foglalkoztatására.

Ugyanezen az ülésen fogadta el a Testület 1997-es I-III. 
negyedévi költségvetési beszámolót és az 1998 évi 
költségvetési koncepciót is, mely mintegy 10 millió forintos 
hiánnyal készült el. Ennek a hiánynak a részbeni 
ellentételezésére az Önkormányzatnak mindenképpen 
indulnia kell újból az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű 
települések pályázatán, mely sajnos, már évről-évre vissza-
térő hagyomány.

Hagyomány azonban az is, hogy karácsony táján a 
Képviselő-testület egy kis ajándék csomaggal kedveskedik a 
falu legidősebb és legfiatalabb lakóinak. Az ajándékon túl-
menően a 3-18 éves korúak (óvódások és tanulók) még egy 
egyszeri 2000 forintos átmeneti segélyben is részesültek. 

Ennél valószínűleg népszerűtlenebb döntése a testület-
nek, hogy január 1-től ismét bevezeti a helyi iparűzési adót, 
egyidejűleg eltörli a vállalkozók kommunális adóját. Szintén 
ettől az időponttól kezdve 3000 forintra emelkedik a 
magánszemélyek kommunális adója, viszont a 
szemétszállítás költségeit a jövőben az Önkormányzat 
magára vállalja.

Összegezve az 1997-es évet, nem volt könnyű a 
fizetőlépességet megtartani, sőt még egy kis fejlesztést is 
végrehajtani. Az 1998-as költségvetést ismerve ez a jövő 
évben sem lesz másként.

SOCZÓNÉ FARKASINSZKI ILDIKÓ

Az elmúlt hónapok ismét mozgalmasan teltek iskolánkban. Miután 
novemberben elkészítettük a helyi tantervet, a Békés Megyei Kisiskolák 
Alapítvány szervezésében a kistelepülések igazgatói látogattak el 
hozzánk. Vendégünk volt az Alapítvány elnöke Köböl András és a 
Békés Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója Kincses László is. A 
találkozón kicserélték a programkészítés során szerzett tapasztalatokat. 
Iskolánk igazgatója Petényi Szilárdné elmondta, hogy Hunyán olyan 
iskolát szeretnénk, amely erős általános képzést ad, szilárd alapot biz-
tosítva a továbbtanuláshoz. Külön öröm volt számunkra, hogy Kincses 
László személyében olyan szakember látogatott el hozzánk, aki lelkes 
támogatója a jól működő kisiskoláknak, és nem támogatja azok 
összevonását.

Novemberben 4 tanulónk (Gellai Ildikó, Cserenyecz Anita, Vaszkó 
Imre, Rajnavölgyi Botond, felkészítő tanáraik Sipos Vajda Edit, Sipos 
Vajda István) részt vett a Zrínyi Ilona matematika- versenyelődöntőin, 
és mint mindig, most is kitűnően szerepeltek. Valamennyien bejutottak 
a megyei döntőbe. Szurkoljunk együtt nekik!

December a gyerekek számára talán legkedvesebb hónap, hiszen 
meghitt családi események, ünnepek ideje, éppen ezért tele vannak 
várakozással, izgalommal. Hatodikán, mint minden évben hozzánk is 
ellátogatott a Mikulás és kiosztotta a szülői munkaközösség által 
összeállított értékes csomagokat. A csillogó szemeket, az örömteli vára-
kozást látva, meggyőződhettünk arról, hogy a videók és számítógépek 
világában igenis szükség van az ilyen pillanatokra. Ezen a napon 
kedves hagyományként a testvérosztályok is megajándékozták egymást. 
Verset mondanak, együtt énekelgetnek és átadják a saját maguk által 
készített ajándékokat. 

December 13-án nagyszabású Luca-napi vigasságot rendeztek a 
hetedikes "főboszorkák", osztályfőnökük Tímár Lászlóné és a szülök 
segítségével. A tombolán több mint 200 nyereményt sorsoltak ki. Ez 
úton köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott a rendezéshez.

Három éve már, hogy az év utolsó tanítási napján közös ünnepi 
uzsonnán vesz részt az iskola minden tanulója és pedagógusa. A 
gyertyafényes, terített asztalokról a diákönkormányzat és a szülői 
munkaközösség gondoskodott. A meghitt hangulatban karácsonyi 
énekek szóltak, csillagszórók szikráztak, a szeretet fénye ragyogott a 
szemekben.

A művelődési házban, és a templomban került sor a hagyományos 
betlehemi műsorunkra. Erre a falu ünnepére mindig lelkesen készülnek 
a diákok és az őket felkészítő Vaszkóné Hunya Mónika.

Mindezek után következett a megérdemelt pihenés, melyet ki-ki 
szerettei körében tölthetett el.

Az iskola diákjai és pedagógusai nevében békés, boldog Új 
Esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Tímár Béláné

ISKOLAI 
HÍREK

Az 
önkormányzat 

hírei

Iskolások karácsonyi játéka ‘96.

"Méretes lábbeli készítést 
mérsékelt felárral vállalunk."

35-től 42-es méretig.
SEVRO MODELL BT.

Fő út 57. (Volt Napkeleti vendéglő helyén)
Telefon: 06-66-386-800
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Garancia! Minőség! 
Kedvező ár!

Gellai Cipő
GYOMAENDRŐD, Fő út 140/2

Tel.: 06-66-283-359

TOTÁL VEGYESÁRUK 
ÜZLETHÁZA

ÁRUAJÁNLATA:
(Endrődi u. l. Háztartási Bolt)

Tel: 386-637, vagy 06-20-254-663

Étolaj kimért: 182 Ft/l. (1 literes 207.-)
Liszt: 57 Ft/kg.

Alma: 50,-60,-70,-80 Ft/kg
Hagyma: 70 Ft/kg
GUMICSIZMA 

I. Oszt. árengedménnyel!
Hipó 20 Ft/l. (Edényt hozni kell!)

HÉTÍZŰ KISÜSTI, HUNYAI FŐZÉSŰ 
VEGYESPÁLINKA 650 Ft/l

Beszélgetés Ladányi Gábornéval, a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgató-
jával az 1997. november 24-én az iskolában 
rendezett NAT-nap (Nemzeti Alaptanterv) 
kapcsán.

- Mi volt ennek a rendezvénynek a lényege?
- A minisztérium szervezte pedagógusoknak 

és az önkormányzatnak, hogy módot adjon a 
NAT-al kapcsolatos még tisztázatlan kérdések 
felvetésére. Hiszen 1998 őszén az új NAT bev-
ezetése kötelező lesz minden iskolában.

- Miért éppen ebben az iskolában tartotta a 
fórumot a minisztérium?

- Olyan iskolát választottak ki, amelyek már 
elkészültek a pedagógiai programmal, és ezt az 
igazgató tudta ismertetni a hallgatókkal. A mi 
programunk már elkészült, erről tudott a mi-nisz-
térium.

- Sokan voltak a rendezvényen?
- Nagy örömünkre vagy kétszáz pedagógus 

jött el hozzánk. Megyei szintű volt a rendezvény, 
voltak itt Bucsáról, Nagyszénásról, Ecsegfalváról, 
Körösladányból, Gyomáról, Hunyáról és még sok 
helyről.

- Van ennek az iskolának irányító feladata is 
a NAT kapcsán?

- Nem vagyunk irányítók, de már csináltunk 
más továbbképzéseket és programkészítő 
tréningeket. Jönnek hozzánk tanácsokért, és mi 
szívesen elmondjuk a saját tapasztalatainkat. Ezt 
a mostani rendezvényt is sokan megköszönték.

- Annyit hallunk beszélni erről a szegény 
NAT-ról, persze főleg a hibáiról, hogy egy békés 
polgár el se tudja képzelni, mi is a baj vele. 
Megmondanád az olvasóinknak röviden?

- Sok pedagógus szerint az a fontos, hogy a 
tanulóknak minél nagyobb, szélesebb körű tény-
ismerete, lexikális tudása legyen. A NAT ezzel 
szemben a képességfejlesztésre helyezi a hang-
súlyt. A minimális ismeretanyagon túl, a 
képességfejlesztés előírt követelményeit az 
iskolák a saját maguk által kiválasztott tananyagok 
közvetítésével is kialakíthatják. Erről szólnak a 
helyi tantervek. A képességfejlesztés közös 
követelményei azonban minden iskola számára 
egyformán kötelező érvényűek. Ilyenek pl.: a 
kommunikációs képesség, az ismeret-szerzési 
képesség stb.

- Nem okoz hátrányt a mennyiségi tudásanyag 
hiányos, vagy eltérő volta az egyetemi felvétel-
nél?

- Ezen a továbbképzésen elmondta a mi-nisz-
térium képviselője azt is, hogy egyre több egye-
tem törli el a felvételit, sok diákot felvesznek 

A k i k  t a n u l n i  t a n í t a n a k
majd. Az egy másik kérdés, hogy akit felvesznek, 
bírja-e majd a tanulást, tehát aki beiratkozik, 
tényleg elvégzi-e az egyetemet? Ezért fontos, 
hogy megtanuljon és szeressen tanulni a gyerek. 
Csak az marad bent, aki tud tanulni. De nemcsak 
az egyetemen fontos ez. Egy-egy szakmán belül 
is igen hamar elévülnek az ismeretek, jó szakem-
ber is csak az marad, aki állandóan műveli magát.

- Melyik nehezebb a pedagógusnak: lexikális 
tudást adni a gyereknek, vagy a tanulást meg-
tanítani?

- Az utóbbi, de nemcsak a pedagógusnak, a 
tanulónak is. A tanuló hozzá van szokva, hogy ad 
neki a tanár egy könyvet, itt van, ebből tanulj. De 
ugyanarról a témáról többfélét leírtak, a többféle 
véleményből a gyereknek kell kialakítani a saját-
ját, ez sokkal nehezebb, mint egy könyv 
témaanyagát megtanulni. De ha ennek megtanít-
juk a technikáját, nagyobb szellemi teljesít-
ményre tesszük képessé tanulóinkat.

- Tehát minden iskolának magának kell 
elkészítenie a saját programját?

- Igen, ez is új dolog. Eddig lejött a központi 
utasítás, és lehetett keresni a kifogásokat, és el 
lehetett hárítani a felelősséget: ezt itt nem lehet 
megcsinálni. Most ilyen nincs. Sem a minisztéri-
um, sem az iskolavezetés nem ad programot, 
mindenhol a tantestületnek kell azt elkészíteni. 
Kemény munka, nálunk másfél év óta szinte 
he-tente tartjuk a megbeszéléseket, egyeztetése-
ket. Kezdetben csak 10-15 kolléga volt az, aki 
azonnal fogékony volt az új kezdeményezésre. 
Majd rövidesen az egész tantestület mellénk állt, 
együtt dolgoztunk, az új program kialakításában 
mindenkinek része van.

- Így mindenki a magáénak is érzi azt.
- És felelősnek is érzi magát, hiszen ő találta 

ki. Erre az iskolára, ezekre a gyerekekre.
- Mi a lényege ennek a tantestület által 

készített programnak?
- Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy minden 

gyermek, aki a mi iskolánkból kikerül, rendelkez-
zen szilárd, megbízható, eszközszinten használ-
ható alapkészségekkel, s megtanuljon ta-nulni. A 
tanulás tanítása minden tantárgyunk tantervében 
kiemelt feladatként szerepel. Fontos számunkra, 
hogy a tanulást ne kudarccal járó teherként, 
hanem sikeres tevékenységként éljék meg tanít-
ványaink. Hogy kialakulhasson bennük az 
önművelés igénye. Hogy tudjanak önállóan 
ismereteket szerezni, akármi lesz is a foglalkozá-
suk, akármilyen információhordozóhoz jutnak 
hozzá: legyen az könyv, számítógép, Internet. Az 
erre való képességet adjuk mi útravalóul a gyere-
keknek.

- Úgy tudom, a tanárok, és maga az igazgató 
is élen jár a tanulásban.

- Ez nem is lehet másképp. Én amióta 
igazgató vagyok, egyfolytában tanulok. elvégez-
tem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a tan-
tervfej-lesztő szakot. Most a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen végzem a pedagógia sza-
kot, ennek az utolsó éve: oktatásvezetés. De a 
kartársaim is mind tanulnak. Az önművelésre 
való szoktatás csak úgy sikerülhet a gyerekeknél, 
ha a tanár is műveli magát. Most éppen a Tanulás 
tanítása elnevezésű kurzuson vesz részt az egész 
tantestület.

- Van rá pénz?
- Eddig nem volt, csak saját erő. Az idei 

tanévben az állam a továbbképzések költségének 
80%-át fedezi. De mindenkinek fontos, hogy 
nemcsak jól, de kiválóan tanítson, mert vannak 
más iskolák is, vannak más pedagógusok is.

- Nekem nagyon tetszett a mostani rendez-
vényen, hogy minden pedagógus a magáénak 
érezte a rendezvényt, igyekezett biztosítani annak 
sikerét.

- Teljes joggal érezhette a magáénak minden 
kartársam ezt a rendezvényt. A tantestület 
hozzáállása rendkívül pozitív volt, szívesen 
csinálták. Mindenki érezte, hogy ez egy értelmisé-
gi alkotó munka volt. A prog-ramkészítésben is 
az volt a legszebb, hogy összehozta a tant-
estületet. Mindig a közös munka hozza össze az 
embereket. Nehéz volt, de nagyon sok örömünk 
is volt ebben az időszakban. És még csak az ele-
jén vagyunk.

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER
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ADAMIK ALADÁRNÉ, élt 71 évet, lakott 
Kölcsey u.27-ben, aki hosszas betegség után 
hunyt el. December 12-én Gyomán temették 
el. Gyászolják: férje, gyermeke és 2 unokája. 

ERDŐS FERENCNÉ, élt 82 évet, lakott a 
Hunyadi u. 16-ban, aki hosszas betegség 
után távozott az élők sorából. November 
28-án helyezték öröknyugalomba. Gyászolja: 
4 gyermeke és 10 unokája.

HANYECZ MIHÁLY Budapesten lakott, 
élt 80 évet és december 12-én távozott az 
élők sorából. Temetése a budapesti Fiumei 
úti sírkertben volt december 19-én. 
Gyászolják: felesége, gyermekei, menyei, 
unokái, endrődi barátai, szerkesztőségünk 
minden tagja, és az Endrődiek Baráti Köre.

HÉGELY LAJOS, aki a Mirhóháti u.1. sz. 
alatt lakott, december 3-án temették el 
Gyomán hozzátartozók nélkül.

HORGOS LÁSZLÓ, élt 91 évet, lakott 
Damjanich u.25-ben, aki hosszú szenvedés 
után halt meg. December 12-én temették 
Endrődön. Gyászolják: felesége, gyermeke, 
unokája, 2 dédunokája, valamint rokonai és 
barátai.

HUNYA LÁSZLÓ, élt 79 évet, lakott 
Sugár út 12-ben, aki hosszas betegség után 
visszaadta lelkét teremtőjének. December 
5-én temették el Endrődön. Gyászolják: 
felesége, gyermeke, testvérei, barátai.

LUKÁCS LAJOS, élt 67 évet, aki tragikus 
hirtelenséggel távozott tőlünk. November 
28-án helyezték öröknyugalomba Endrődön. 
Gyászolják: felesége, 2 gyermeke, 4 unokája 
és számtalan rokona, barátja.

MÉSZÁROS JÁNOS, élt 69 évet, lakott 
Balassy u. 21-ben, aki hosszas betegség köv-
etkeztében hunyt el és december 12-én 
temették el Gyomán. Gyászolják: felesége, 3 
gyermeke, 5 unokája, valamint rokonai, 
barátai.

SZABÓ IMRE, élt 88 évet, lakott a 
Mirhóháti u.6. sz.-ban, aki hosszas betegség 
után visszaadta lelkét teremtőjének, decem-
ber 5-én helyezték örök nyugalomba 
Gyomán. Gyászolják: 3 gyermeke, 6 unokája, 
5 dédunokája, rokonai és barátai.

AKIK ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK TÕLÜNK 

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

Mikor a Barátság feljutott az NB III-ba, kissé remény-
telenül néztem az IFIK holnapja elé. Nem az edző, Pelyva 
Miklós képességeiben kételkedtem, hisz Ő a Barátság 
indulása óta fényesen bizonyított a megyei bajnokságok 
során. Hanem arra gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz 
sokkal népesebb települések fiatalságával - akik közül 
legtöbbnek több év tapasztalatai is előnyt jelentenek - 
helytállni.

Kellemesen csalódtam a "gyerekek"-ben. A tabella mind-
en szónál ékesebben többet mond. A harmadik hely tisz-

SPORT

teletet parancsol, főleg, ha végignézzük, kiket utasítottak 
maguk mögé! Nagyszerű dolog, hogy messze a legkevesebb 
gólt szedték össze. Tehát stabil a védelem! Igaz, a rúgott 
gólok árnyékosabbak, itt kell előrelépni!

Még egy aggály: az ifikből "kiöregedő" fiatalok zömmel 
zsákutcába kerülnek. Noha egészen jó képességük folytatást 
kívánna. Talán érdemes lenne többeket kipróbálni, legalább a 
biztos mérkőzéseken - cserével, ha rövid időre is - a nagyok 

soraiban.

MÉLTÓK A NAGYOKHOZ

SZABÓ JÓZSEF, élt 79 évet, aki a 
szeretet otthonban hunyt el. November 
29-én helyezték örök nyugalomba. 
Gyászolják: 2 gyermeke, 6 unokája.

SZILÁGYI GYULÁNÉ, élt 53 évet, lakott 
a Madách u. 3-ban, aki hosszas betegség 
után hunyt el. December 12-én Gyomán 
temették el. Gyászolja: Férje, gyermeke, 
unokája és 2 dédunokája.

TÓTH LÁSZLÓ, élt 70 évet, lakott a Fő út 
147-ben, aki hosszas betegség után hunyt el. 
November 28-án Gyomán temették. 
Gyászolják: felesége, 2 gyermekek, 3 unoká-
ja, 6 dédunokája, valamint rokonai és barátai.

Özv. TÓTH MIHÁLYNÉ, élt 70 évet, aki 
tragikus hirtelenséggel halt meg Szarvason. 
November 27-én helyezték örök nyugalom-
ba Endrődön. Gyászolja: 3 gyermeke és 16 
unokája.

TÍMÁR SÁNDOR, élt 73 évet, aki a tar-
hosi zeneiskolának és a békési szak-középis-
kolának tanára volt, a POFOSZ helyi vezető-
je. November 28-án temették Békésen. 
Gyászolja: felesége Liziczai Jolán 2 gyerme-
ke, unokái, valamint endrődi barátai.

UHRIN ANDRÁS, élt 82 évet, lakott a 
Babits u. 10-ben, aki hosszas betegség után 
hunyt el. Gyászolják: felesége, 2 gyermeke, 
4 unokája, valamint rokonai és barátai, 
november 26-án temették Endrődön. 

WOLF MÁRTON, élt 76 évet, aki hosszas 
betegség után hunyt el. November 17-én 
temették Gyomán. Gyászolják: felesége 2 
gyermeke, 3 unokája, rokonai és barátai.

Békesség haló poraikon, fogadja be 
őket az Úr az ő országába. Az örök 
világosság ragyogjon felettük.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA NB III.IFJ.
  1. Békés                          15   11    4    0    58    14   37
  2. Békéscsaba Jamina       15     9    4    2    37    10   31
  3. Gyomaendrőd Barátság 15     9    3   3    18      6   30
  4. Hódmezővásárhely        15     9    2    4    46    24   29
  5. Mezőberény                 15     8    4    3    40    21   28
  6. Mélykút                       15     8    3    4    47    27   27
  7. Gyula                         15     8    3    4    35    20   27
  8. Szegedi VSE                15     8    2    5    31    18   26
  9. Szarvas                       15     6    2    7    33    33   20
10. Kunszentmárton          15     5    2    8    19    27   17
11. Kerekegyháza             15     5    1    9    26    41   16
12. Makó                          15     4    2    9    19    31   14
13. Kisújszállás                   15     4    2    9    24    37   14
14. Örkény                       15     4    1  10    19    54   13
15. Tótkomlós                    15     2    3  10    21    44     9
16. Dömsöd                       15     1    0  14    15    81     3

Gratulálunk az edzőnek, és segítő társainak, gratulálunk 
a csapatnak!

Reméljük, hogy a remek Gaál István "törpéi" követik majd 
a serdülők küzdelmei során a két nagyobb "testvér" tetteit.

MÁRTON GÁBOR
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- Tudod-e hova 
me-gyünk ma délután? - 
Kérdezte nagyapó titokza-
tos arccal.

- Tudom hát! - hangzott 
az önérzetes felelet - füvet szedni a 
nyulacskáknak.

- Nem találtad el. - Nevetett nag-
yapó, - a nyulacskáknak ma be kell 
érniük sárgarépával vacsorára, mert 
mi meglátogatjuk Furulyás Pista bác-
sit.

- Azt, aki a bárányokat őrzi a fürge 
kis patak partján? Jaj de jó! - örven-
dezett Jóska. S mikor ebéd után útra 
kerekedtek, madarat lehetett volna 
fogatni vele, akkora volt az öröme. 
Amikor odaértek a virágos rétre, 
bégető birkák tépték, ha nem is arany, 
de a friss üde zöld füvet s göndör 
fehér pici bárányok ugrándoztak 
körülöttük.

- Jaj, de aranyosak! - kiáltotta 
Jóska, és még köszönni is elfelejtett, 
úgy rácsodálkozott a játékos kis 
jószágokra. Nem is lehetett elcsa-
logatni közülük semmiféle ígérettel 
késő délutánig, s mitagadás, bizony 
sírásra görbült a szája, amikor eljött a 
hazatérés ideje.

- Miért nem veszünk egyet? - nézett 
könnyes szemmel nagyapóra - Nekem 

még sohasem volt igazi bárányom, 
pedig nagyon szeretnék.

- Nem eladók ezek kisember, - 
mosolygott a bajusza alatt csöndesen 
Pista bácsi. - Mert nem akármilyen 
bárányok ám, amiket én őrzök. 
Csodálatos mesebeli jószágok! 
Igazlátók! Mindig megérzik, ha valaki 
nem az igazságot mondja. Magad is 
tudhatod, hogy a mesében az ilyen 
csudabárányokat sem pénzért vesz-
tegetik. Meg kell azt szolgálni igaz 
emberséggel.

Jóska elkerekült szemmel hallgat-
ta, aztán hirtelen megkérdezte:

- Pista bácsi mivel szolgálta meg?
- Nohát én azzal, hogy őrzőjük 

vagyok, etetem, gondozom őket, no 
meg furulyálgatok nekik.

- Hát én mivel szolgálhatnék egy 
kicsi bárányért? - rebbent kíváncsian 
Jóska fényes szeme.

- Csakis avval, ha beállsz hozzám 
kisbojtárnak.

- Beállok! - mondta határozottan 
Jóska, és már ki is húzta apró öklét 
nagyapó fészekpuha tenyeréből.

- No lám! - csóválta meg a fejét 
nagyapó - édesanyádat nem is sajnál-
nád? Ki lesz az ő fiacskája, ha te 
elszegődsz bojtárnak?

- Nem tart az soká nagyapó! Hadd 
legyek kisbojtár, édes nagyapókám! 
Ugye megengeded?

- Én meg, csak aztán magad meg 
ne bánjad, - nevetett nagyapó, és 
búcsúzóul barackot nyomott unokája 
fejére. Aztán parolázott Pista bácsival, 
és tempósan megindult a falu felé.

- No kisember, mi meg lássunk 
dologhoz! - szortyogtatta meg pipáját 
furulyás Pista bácsi- - Ha már bojtár 
lettél, ne pusztítsd ingyen a kenyeret. 
Megállod te a helyed, kinézem belőled.

- Hiszen állta is Jóska olyan ala-
posan, hogy el se mozdult arról a 
helyről, ahol nagyapó hagyta. Csak 
nézett, nézett a távolodó kedves alak 
után, és nyelte keservesen a torkán 
felgyülemlő bánatgombócokat. 
Megbánta már nagyon, hogy bojtár-
nak szegődött. De hogyan vallja be 
Pista bácsinak, hogy bárány ide, 

bárány oda, mégis csak 
legjobb odabújni édesanya 
ölébe. Ki fogja itt lefektetni 
őt, ki csókolja szemére az 
éjszakai álmot? És egyál-
talán, hol fog itt aludni?

Pista bácsi rá-rápislantott a szeme 
sarkából, elmosolyodott és így szólt:

- Nehéz a szolgálat, ugye kicsi 
ember? No de legény vagy te már, 
akinek mindene van! Csak nem itatod 
az egereket holmi pityergéssel?

- Nem, igazán nem, - szipogott 
bánatosan Jóska, és hirtelen, mint a 
tavaszi zápor, keserves zokogásra 
fakadt. - Nekem már nem is kell 
bárány! Inkább haza szeretnék menni! 
Nagyapó! Várj meg! - kiáltozott kétség-
beesetten, és pillantást sem vetve a 
bégető barikák felé, futásnak eredt. 
Nagyapó már messze járt, talán nem 
is a fülével, hanem a szívével hallotta 
meg a panaszos hangokat, és szapo-
ra léptekkel megindult visszafelé.

- No csak nem sírsz? - kérdezte 
nagyapó, amikor összetalálkoztak. - 
Te, te kis bojtár. Hát már nem szeretnél 
fehér bárányt?

- Nagyon szeretnék, suttogta 
szégyenkezve Jóska - de hazamenni 
még sokkal, sokkal jobban.

Odahaza úgy simult édesanyja 
ölébe, mintha valami nagy, nagy 
veszedelemtől szabadult volna meg. 

És amikor feljött a vacsoracsillag, 
olyan örömmel feküdt fehér, kis ágyá-
ba, mint még soha. Álmodott is olyan 
szépet, hogy annál már csak az 
ébredés volt szebb. Mert reggel, 
amikor kinyitotta a szemét, első pil-
lantása egy fehér báránykára esett. 
Ott ácsorgott bégetve a szoba 
közepén, és göndör nyakán piros 
szalagon aranyos csengő ragyogott.

- Furulyás Pista bácsi hozta neked 
hajnalba. - Mosolygott édesanya felé-
je. - Azt üzeni, hogy derék gyerek légy, 
s mindig igazat szólj, mert ez igaz-
mondó bárány, és ha netán füllen-
tenél, tüstént megrázza majd az aran-
yos csengőt.

Jóska boldogan ugrott ki az ágy-
ból, és csaptak a báránnyal olyan 
hancúrozást, hogy még a nap is 
kacagta őket odafönn az égen. Hanem 
időbe tellett az, amíg a bárány ked-
véért leszokott a kis füllentésekről. De 
ha már megtette, állta is emberül.

A verset és a mesét írta 
IVÁNYI MÁRIA

Mária néni meséi
Jóska, a kis bojtár

FAKOPÁNCS

Sűrű erdő közepében
Áll egy vén tölgy réges-régen.
Kérge alatt pici ház van,
Hernyó lakik bent a házban.
Ide fut, meg oda fut,
Jól bezárja a kaput.

Zárhatja azt akár hattal,
Akár hatvanhat lakattal!
Őrizheti bent a csöndet,
Bizony, máris vendég csönget.
Nem is csönget, kopogtat.
Na, ott aztán kopoghat!

Hernyó néne kiszól zordan:
- Nem tudom, a kulcsom hol van!
Várd meg, amíg megtalálom!
Ha nem várod, azt se bánom.
- Nem is várom, kipi-kopp!
Leverem a lakatot.

Így felel a vendég ott kint.
Kemény csőre odakoppint,
Ahol kongva szól a kéreg.
Nosza, szorul bent a féreg!
Mert a vendég senki más,
Tarka tollú fakopáncs.
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Jégtakaróba bújt öreg barátom, te örök siheder, csak nem 
dideregsz? Látom én, hiába is játszod a láthatatlant, mikor 
feléd csap a sirály, mintha megborzonganál. Tapintatlan, igaz, 
ez a fehér vándor. Cikázása merő haszoncél. Szárnya lebbenése 
nem csak páráidat kergeti, hanem akár a halaidat terelné. 
Velük s nem veled jött ő találkozóra, messzi tanyájáról mindig 
folyómedrek útvonalán, éhséget hordozva, meg találna benne 
munkáló ösztönt is, hogy minden folyót elérjen, minden folyó 
fölött végigszántsa a téli derengést.  Te sem maradtál ki. Nem 
jó ez elégtételnek? Láthatnád, ha jégtakaródból kipillantanál: 
fényképeznek. Rajzolnak. Néznek. Lehet, a különös idegen 
miatt, mert ugye, a vándor az mindig becsben van. Mint a 
tömegkommunikációval még be nem hálózott világ becsben 
tartotta a lantosokat, igriceket, akik messze földről hozták az 
események hírét. Hátha épp ilyesmit közöl a sirály a fűzfákkal, 
miközben te morcosan tovább koslatsz a bokrok lábánál.

Ilyen sirályos napokon, mikor keresni kell téged, olyan nyu-
gtalanítóan puszta a part. Egy sugallatnyi jégkorszak. A fekete 
sálas öregember dermedt ujjakkal kaparász az ablakon, 
bereteszeli, bepárnázza, elkülönül a kinti hidegtől. A háztető 
megmerevedik, mert nem látja magát a tükörben. A parton 
ottfelejtett virágváza elrepedni készül riadalmában. A kávéház 
magnózenéje hörgő hangokat hallat és megtorpan a híd lábánál. 
A piros sapkás lány megáll a lépcsőn, félúton, visszahívja a 
kutyát is, pedig az már nekiiramodott az alsó sétányon. Ez nem 
téma, állapítja meg a festő, még hogy Firenze meg az Arno 
partja... Ez egy szürke folt. A bámészkodó gyerek egyike fele-
meli az elejtett ecsetet. A sárga falú épület, ahonnan forró 
fürdők illúziója árad, rámered sarki épület szomszédjára: ez 
mindig ilyen fakó, ilyen holdbéli? Báránygallérba fúrt nyakú 
fiúk tapossák a havat, egykedvűen, még gesztikulálni sem 
mernek, nehogy hóembert rajzoljon a kezük. Merev hósapkával 
a fején a családi körbe vágyik a szobor, bajuszával belegöndöröd-
ni a megszokott otthonosságba, lámpafénybe, baráti szavakba.

Nem látod őket. Nem látod milyen másmilyenek, mint 
megszokhattad. Nem látod. Mintha egyfolytában makacs 
kérlelhetetlenséggel a sirály akaratos kopogtatása elől iramod-
nál. Öreg barátom, te örök suhanc, hát olyan nehéz ezt megért-
eni, sebes létedre gyorsan felfogni, hogy mínuszos hőfokon nem 
lehet a parton ábrándokba merülni, áprilisi capricciót fuvolázni, 
és kacagásokkal elhessenteni a halászó sirályt? De ha kikuk-
kantanál a takaród alól, észrevehetnéd, hogy közös barátaink a 
fűzfák, feléd lengetik szomorú csupaszságukban is megrögzött 
sárga kendőit a jól ismert örömnek. Január van, rideg, partta-
lan hűvösségek ostromolják meder-útját vizeknek, lépéseknek, 
gyökereknek. Január van, mindig újra kezdett próbája más 
évszakbeli megszokásoknak. Most nem lubicko-lunk, süt-
kérezünk, nem eregetünk papírcsónakot. Gallérba takarjuk az 
arcunk és óvjuk a tenyerünk kézfogásnyi melegét. Másmilyenek 
vagyunk, de el nem fordulunk. Láthatod, itt a kőkorlát helyén 
járunk, nem a házfalak óvásában, a fagyott hóban naponta 
mennyi látogatód talpa helyettesíti a névjegyet... A sirályra 
vagyunk kíváncsiak? És ha rá is? Mint villanó kardpenge, 
csatázik a madár, életéért. A fagyban is. Folyók jégpáncéljával 
is. Van-e fészke, hol, van-e ellensége, mennyi, ki tudja. És szép. 

Fehér láng a tél szürkéjében. Nem festeni való, hanem tanulni.
Öreg barátom, te örök suhanc, minek a takaró, hiszen fel a 

gátra úgyis egyedül mész, leplezetlenül.
IMPLON IRÉN

Minden jót és szépet,
amit a reményed
a szívedbe dobbant,
adja a Jóisten
valósággá légyen
Újév napján nyomban.
Jólét a családban,
béke a Hazában,
és a Nagyvilágban,
boldogság honoljon
a Körös partján is
Minden-egyes házban...

Minden szomszéd-feled,
mint a testvéredet
érezd magad mellett,
s szórj belé a szélbe,
koromsötét éjbe
elitéleted,
ami elmezsgyézne
bárki-fia-mástól,
a felebaráttól,
nem lesz addig béke,
sose érünk révbe,
míg a másság gátol...

Adja a Jóisten,
sikerüljön minden,
amit tenni készülsz,
váljon is valóra,
sikeredjen jóra,
ha álomba révülsz...
Hazaszálló lelkem
zenél a szívemben;
Minden honi-társam
áldja meg az Isten!

TÍMÁR MÁTÉ

KÖRÖS-KÉRLELŐ
(részlet a Nagyváradi Tollrajzok c. kötetből)

ÚJÉV - KÖSZÖNTŐ '98!
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az ügy érdekessége, hogy ez már le volt fek-
tetve, be volt temetve, tehát csak valamilyen 
erőgép, vagy teherautó segítségével húzhatták 
ki a földből. Az okozott kár értéke 230.000. Ft, 
de a kábel visszahelyezésének munkálatai 
ennek többszörösére is rúghatnak. 27-én a 
Munkaügyi központból videomagnót loptak el. 
29-én orvvadászt fogtak el a csejti vadásztár-
saság tagjai, aki nem mindennapi fegyverrel, 
egy hangtompítós távcsöves kispuskával 
"vadászgatott." December 1-re virradóra újabb 
kábellopás történt, ezúttal 2 km. hosszan a 
gáton a Zsófia-majornál. 2.-án éjjel hajnali 
háromkor automata riasztó bejelzett a 
"Farmerház"-ból. A helyszínre siető rendőrök 
észlelték, hogy hátulról, az iskola felől tető-
bontással kíséreltek meg behatolást. Az iskola 
hátsó épületének tetején az elkövetőt is sikerült 
elfogni, aki egy csavargó, körözött személy, 
szeghalmi lakos. Ugyanezen az éjszakán az 
ÁFÉSZ irodaházat is feltörték, nem mindenna-
pi vandál munkát végezve szinte minden zárva 
lévő ajtót, irodabútort, szekrény, feltörtek, 
csupán a két páncélszekrénnyel nem bírtak. A 
helyszínt pezsgővel, pálinkával lo-csolták fel s 
kb. 3 kg. kávét szórtak szét megnehezítve a 
nyomrögzítést. December 3-án éjszaka a volt 
Dywa Kft-nél próbálkoztak, de a riasztó meg-
futamította őket. 4.-én a Bútoripari Szövetkezet 
irodaházába hatoltak be hengerzártöréssel, de a 
riasztó itt is menekülésre kényszerítette a tolva-
jokat, ám az éjjeliőrnek sikerült a távozók gép-
kocsijának rendszámát leolvasni, s ennek alap-
ján Mezőberényben sikerült az egyik békéscsa-
bai gyanúsítottat elfogni. Szintén nem minden-
napi bűncselekmény: Öregszőlőben egy építés 
alatt álló házból leszerelték a gázkazánt és a 
radiátorokat. 15-én két nyitott gépjárműből 
történt lopás. Egyikből 97.000 Ft. készpénzt és 
számlatömböket loptak el, a másikból iratokat. 
Két gépjárművet pedig feltörtek, egy az Okt. 6-i 
Lakótelepen parkoló kamiont, s a Hősök útján 
egy személygépkocsit. 16-án a Volán Bisztróba 
törtek be, az okozott kár mintegy 100.000 Ft.

Úgy tűnik, hogy az utóbbi hónapokban 
történt bűnesetek nagyobb részét a rendőrségnek 
sikerült felderíteni. Gratulálunk, további sikeres 
bűnüldözést, boldog új évet kíván szerkesz-
tőségünk a rend őreinek.

MARSINÉ GIRICZ ERZSÉBET

Decemberi számunkban, hely hiány miatt, 
csupán egy mondattal utaltunk arra, hogy a 
rendőrség 3 nagyhorderejű ügyben zárta le a 
nyomozati szakaszt, elegendő bizonyítékot 
gyűjtve ahhoz, hogy vádemelési indítvánnyal 
átadhassa az ügyészségnek. Ezek az alábbiak 
voltak: augusztus 20-án történt "Téboly" klub 
előtti csoportos rablás, a külterületi borot-
vaké-ses videomagnó rablás, és a " Farmerház"-i 
betörés, melynél az okozott kár közel 3 millió 
forintra becsülhető. Ennek 5 gyanúsítottja van, 
akiknek számláját 4 műszaki boltba való 
betörés is terheli. Jelenleg előzetes letartóz-
tatásban várják a bírósági eljárást. Mindhárom 
ügyben a vádak megalapozottak.

December hónapban is történt néhány 
közlekedési baleset, szerencsére könnyű 
sérüléssel. 2 esetben kerékpárlopás történt, 
egyikben a tolvaj és a kerékpár is meglett. 
Loptak tyúkot, kacsát, sőt 4 birkát is, feltörtek 
néhány víkendházat, ezek közül az egyikből a 
Sóczó-zugban 200.000 forintnyi műszaki tár-
gyat loptak, és még a falon lévő páraelszívót is 
leszerelték.

Néhány nagyobb érdeklődésre számottartó 
bűneset:

Nov.18-án egy magánházból jelentettek 
betörést, de semmi nem tűnt el. Később álkulcs-
csal behatolva már "lába kelt" egy 
kulcsmásolónak, egy üveg italnak, némi kész-
pénznek, s 3 betétkönyvnek, melyekben össz-
esen több mint 30.000 Ft. volt elhelyezve. 
Felmerült a gyanú, hogy az elkövető a háztula-
jdonos volt férje, s ez két nappal később 
megerősítést nyert, amikor az endrődi 
Postahivatalból bejelentés érkezett, hogy a 
gyanúsított az ellopott betétkönyvek egyikét 
megpróbálta kiváltani. A rendőrök a helyszínen 
fogták el a volt férjet és előállították. Lakásán, 
házkutatás során az említett tárgyak hiánytalan-
ul előkerültek, kivéve az üveg ital, mely addig-
ra elfogyott, a gyanúsított beismerő vallomást 
tett.

23-ra virradóra betörés történt hengerzáras 
módszerrel a Fő úti ügyvédi irodában, ahonnan 
egy üveg pezsgőt, s karórákat tulajdonítottak el. 
Ugyanaznap, az előzőtől nem messze, egy 
másik irodából programozható elektromos 
írógépet és egy telefonkészüléket vittek el, 
szintén hengerzár töréssel. A kábellopás is foly-
tatódik, 25-én éjjel 122 m. földkábelt loptak el, 

B ű n ü g y i  k r ó n i k a

"ÉPFE" - vállalkozó
közületi-, vállalkozói-, magánrendelőknek 

teljes körű építőipari, szakipari és festő munkákat,
 azok tervezését, szervezését, 

lebonyolítását anyagbeszerzéssel vállalja.
ELLENŐRIZHETŐ REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÜNK.

BARKAFA részlegünk igényes rendelőinek egyedi, művészi kivi-
telű faszobrász, fafaragó munkákat készít.

Mintaterem, iroda: Gyomaendrőd, Blaha L. u. 12/1. 
Vezető: Barta László

Tel: 06-60-481-041. (06-66-285-659) Fax: 06-66-386-896. 
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ÉS KATALÓGUST!

December 6.-án a Salgótarjánban megrendezett 
ének-zene tagozatos általános iskolák Kodály Zoltán 
Bicínium Énekverseny zsűrije bronz fokozattal díjazta 
az iskola tanulóit.

December 8-án a Városi Sportcsarnokban az 
általános iskolák I. és II. csoportjai számára rendeztek 
játékos sportvetélkedőt. A vetélkedő 10 nagyon érde-
kes versenyszámból állt. Minden versenyszámban az 
iskola tanulói győztek.

OVI SULI
Péntek délután közel 100 jövendő elsőosztályos 

vette birtokba az iskola jól felszerelt tornatermét. 
Mindenki kedvére tornázhatott. A kedves délután han-
gulatos befejezéseként 2 tanító bácsi gitározott az 
óvodásoknak, akik - ahogy tudtak - segítettek énekelni.

A KÉZMŰVES SZAKKÖR
A karácsony közeledtével Szonda István tanár úr 

vezetésével papírból karácsonyfa díszeket, gyapjúból 
angyalkákat készítettek. 

Karácsonyi hangulat az iskolában
A december hónap a karácsonyi készülődés ideje. A 

feldíszített tantermek, az adventi koszorúk az osztályok-
ban, egymás megajándékozása, az osztálybulik, a 
feldíszített fenyőfa mind-mind ezt bizonyítja. December 
19-én az egész iskola együtt ünnepelt.

A speciális tagozat tanulói is ünnepeltek.
Kedves kis ünnepséggel bocsátotta a karácsonyi 

szünetre tanulóit a speciális tagozat nevelő-testülete. 
Megható jelenetekkel, szép versmondással, ünnepi 
népi-játékok bemutatásával, az alkalomhoz illő énekek-
kel szórakoztatták a jelenlévőket. Külön színfolt volt 
Sipos Terézia 7. c. oszt. tanuló által elmondott örökszép 
vers: Móra Ferenc "A didergő királya". Terike már 
megyei, sőt országos versenyeken is szerzett 
di-csőséget az iskolájának. Burai Ervin a mesemondás 
mesterének bizonyult. 

Köszönet illeti a tagozat nevelő-testületének 
fáradságos munkáját.

A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI



Corvo Bianco Schuh Bt.

Cipőipari Bt.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 14.

/Fax (66) 386-896
(30) 457-148

Női, Leányka-, és Fiú
cipőgyártás
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GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS

Csikós János

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3.
(Öregszőlő, Kondorosi út)
Telefon: 06 60 485-788

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig
Bio papucs, szandál, klumpa

18-41-es méretig

HÍREK ERDÉLYBŐL

„... megmarad egy diadalmas 
erdélyi igazság: ez a föld egymás 
mellett... megtartja örökös tarka 
virágzásban a népeket, akik rajta 
és érette munkálkodnak.“

Kós Károly
1925.

A Nagyváradon meg-
jelenő Bihari Napló-
ban olvastuk:

December 13.-án, szombaton délelõtt kezdõdött 
Kolozsváron az RMDSZ két "házának" a Szövetségi Képviselõk 
Tanácsának és a Szövetségi egyeztetõ Tanács együttes ülése, 
melynek egyetlen napirendi pontja volt: a koalíciós együtt-
mûködés kérdéseinek megvitatása. A döntés éjfél elõtt 
született meg, lényege: AZ RMDSZ CSAK AKKOR MARAD 
KORMÁNYON, HA KOALÍCIÓS PARTNEREI BETARTJÁK A 
KORÁBBAN MEGKÖTÖTT EGYEZSÉGET, ÉS HA NEM TOLERÁLJÁK 
TOVÁBB AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN FELERÕSÖDÖTT 
NACOINALISTA MAGYARELLENES ÉS RMDSZ-ELLENES POLITIKAI 
DISKURZUST.

Több nem hivatalos értesülés alapján minden esetre 
leírható, hogy a tanácskozás hangulata mentes volt a 
személyeskedõ vitáktól, és ezúttal valóban a felelõs, konstruk-
tív hozzáállás volt jellemzõ. Ami a döntést magát illeti, az 
semmiképpen sem jelent meglepetést, és - amint elhangzott 
- ultimátumot sem a koalíciós partnereknek, csupán az adott 
szó tiszteletben tartására vonatkozó természetes igény 
határozott kifejezését.

Az SZKT és a SZET közös határozatából idézzük a követ-
kezõket:

Amikor a kormánykoalícióban való részvételrõl döntöttünk, 
arról határoztunk, hogy partnereinkkel szolidárisan, velük szo-
ros szövetségben, a közös érdekek és értékek jegyében min-
dent megteszünk a romániai társadalom válságából való 
kivezetésért.

Felelõsséget vállaltunk, és elvárjuk ugyanezt a felelõsséget 
szövetségeseinktõl is, a közös kormányprogram ama cél-
ki-tûzéseinek végrehajtásáért, amelyek a politikai és szociális 
reform szerves részeként a kisebbségek jogegyenlõségét 
ígérik az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat, a vallásgya-
korlás, a közélet minden területén. 

A kisebbségi kérdés megoldása terén értékeljük az eltelt 

egy évben beindult folyamatot - elsõsorban a két kisebbségi 
rendelkezéseket is tartalmazó kormányrendeleteket - de 
rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy az utóbbi idõben ez a 
folyamat megtorpant, sõt a tanügyi törvény módosítása - a 
koalíciós megállapodások ellenére - a szenátusi szavazás 
során kedvezõtlen irányba fordult, újabb jogfosztással 
fenyegetve a kisebbségeket. Éppen ezért a Szövetségi 
Képviselõk Tanácsa a következõ határozatot hozza:

FELHÍVJUK A KOALÍCIÓS PÁRTOKAT, EZEK KÉPVISELÕIT, ÉS A 
KOALÍCIÓS KORMÁNYT A KORMÁNYPROGRAM  SZELLEMÉNEK 
ÉS BETÛJÉNEK, VALAMINT AZ ÁLTALUK VÁLLALT 
KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSÁRA. CSAK EBBEN AZ ESETBEN 
TESSZÜK LEHETÕVÉ SZÖVETSÉGÜNK TOVÁBBI KOALÍCIÓS 
SZEREPVÁLLALÁSÁT. 

Nem engedhetjük meg, hogy Románia letérjen az euroat-
lanti integráció, a kormányprogramban megjelölt gazdasági 
és társadalmi fejlõdés útjáról. Az RMDSZ nem kívánja elfogad-
ni azt a jelenlegi helyzetet, amely egyértelmûen elõnytelen 
irányba sodorhatja Romániát a demokrácia és az integráció 
szempontjából.

Az elkövetkezõ idõszakban a román politikai erõk számára 
fontos, hogy egyértelmû álláspontot alakítsanak ki az inte-
grációs politika kapcsán, és álláspontjuk értelmében hasonló 
prioritással kezeljék mindazokat a megoldandó kérdéseket, 
amelyek rendezése elõfeltétele az euroatlanti integrációnak 
és reformprogram sikerének.

Az elmúlt egy évben a román politikum a kisebbségi 
kérdések megoldását nem kezelte egyenértékû prioritásként 
a reform és az európai integráció más feltételeivel, mint ami-
lyen az ország gazdasági és szociális helyzetének javítása.

Az SZKT kinyilvánítja, hogy:

- hatékony fellépésre van szükség a Romániát és állampo-
lgárait Európától elszigetelni akaró politikai erõk ellen,

- a kisebbségek nyelvén történõ oktatás területén csak a 
kormányprogram szellemének és betûjének, csak a koalíciós 
pártok és a koalíciós kormány által vállalt kötelezettségeknek 
a betartása esetén fogadható el Szövetségünk további 
koalíciós együttmûködése,

- szolidaritást vállal a Székelyudvarhely lakosainak akaratát 
képviselõ helyi önkormányzattal, hitet téve amellett, hogy a 
felmerült problémákat a jogállam eszközeivel és az 
önkormányzat elvének tiszteletben tarásával kell rendezni.
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December 10-én tartotta 
ez évi utolsó képviselőtestüle-
ti ülését a helyi önkormány-
zat.

A kialakult szokásoknak megfelelően 
elsőként a polgármester beszámolt a két ülés 
közötti fontosabb történésekről. Mint tud-
valévő, a két településrészen megvolt dec. 
2.-án, illetve 3.-án a "közmeghallgatás", ame-
lyen összesen mintegy 110 helyi lakos vett 
részt. Az ott elhangzott kérdésekre azonnal 
meg tudtak válaszolni az illetékesek. 
December 5.-én a Bíróság meghozta a ma 
még nem jogerős döntését a mindenki által jól 
ismert un."föld per"-ben, amely a városra 
kedvező, hiszen a bírói döntés szerint a várost 
illeti a per tárgya: a  mintegy 1700 ha föld.

December 8.-án az endrődi település 
részen megkezdődött a Csatornamű Társulat 
alakuló közgyűlése, a jelenlevők döntése 
alapján a közgyűlést megszakították, és dec. 
15-én folytatnak tovább. A társulás 1,6 milliós 
hitelfelvételéhez az önkormányzat kezességet 
vállal.

Az első napirendi pont meghívott vendégei 
Szilágyi és Jenei urak, a polgári védelem helyi 
vezetői. Részletesen leírták és ismertették a 
96 évi idevonatkozó törvényt, amelynek meg-
felelően a polgári védelem területi irányítását 
a megyei közgyűlés elnöke, helyi irányítását a 
polgármester látja el. Gyomaendrőd PV 
Kirendeltség illetékességi területe: 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, 
Ecsegfalva, ahol az alábbi veszélyforrások 
kiemelendők: árvíz, belvíz, közúti, vasúti 
veszélyes szállítmányok balesetei, a rend-
kívüli időjárás okozta problémák, 
környezetszennyezés, terrorcselekmények, 
állatok járványos megbetegedése. 

Nagy érdeklődés kísérte a második 
napirendi pontot, hiszen az ivóvíz ellátás, és a 
szennyvíz szolgáltatás díjának megállapítása, 
azaz emelése volt a téma. A hozzászólások 
summája, hogy hogyan lehet "ilyen rossz" 
minőségű víz díját emelni? (való igaz), volt, 
aki egyenesen azt javasolta az önkormányzat-
nak, hogy forduljon bírósághoz a rossz 
minőségű víz miatt, és a Vízművek inkább a 
saját költséggazdálkodását javítaná az 
áremelés helyett. Eljött a Békés megyei 
Vízművek vezérigazgatója, aki természetesen 
meg tudta magyarázni, hogy miért is kell a 
díjak mértékét 17,5%-kal emelni. (még akkor 
is ha a víz már fürdésre sem igen ajánlatos)? 
A Pénzügyi Bizottság, a Városfenntartó és 
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra 
javasolta az áremelést, ami meg is történt, így 
1998 jan. 1-től hogy a Hatósági vízdíj 137,2 
Ft, a hatósági csatorna díj 138,7 Ft, a lakossá-

gi vízdíj 105,4 Ft, a lakossági csatornadíj 79,6 
Ft / köbméter + ÁFA, a szippantott szennyvíz 
200 Ft/köbméter.

A helyi adók vonatkozásában a jegyző úr 
elmondta, hogy a közmeghallgatáson felvetett 
jogos, ésszerű változtatásokat átvezették,  kie-
melte az endrődi részen elhangzottakat, amely 
az iparűzési és az építményadó esetében a 
mentesség alkalmazásában lévő ellentmo-
ndásra hívta fel a figyelmet. Az Építmény Adó 
"Adókedvezmény "f" pontja ezért megválto-
zott. Az Idegenforgalmi Adó vonatkozásában 
a Pénzügyi Bizottság javaslata is elfogadásra 
került, így az Idegenforgalmi Adó alapja és 
mértéke a belföldi és külföldi vendég eseté-
ben közelít egymáshoz, külföldi állampolgár 
esetében az adó 150 Ft, belföldi állampolgár 
esetében 100 Ft személyenként és 
éjszakánként. A helyi adók adónemenként 
egyenként elfogadásra kerültek.

Az önkormányzat 24/1995. évi szabályza-
ta, ami a vagyona feletti rendelkezési jogról 
szól módosításra került. A módosítás lényege, 
hogy meghatározott összeghatárig a polgárm-
ester és az önkormányzati intézmény vezetője 
önállóan dönthet forgalomképtelen vagyon 
tulajdonjogát nem érintő hasznosításról. 
Ugyancsak változtatásra került az üzletrész, 
részvény, megszerzésére és elidegenítésére 
vonatkozó eddigi rend. Ennek megfelelően 
500 ezer forint értékhatárig a polgármester 
hatásköre, 500-ezer és egy millió Ft között a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és 1 millió 
Ft felett a Képviselő-testület hatásköre a szer-
ződés megkötése.

Véleményem szerint e rendelet 
módosításánál feltétlen meg kellett volna 
határozni, a fenti engedmény korlátozásaként, 
hogy milyen gyakorisággal, illetve milyen 
hatékonysági feltétellel érvényes. Például, az 
üzletrész, részvények esetében, eladásnál a 
névérték ...%-ig, érvényes az összeghatár.

Módosításra került, azaz mintegy 20%-os 
emelésre, a helyi autóbusz menetjegy és bérlet 
1998 évi ára. Így 1998 jan. elsejétől az egy 
útra szóló vonaljegy 60 Ft, a dolgozói bérlet 
1.440 ft, a tanuló, nyugdíjas bérlet 420 Ft lesz.

A város piaci, vásári területeit - mint 
ismeretes - Kolohné Pelyva Edit üzemelteti 
vállalkozás formájában. Nevezett azzal a 
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
a működési költségeinek növekedése, az 
infláció követése szükségessé teszi a bérleti 
díjak emelését. Az emelés átlaga 13,88%, 
amelyen belül elég nagy a szóródás, azaz van-
nak tételek, amelyek lényegesen magasabb, 

illetve, amelyek lényegesen 
kisebb mértékben emelkednek. 
A felszólalások lényege az volt, 
hogy az emelés mellett az üze-

meltető biztosítsa a minimális feltételeket, 
amit a fizetett díj, illetve annak emelése mel-
lett jogosan elvárnak az igénybevevők. Így 
például az endrődi vásártéren víz, WC hiánya, 
valamint az utak sárossága sok esetben ember-
telen körülményeket okoznak. A díjtételek 
emelési kérelme elfogadásra került. 

Módosításra kerültek az egyes pénzbeni és 
természetbeni szociális ellátások nyújtásának 
módja, és feltételei. A helyi módosítás a 
törvénymódosításra épül, mely szerint 1998. 
jan. 1-től a nyugdíjrendszer átalakításával 
összefüggésben új ellátás, az időskorúak 
járadéka.

Az állam a szociális ellátórendszeren belül 
egy minimális szintű jövedelmet akar biz-
tosítani a nyugdíjkorhatáron felüli, és jövede-
lemmel nem rendelkező, vagy nagyon alacso-
ny jövedelmű idős embereknek. Az időskorúak 
járadéka rászorultságtól, a jövedelmi 
helyzettől függő szociális ellátás, amelyre 
azok a 62 évüket betöltött személyek jogosul-
tak, akiknek más forrásból származó jöve-
delmük nincs, vagy nem érik el a járadék felső 
összeghatárát, az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 80%-át. Az időskorúak járadéka 
kiváltja a ma folyósított rendszeres szociális 
segélyezés nagy részét, ugyanakkor szigorító 
intézkedés lép be az aktív korú nem foglalkoz-
tatott segélyezettek együttműködési 
kötelezettségére vonatkozóan. 

Gyomaendrőd város által nyújtott szociá-
lis rászorultságtól függő támogatások az aláb-
biak: átmeneti segély, temetési segély, ápolási 
díj, lakásfenntartási támogatás, munk-
anélküliek jövedelempótló támogatása, köz-
temetés, rendszeres szociális segélyezés, 
időskorúak járadéka.

Az érintettek jó, ha érdeklődnek a további 
részletekről az önkormányzat szociális 
ellátásánál.

A város megpályáztatta a szennyvíz-csa-
torna hálózat tervezési és céltámogatási 
pályázatának tervét. A Képviselő-testület a 
pályázatok értékelése után a Békés Mérnök 
Kft-t találta a legmegfelelőbb partnernek, 
ennek megfelelően a polgármester a tervezési 
szerződés megkötésére felhatalmazást kapott 
a testülettől.

Az önkormányzat legfontosabb határoza-
tairól folytatás olvasható a 2. oldalon Önnek 
joga van tudni... sorozatunkban.

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA

Az önkormányzat munkájáról


