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A tartalomból

Mellékletünk:

Szombaton este rendezték meg a Várfürdõ szépe elnevezésû versenyt. A zsûri legszebbnek
Bende Adriennt (képünkön középen) választotta, mellette „udvarhölgyei”, Márton Beatrix
és Lajtai Dóra. Az eseményrõl lapunk 5. oldalán tudósítunk

A Démász Rt. vezérigaz-
gatójával, Dervavics Attilá-
val tárgyalt Szegeden a na-
pokban dr. Perjési Klára, vá-
rosunk polgármestere. Át-
tekintették a korábbi képvi-
selõ-testületnek az rt.-vel
kötött szerzõdésben foglal-
takat, azok teljesítését. A to-
vábbiakban a város fejlesz-
tési igényeirõl, elképzelési-
rõl esett szó.

A város több frekventált
területének elavult az elekt-
romos hálózata, így a Vár-
kertnek, a Göndöcs-kertnek,
s a Csiga-kertnek is. A vár-
kerti hálózat felújítására már
van kész terv. E szerint a
földkábeleket teljes egészé-

Korszerûbb világítás
a Várkertben?

ben ki kell cserélni, s a dísz-
kivilágítási elemek is – mind
a Csónakázó-tó, mind a vár
esetében – felújításra, illet-
ve kiegészítésre szorulnak.
Mindezen munkálatok mint-
egy 30 millió forintos beru-
házást igényelnek.

Dr. Perjési Klára a szoká-
sos keddi sajtótájékoztató-
ján kedvezõnek értékelte a
Dervavics Attilával folyta-
tott megbeszélést. Mint
mondta, a vezérigazgató ígé-
rete szerint az rt. hamarosan
megteszi ajánlatát a várkerti
beruházásra vonatkozóan, s
június elején Gyulára jön,
hogy egyeztessék, véglege-
sítsék a programot.         P. F.

Május 16-a igen emléke-
zetes nap marad mindazok
életében, akik az elmúlt ötven
évben a gyulai bölcsõdékbõl
mentek nyugdíjba. Ugyanis
ezen a napon délután, egy kel-
lemes hangulatú találkozón
vettek részt a nyugdíjas böl-
csõdei gondozók, dajka né-
nik – már akikre rábukkantak
a szervezõk – a mûvelõdési
központ egyik termében. A
találkozás, közös emlékezés
és a jóízû beszélgetés min-
denkinek jól esett, s a szakma
„öregjeinek” örömet okozott,
hogy mégsem feledkeztek
meg róluk.

Az összejövetel – melyen
több mint harmincan vettek

„Bölcsis” találkozó
részt – legidõsebb vendége, a
92 éves Szigeti Lászlóné Oli
néni volt, sokak példaképe,
fõszervezõje pedig a szintén
nyugdíjas bölcsõdevezetõ,
Ipacs Jánosné. A találkozó
sikere arra ösztönzi a szerve-
zõket, hogy a jövõben fél-
évenként hasonló rendezvé-
nyen biztosítsanak lehetõsé-
get a nyugdíjasoknak a talál-
kozásra.

A szervezõk ezúton mon-
danak köszönetet mindazok-
nak, akik közremûködtek a
találkozó megvalósításában,
s külön köszönik Szatmári
Sándornak, a mûvelõdési köz-
pont igazgatójának segítségét.

– a

A Fõvárosi Önkormányzat
Gyulai Idõsek Otthona május
29. és 31. között rendezi meg
immár az V. Nemzetközi Or-
voskonferenciát a szociálpo-
litika területén dolgozók ré-
szére, melyet a tervek szerint
többek között dr. Csehák Ju-
dit miniszter nyit meg.

Az elõadásokat a Fogyaté-
kosok Európai Éve tiszteleté-
re ehhez a témakörhöz igazí-
tottuk, az elõadók között szá-
mos elismert hazai és több
külföldi szakembert látunk
vendégül – tájékoztatta lapun-
kat Bagyinszki Zoltánné, a
gyulai intézet igazgatója. A
háromnapos tudományos ren-

Nemzetközi
orvoskonferencia

dezvény keretében bemutat-
ják a Békés megyei fogyaté-
kos-ellátó rendszert, az ott-
honok ellátottjainak munkáit
kiállításon lehet megtekinte-
ni, s e témakörben a békés-
csabai autista otthonba láto-
gathatnak el az érdeklõdõk.
Az országos rendezvényen a
tordasi értelmi fogyatékosok
otthonának külföldön is is-
mert zenekara ad rövid mû-
sort.

Elõzetes hírek szerint az
Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium Pro
Caritate kitüntetéseit többen
is átvehetik a konferencia al-
kalmából.              (krisztován)

Mesteri a „Mestermunkák”!

A Gyulai Alapfokú Mû-
vészeti Iskola képzõmûvész
tanszakának hallgatói ha-
gyományosan az idén is ka-

mûfajok sokfélesége is. Hi-
szen makett, kisplasztika,
báb, montázs, grafika, fest-
mény, tûzzománc, fotó,
gyöngyfûzés, kollázs,
kompjuter-animáció, kerá-
mia – és ezzel nem is teljes a
felsorolás! – látható ezen a
valóban színes, okosan is
rendezett kiállításon, ezen a
mesteri „Mestermunkák”-
tárlaton, amelyet nyilván
nemcsak a növendékek hoz-
zátartozói, hanem a szép
iránt érdeklõdõk is megte-
kintenek. Ezt tehetik a kö-
vetkezõ, a június 12-én nyí-
ló második bemutató meg-
nyitásáig. Hiszen annyi
nagyszerû mestermû szüle-
tett, amelyet egyszerre nem
is lehetett a nagyközönség
elé tárni.

(nemesi)

marakiállításokon mutat-
koznak be a nagyérdemû
elõtt. Az Erkel mûvelõdési
központ elõcsarnokában

május 16-án
nyílt meg az
elsõ bemuta-
tó, amelyen
több mint
száz remek-
be szabott, a
mûvésze t i
iskola átgon-
dolt vezeté-
sét kiválóan
reprezentá-
ló, a növen-
dékek tehet-
ségérõl szá-
mot adó al-
kotás került a
falakra, a tár-
lókba.

H o g y
mennyire a

gyermeki alkotókedvet fi-
gyelembe vevõ pedagógiai
gyakorlatról van itt szó, azt
jól példázza a technikák és

Bõrgyógyászat
gyerekeknek

A Pándy Kálmán kórház
gyermekosztályán tavaly
szeptember 1-je óta bõr-
gyógyászati szakrendelés
mûködik. (2. oldal)

Jubiláló társulat
A Gyulai Víz- és Csator-

namû Társulat 15 éve ala-
kult, azóta csaknem 60 kilo-
méter csatornát építettek.

(3. oldal)

EU-fórum
A Gyulai Agrár Rt. Do-

bozi úti telephelyén kedden
fórumot tartottak, az EU-hoz
való csatlakozásunkkal kap-
csolatos kérdésekrõl volt
szó. (3. oldal)

Az elmúlt napokban – a
környékben élõk kérésére – a
Városgazdálkodási Igazgató-
ság szakemberei három pa-
dot és három szemétgyûjtõt
helyeztek ki a Hunyadi-tó
partjára, hogy a hétvégi pik-
nikezõk kényelmét szolgál-
ják.

Mint azt Danyi György, az
igazgatóság csoportvezetõje
lapunknak elmondta, szintén
a lakosság kérését teljesítve
Ajtósfalván is elkészítették azt
a rámpát, amely szebbé téve a

„Vizes” felújítások
környezetet, lehetõvé teszi a
gépi fûnyírást, másrészt meg-
akadályozza, hogy ez a terü-
let szemétlerakóvá váljon. A
késõbbiekben a Wesselényi-
tó és a Bodoky-zsilip közötti
csatorna partja is – az említett
feltételek biztosítása folytán
– könnyebben lesz tisztán tart-
ható, kezelhetõ. „Nem mind-
egy, hogy a városunkba vo-
nattal érkezõk mit látnak, ha
kitekintenek az ablakon” –
összegzett a városgazdálko-
dási szakember.                   N. L.

A mûemléki környezethez illõ díszburkolattal látják el az
Apor teret. A kerület önkormányzati képviselõjének, dr.
Erdmann Gyulának kezdeményezésére történõ munkála-
tok során közel 400 négyzetméteres idõálló burkolatot
raknak le ezekben a napokban. A beruházás, amelynek
értéke mintegy 3,2 millió forint, június közepére készül el
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Gyula belvárosában, a Blanár utcában

kétszintes SORHÁZI LAKÁSOK saját udvarral,

külön TEREMGARÁZSOK leköthetõk.

Szoc. pol., kedvezményes banki hitel igénybe vehetõ.
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A BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS
MUNKAERÕFEJLESZTÕ ÉS

KÉPZÕ KÖZPONT IPARI
SZEKTORÁNAK 2003.
MÁJUSI KÉPZÉSI

PROGRAMAJÁNLATA

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS
A BRMKK TANULMÁNYI
OSZTÁLYÁN KÉRHETÕ.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
Tel.: 66/445-040,

Internet: www.brmkk.hu
e-mail: info@mail.brmkk.hu

BRMKK – A HASZNOS TUDÁS

A Békés Megyei Munkaügyi Központ által
támogatott képzések:
● HEGESZTÕ, LAKATOS
● KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
● NC, CNC GÉPKEZELÕ
● FÉMFORGÁCSOLÓ

Önköltséges képzési programok:
● GIPSZKARTONSZERELÕ
●  MINÕSÍTETT HEGESZTÕ
Önköltséges képzéseinknél SZJA jóváírás
érvényesíthetõ!

Az intézmény az MSZ EN ISO 9001:2001 minõségirányítási szabvány
szerint tanúsítva. OKÉV nyilvántartási szám: 06-0015-02

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0012

A Pándy Kálmán kórház
gyermekosztályán szeptem-
ber 1-je óta olyan gyermek-
gyógyászati szakrendelés
mûködik, melynek bõr-
gyógyászati profilja van, azaz
itt elsõsorban bõrproblémá-
val érkezõ gyerekeket fogad-
nak egészen 18 éves korig. A
megyében nincs másik bõr-
gyógyászati szakrendelés
gyerekeknek, fiataloknak,
ezért igen sok, havonta mint-
egy háromszáz beteg meg-
fordul a gyulai rendelésen dr.
Vincze Magdolna adjunktus
„keze alatt”.

– Milyen betegségekkel ke-
resik fel elsõsorban a szak-
rendelést?

– Az eddigi tapasztalatok
alapján mondhatom, hogy az
egyik nagy betegségcsoport,
amellyel felkeresnek minket,
az a bõrfertõzések. Ezek bak-
teriális és vírusfertõzések, de
egyre több a gombás beteg-
ség is. Az utóbbinak azért
van nagy jelentõsége, mert a
gyerekkori bõrekcéma hát-

Bõrgyógyászat gyerekeknek
terében általában allergiát
keresnek, sejtenek az orvo-
sok, holott sokszor nem arról
van szó. Gyermekkorban erre
nagyon oda kell figyelni,
mert ha nincs szakszerûen
kezelve a betegség, akkor ké-
sõbb, felnõttkorban esetleg
megbosszulja magát, ugyan-
is az ekcéma tüneteit jól le-
het kezelni, de ha nem talál-
juk meg a valódi okát, akkor
a kezelésnek káros következ-
ményei is lehetnek. A másik
nagy csoport a csalános ki-
ütések és a gyermekkori
pruligo – hétköznapi nyel-
ven viszketõ csomók –, ezek
hátterében leggyakrabban al-
lergia áll. Az allergiás beteg-
ségek esetében nagyon jó
vizsgálati lehetõségeink van-
nak. A fiatalok, serdülõk be-
tegsége az akne, azaz a patta-
násosság, ezzel is gyakran
fordulnak hozzánk. Annak
ellenére, hogy az akne ön-
magában nem egy komoly
betegség, mégis figyelmet ér-
demel, ugyanis akár pszichés

háttere is lehet, és ennél a
betegségnél is nagyon fon-
tos az idõben elkezdett szak-
szerû ellátás.

– Meg lehet határozni, me-
lyek azok a betegségcsopor-
tok, amelyekkel még a házi-
orvoshoz lehet fordulni, il-
letve amelyekkel a szakellá-
tást célszerû felkeresni?

– Igazán nem lehet határ-
vonalat húzni a betegségek
között. Úgy gondolom, hogy
egy jó háziorvos tudja, mi-
kor van szüksége egy másik
szakember véleményére, se-
gítségére. Hiszen csupán
konzultációra is lehetõség
van, és mint említettem, na-
gyon jók a diagnosztikai le-
hetõségeink, ezeket érdemes
kihasználni. Ugyanakkor
vannak olyan gyógyszerek is,
amelyeket csak szakorvos ír-
hat fel, ilyen kezelések ese-
tén mindenképpen fel kell
keresni a szakrendelést.
Azonban azt is tudni kell,
hogy a házi gyermekorvos-
okhoz a betegek harminc

százaléka bõrproblémákkal
fordul. A szakrendelésnek
pedig nem célja, hogy ezeket
a betegeket elvonja a házior-
vosoktól. Inkább arról van
szó, hogy egyes esetekben
szükség van a szakorvos spe-
ciális tudására, és mi ezt biz-
tosítani tudjuk. A másik fon-
tos érv pedig, hogy vannak
olyan bõrbetegségek, ame-
lyek mögött egészen más jel-
legû betegségek – mint pél-
dául belgyógyászati – búj-
nak meg, s az osztályon dol-
gozó szakemberekkel lehe-
tõségünk van az ilyen esetek
komplett kezelésére.

– Ezek szerint háziorvos
tanácsára és anélkül is for-
dulhatnak önökhöz betegek?

– Így van, a szakrendelés
beutaló nélkül igénybe ve-
hetõ, bõrproblémával 18 éves
korig bárki belátása szerint
felkeresheti. Elõzetes telefo-
nos (463-633) idõpont egyez-
tetés alapján fogadjuk a be-
tegeket, helyileg a védõoltás
ambulancia rendelõjében.

(krisztován)

A Magyar Turizmus Rt. és
a Békés Megyei Tourinform
Iroda Országos Tourinform
Találkozót rendezett május 6.
és 9. között Gyulán. A 150
résztvevõ – tourinformiroda-
vezetõk és a Magyar Turiz-
mus Rt. dolgozói – kétnapos
konferencián vettek részt a
gyulai Erkel Hotelben. A kon-
ferencián Varga Zoltán, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés elnö-
ke és dr. Perjési Klára, Gyula
város polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket. Ezt kö-
vetõen Kelecsényi Ágnes, a
Magyar Turizmus Rt. vezér-
igazgató-helyettese tartott elõ-
adást, a magyarországi turiz-
must élénkítõ aktuális marke-
ting akciókat ismertetve. Õt
Oláh László, a Magyar Turiz-
mus Rt. Stratégiai Termékek
Igazgatósága igazgatójának
elõadása követte a Regionális
Marketing Igazgatóságok és
a tourinformok kapcsolatáról.
Asztalos Zoltán, a Magyar
Turizmus Rt. információs és
logisztikai igazgatója ezután
kérdésekre válaszolt.

A második napon Kiskéri
Krisztina, a Magyar Turizmus
Rt. Tourinform rendszergaz-
dája adott tájékoztatást az iro-
dáknak a tourinformokat érin-
tõ aktuális kérdésekrõl, majd
Kovács Balázs, a Miniszter-
elnöki Hivatal fõtanácsosa
beszélt az EU-tagországok tu-
rizmusáról. Ezt követõen két
Tourinform Iroda – a soproni
és a szécsényi – kapott lehe-
tõséget a bemutatkozásra.
Majd dr. Albel Andor – a Dél-
alföldi Regionális Marketing
Igazgatóság igazgatója invi-
tálta a megjelenteket a konfe-
renciát követõ szakmai tanul-
mányútra.

A tanulmányút központi

Sikeres volt
a Tourinform találkozó

témája az egészségturizmus
volt, szervezésében részt vett
a Békés megyében mûködõ
hét Tourinform Iroda. Gyu-
lán rövid városnézés mellett a
várfürdõ fél éve átadott Well-
ness-centruma kapta a fõsze-
repet. Itt köszöntötték az 5 és
10 éve mûködõ irodákat, majd
lehetõség nyílott a szolgálta-
tások kipróbálására. Vésztõ-
Mágoron a Történelmi Em-
lékhely megtekintése mellett
nagy sikert aratott a helyi lo-
vas- íjászok bemutatója. Bé-
késcsabán „mini” kolbász-
fesztivált rögtönöztek a szer-
vezõk. A szabadkígyósi
Wenckheim-kastély és park-
ja méltán nyûgözte le a részt-
vevõket, miként különben
Mezõhegyesi Ménesbirtok
központjában tett látogatás is.
Orosháza-Gyopárosfürdõn az
Egészségmegõrzõ és a Gyó-
gyászati Központot tekintette
meg a csoport. Szarvason pe-
dig egy hangulatos hajókirán-
dulás, aktív program (úszás,
kajak-kenu), majd a Körös-
Maros Nemzeti Park újonnan
nyílt látogató központjának
bejárása következett.

A program összeállítása-
kor elsõdleges szempontunk
volt Békés megye turisztikai
sokszínûségének bemutatása,
új és eddig rejtett értékeink
megismertetése a szakma 150
olyan képviselõjével, akik
közvetlen, napi kapcsolatban
vannak a turistákkal, így elsõ
kézbõl tudnak információt
szolgáltatni a találkozón meg-
ismert turisztikai látványos-
ságokról.

Gyulavári Andrea
irodavezetõ

Békés Megyei Tourinform Iroda

Az építkezés miatt koráb-
ban leszerelt két focikapu – a
srácok legnagyobb örömére
– a napokban visszakerült ere-
deti helyére, a Budrio lakóte-
lepi pályára. Bár csak átme-
neti, de üröm az örömben,
hogy az itt, illetve a Honvéd
lakótelepen élõ kisebb gye-

Festik a játszótereket
rekeknek pár napig nélkülöz-
niük kell a játszótér nyújtotta
szórakozás örömeit, hiszen
annak darabjait ezekben a na-
pokban felújítják, illetve újra
mázolják a Városgazdálko-
dási Igazgatóság szakembe-
rei.

(nl)

A Békés Megyei Epilep-
sziával Élõk Egyesülete má-
jus 24-én, szombaton 10 órá-
tól tartja ez évi közgyûlését
és a soron következõ epilep-
szia-napot a megyei kórház
gyermekosztályának épüle-
tében. A közgyûlés kereté-
ben elhangzik az egyesület
közhasznúsági jelentése és
beszámolója, majd a nyári

Epilepszia-nap
kirándulás megbeszélése
lesz az összejövetel legfon-
tosabb témája. A korábbi
gyakorlathoz híven a talál-
kozón részt vesz dr. Incze
Judit és dr. Svékus András
is; a szakemberek szívesen
válaszolnak a jelenlévõk
kérdéseire.

– a

A Zabhegyezõk, a Városi
Diákiroda és az Erkel Ferenc
Általános Mûvelõdési Köz-
pont szórakoztató progra-
mokkal várja a gyulai gyere-
keket és családjaikat május
25-én, 10–14 óráig a Gön-
döcs-kertben. A kínálatban
szerepelnek alkotóházi fog-
lalkozások, mint a parafa ál-
latok, csipke-lepke, szélfor-
gó készítése, papírhajtogatás,
versenyek, melyek sora 10
órakor kezdõdik, ezek között
járdarajz-verseny, horgász-

Gyermeknapi programok

Közlemény
Értesültünk róla, Gyu-

la városában pénzadomá-
nyokat gyûjtenek külön-
féle olyan alapítványok
részére, melyek neve
megtévesztésig hasonlít a
mentõalapítványéhoz.

Ezúton közöljük, hogy
a Gyulai Mentõalapít-
vány soha nem gyûjtött
és nem is szándékozik
megbízottak útján gyûj-
teni!

Az utóbbi években ki-
zárólag az  SZJA 1%-ának
felajánlásaiból oldottuk
meg mûködésünket, me-
lyet ezúton is köszönünk
mindenkinek.

Farkas Imre
a kuratórium elnöke

verseny, terepbiciklizés,
BMX-, görkori és tortaevõ
verseny. A szabadban felállí-
tott színpadon 11.30-tól a
Bóbita együttes, majd 13 órá-
tól a Napsugár Bábegyüttes
szórakoztatja a város apra-
ját-nagyját. Mindemellett to-
vábbi játékokkal, lovaglási le-
hetõséggel, tûzoltó-, mentõ-
autó- és rendõrségi
bemutatóvál várják az érdek-
lõdõket ezen a napon a Gön-
döcs-kertben.

– a

Emlékterem-avatás
A Dürer Albert (volt 2. Számú) Általános Iskola május
30-án 15 órakor Kurucz Lajos, az iskola volt
igazgatója tiszteletére emléktermet avat.
Szeretettel várunk minden volt tanítványt, szülõt,
kollégát, tisztelõt, barátot.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
FELNÕTTEKNEK!

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezõk-
nek „Felnõttek gimnáziumát” indítunk esti
tagozatos képzésben.

Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Göndöcs
Benedek Szakképzõ Iskola és Kollégiumai,

Gyula, Kossuth L. u. 26., telefonon
(66/463-123, 66/463-540) Vass Anikónál.
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Az uniós csatlakozás
megkönnyítése érdekében
ezekben a hetekben húsz ag-
rárfórumot tartanak me-
gyénkben; ebbõl nyolcnak a
megszervezését a Békés
Megyei Mezõgazdasági
Szövetség (BMMSZ) vállal-
ta magára, a többi gondozó-
ja pedig az Agrárkamara.

Kedden kora délután telt
ház volt a Gyulai Agrár Rt.
Dobozi úti telephelyén, ahol
a megjelent agrárvállalko-
zókat, földmûveseket Pro-
hászka Tamás, az rt. vezér-
igazgatója, a BMMSZ elnö-
ke köszöntötte. Gyõrfi Ká-
roly, a szövetség titkára és
Kocsor László, a szövetség
fõmunkatársa közel kétórás
elõadásban tájékoztatta az
egybegyûlteket az évi 100
milliárd eurós költségveté-
sû Európa Unióhoz való
csatlakozással kapcsolatos

EU-fórum az agrár rt.-nél
elvárásokról; nem titkolva
annak hátrányt jelentõ vo-
natkozásait sem. Szó volt az
ágazatokkal külön-külön is
foglalkozó elõadásban a
megszûnõ és a teljes jogú
tagságunk után más formá-
ban és követelményrend-
szerrel életbe lépõ támoga-
tásokról (ma még a két ag-
ráralapból a magyar gazdák
összesen közel 45 milliárd
forintra pályázhatnak!), a
pályázati rendszerektõl, a
struktúraváltás lehetõségei-
rõl.

Ami a hazai agrárgazda-
ságot illeti, a termelõknek
és a feldolgozóknak fel kell
készülniük arra, hogy az
egységes piacú, a közösségi
preferenciájú unió a terme-
lés hatékonyságát, az ag-
ráriumban dolgozók élet-
színvonalának folyamatos
emelését, a piac stabilitásá-

nak megõrzését, az élelmi-
szer-ellátás garantálását, va-
lamint csakis az egészséges
termékek minél olcsóbb
áron történõ forgalmazását
„díjazza”. Amely gazdaság
a következõ hónapokban
nem tud kellõ módon felké-
szülni az áldással és átokkal
is együtt járó uniós nyitásra,
annak sajnos nem sok esé-
lye lesz a jövõben.

Prohászka Tamás lapunk-
nak elmondta: tapasztalata
szerint a kormányzatnak és
a felelõs politikai erõknek
még nagyobb hangsúlyt kel-
lene fektetniük az ag-
ráriumban érdekeltek tájé-
koztatására. Rengeteg az ál-
hír, a félretájékoztatás; bi-
zonyos érdekek mentén so-
kan próbálják meg a korsze-
rû kommunikációs eszközök
alkalmazásában járatlanokat
félrevezetni. „Szövetségünk

is felvállalta, hogy hiteles
tájékoztatással szolgál, hi-
szen másképpen elképzelhe-
tetlen, hogy csatlakozásunk
az agráriumot tekintve sike-
res lesz” – szögezte le az
agrárszakember.

A keddi elõadáson – ame-
lyet természetesen vitákkal
teljes fórum követett – a
szántóföldi növénytermesz-
tés, az állattenyésztés, az
ökogazdálkodás, valamint a
gyulai sajátosságokat figye-
lembe véve, a zöldség- és
gyümölcstermesztés EU-
követelményeinek elemzé-
se, új feltételrendszere is el-
hangzott.

A gazdáknak a BMMSZ
békéscsabai, Szigetvári u. 2.
szám alatti székházában is
tájékoztatással szolgálnak az
EU-csatlakozással kapcso-
latos kérdéseikre.

(nemesi)

Az úgynevezett Pályázat-
elõkészítõ Alaphoz (PeA)
benyújtandó pályázatokról a
legkülönbözõbb szerveze-
tekkel, egyesületekkel foly-
nak a tárgyalások, egyezte-
tések, nemcsak Gyulán, ha-
nem az egész megyében. A
Közép-békési Területfej-
lesztési Önkormányzati Tár-
sulás (KbTÖT) rendkívüli
ülést tartott a közelmúltban
– errõl adott tájékoztatást dr.
Perjési Klára polgármester
keddi sajtótájékoztatóján.

Az ülésen áttekintették a
korábban felvetõdött elkép-
zeléseket. Eldöntötték, hogy
a KbTÖT bead egy komplex
idegenforgalmi projektet, s
az e-hivatalra – a hivatalok
elektronikus ügyintézésére
– közösen pályáznak.

Másnap került sor a Bé-
kés Megyei Területfejlesz-
tési Tanács (BMTT) kezde-

ményezésére egy egyeztetõ
fórumra ugyanebben a té-
mában. Itt az a döntés szüle-
tett, hogy a komplex ide-
genforgalmi pályázatot a
BMTT nyújtja be Termál-
gyûrû címmel. Ennek lénye-
ge, hogy olyan vízen, lóhá-
ton és kerékpáron használ-
ható útvonalak, megfelelõ
állomások alakuljanak ki a
megyében, melyeken meg-
közelíthetõk a jelentõsebb
idegenforgalmi helyek. A
gyulai állomást a Fürdõ II.
területén alakítanák ki.

A polgármester arról is
szólt, hogy kevés pályázatot
fogadnak be a megyébõl,
ezért át kell gondolni, hogy
Gyula milyen – és hány –
projekttel pályázzon a PeA-
nál. A pályázatok a képvise-
lõ-testület hétfõi ülésének
napirendjén szerepelnek.

– nz –

Egyeztetett pályázatok

Az elmúlt év novemberé-
ben, 20-án alakult meg – a
régió legnagyobb civil szer-
vezetének, a több mint 13
ezer tagot számláló – a Gyu-
lai Mozgáskorlátozottak
Egyesületének gyulai cso-
portja, amely akkor Perei
Jánost választotta vezetõjé-
ül. Az elmúlt szombaton a
Dobozi úti Zsigmond Kony-
ha nagytermében küldöttvá-
lasztó közgyûlést tartott a
gyulai, 2306 tagot számláló
csoport.

Sajnos, a megadott idõ-
pontra nemhogy a tagság
fele, de még tizede sem jött
el, így azt – az egyesülési

Választottak a gyulai sorstársak
törvény értelmében – fél órás
késéssel tudta csak megnyit-
ni Csobánné Bandula Má-
ria, az egyesület titkára a
megjelent mintegy száz tag
elõtt. A csoport vezetõje rö-
vid beszámolóban szólt az
elmúlt fél évrõl, annak a
sorstársak érdekében vég-
zett munkájáról. „Bár a vá-
ros vezetése szándékát te-
kintve, szinte mindent meg-
próbál érdekünkbe tenni, azt
igencsak korlátozza a közis-
mert pénzhiány” – fogalma-
zott Perei János, aki ez alka-
lommal tette közhírré: min-
den szerdán 10 és 12 óra
között a Kulcs utcai egyesü-

leti házban fogadóórákat
tart.

Többen górcsõ alá véve a
beszámolót, bírálták, hogy
nem kellõen tájékoztatják az
eseményekrõl, a kedvezmé-
nyekrõl, a történésekrõl a
tagokat, valamint azt is meg-
kérdõjelezték, hogy a heti
kétórás ügyfélfogadási idõ
elegendõ lesz-e az egyesü-
let legnagyobb létszámú
csoportja tagjainak. Galbács
István tag javaslatát, mely
szerint az ügyészségi vizs-
gálat jelentésérõl a közgyû-
lés elnöksége adjon részle-
tes tájékoztatást, visszauta-
sították, azt az egyesületi

küldöttgyûlésnek utalták át.
Veres Istvánnak, a jelölõ-

bizottság elnökének elõter-
jesztésében aztán elhangzott
annak a 47 küldöttjelöltnek
a neve, akiket a megjelent
csoporttagok egyhangúlag
meg is szavaztak. Mint is-
meretes, a megválasztottak
egyben a „segítõ kéz” szol-
gálatának tagjai is, tehát a
csoport tagjai bármikor kér-
hetik segítségüket.

Az egyesület május 30-
án, pénteken tartja éves be-
számoló küldöttgyûlését a
Dobozi úti Zsigmond kony-
hán.

N. L.

– Az elmúlt másfél évtized
alatt a többször átalakított,
a társadalmi igényekhez
mindenkor alkalmazkodni
kész, a környezetvédelemért
tenni tudó társulatunk, meg-
gyõzõdésem szerint, rászol-
gált a közmegbecsülésre –
fogalmazott Kovács Ernõ
elnök, majd hozzátette: – A
vízmû társulat mindig is köz-
feladatokat látott el, ugyan-
akkor a lakosság részére je-
lentõs kedvezményeket is
biztosított. Ennek tudható
be, hogy tevékenységünk 15
esztendeje alatt hatványo-
zódott Gyulán a szennyvíz-
hálózatba bekötött ingatla-
nok száma.

Míg a ’80-as évek végén
a lakossági fogyasztók több
mint kétharmada nem ren-
delkezett elfogadható
szennyvíz-elhelyezéssel,
addigra ez az arány, elsõsor-
ban a társulat megalakításá-
val, hamarosan lecsökkent.
Ha az önkormányzat elvi tá-
mogatását élvezõ középtá-
vú terveik megvalósulhat-
nak, akkor az ellátottság az

Tizenöt év alatt közel 60 km csatornát építettek
Tizenöt évvel ezelõtt, 1988. március 28-án a törökzugi

csatorna-rendszer kialakítására hívták életre a Gyulai
Csatornamû Társulatot. Már akkor megfogalmazódott az
igény: e szervezet legyen képes a város (akkori) egyik
legégetõbb gondjának megoldására, Gyula szennyvízcsa-
torna-rendszerének kiépítésére.

évtized végére meghalad-
hatja az EU-átlagot, a 90
százalékot; a város belterü-
letén a 97–98 százalékosat.

Különösen a rendszervál-
tást követõen gyorsultak fel
az „események”: a város
képviselõ-testülete által el-
fogadott „Szennyvíz-csator-
na befejezõ program” kere-
tében az elmúlt év végére
majdnem teljesen kiépült a
rendszer a körgáton belüli
részen. Ma már természe-
tes, hogy a Törökzug, Kas-
télykert, Krinolin, Kis- és
Nagyrománváros, Kis- és
Magyarváros, Újváros, Né-
metváros, Galbácskert és
Újvári déli része csatorná-
zott. Az említett nagy lépté-
kû – egyrészt a város támo-
gatásával, másrészt az álla-
mi támogatások pályázat út-
ján történõ kihasználásával
és természetesen az érintett
kerületekben élõk anyagi ál-
dozatvállalásával történt –
beruházások során 53 km
csatorna, 8 új átemelõ telep,
2 km nyomóvezeték épült,
amellyel több mint 4300 csa-

ládot, illetve 31 közintéz-
ményt kötöttek be.

– A társulat szervezésé-
ben, a jelenleg futó két prog-
ram év végi bejezésével –
fogalmazott Kovács Ernõ –
tehát 59 km csatorna, 2,5
km nyomóvezeték, kilenc át-
emelõ telep valósul meg vá-
rosunkban; a bekötött ingat-
lanok  száma   pedig   már   a
4600-at is meghaladja, az
ellátottság megközelíti a 70
százalékot! Ezzel az összes
nettó beruházási érték meg-
közelíti a 820 millió forin-
tot. Ebbõl az állam 360 mil-
liót, a lakosság 170 milliót
állt, míg a többit az önkor-
mányzat fedezte.

Csak érdekességként
hadd álljon itt egy összeha-
sonlító és talán tanulságos
adat. Míg a ’80-as évek vé-
gén egy ingatlan hálózatba
való bekötésének értéke nem
érte el a 60 ezer forintot, ez
most eléri a 600 ezret, s mi
több: az új tervezésnél már
700 ezerrel számolnak.

Talán kevesen tudják,
hogy az önszervezõdésen
alapuló társulat munkatár-
sai, aktivistái zömében tár-
sadalmi megbízatásban, il-
letve év végén juttatott, mi-
nimális összegû tiszteletdíj
fejében végzik tevékenysé-
güket. Azt, amelynek újabb

stációjaként az idén befeje-
zõdik az újgyulai és a ko-
rábban „kimaradt” belváro-
si rész közel 6 km-es csator-
naépítése 183 millió forint
értékben (melybõl az állami
dotáció 60 százalékos).

Mint a bevezetõben emlí-
tettük, messze még az a pil-
lanat, amikor azt mondhat-
ná a Gyulai Víz- és Csator-
namû Társulat, hogy elvé-
gezte a reá rótt feladatokat.

– Április elsejével 40 szá-
zalékos céltámogatásra, 15-
ével pedig 30 százalékos
VICE- (vízgazdálkodási cél-
elõirányzat – a szerk.) tá-
mogatásra adott be pályá-
zatot az önkormányzat, hogy
megindulhasson az újvári,
illetve a máriafalvai beru-
házás – tudtuk meg Kovács
Ernõtõl. – Ha városunk meg-
kapja a kért támogatást,
újabb ezer ingatlant tudunk
bekötni, újabb 12 km-rel nõ-
het a gyulai hálózat és újabb
8 százalékkal nõhet az ellá-
tottság.

A középtávú tervek az év-
tized végéig szólnak. Ekkor-
ra szeretnék „befejezni a vá-
rost”, vagyis elérni azt a bi-
zonyos 90 százalékot meg-
haladó ellátottságot. Vagyis
a rendszerre fûzni Óvárit,
Szentpálfalvát és Ajtósfal-
vát is.              Nemesi László

Dr. Tábi Tibor alezredes-
sel, a Gyulai Rendõrkapitány-
ság vezetõjével tartott meg-
beszélést dr. Perjési Klára pol-
gármester. Megállapodtak ab-
ban, hogy a város és a kapi-
tányság szakemberei Gyulá-
ra vonatkozóan közösen egy
közbiztonsági tervet dolgoz-
nak ki, amely a bûnüldözés-
sel, bûnmegelõzéssel, a köz-
renddel és a közlekedéssel

GYULA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL

Közbiztonsági terv készül
foglalkozó kérdéseket foglal-
ja magában. E tervben az érin-
tett területeken a célokat, fel-
adatokat, a végrehajtásban
résztvevõk körét s a felelõs-
ségi rendszert kívánják meg-
határozni.

A térfigyelõ rendszer mû-
ködtetésével, annak szabályo-
zásáról is tárgyaltak, s mind-
ezt a közeljövõben végleges
formába öntik.                      – es

MEGHÍVÓ
Gyula Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete má-

jus 26-án, hétfõn a városháza dísztermében ülést tart a város,
amelyre Önt tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:
I. Interpellációk, kérdések
II. Tájékoztatók
1. A képviselõ-testület legutóbbi ülése óta történt fonto-

sabb eseményekrõl. 2. Fontosabb jogszabályokról. 3. A
Magyar Államvasutak Rt. és a Körös Volán Rt. 2002. évi
gyulai vonatkozású tevékenységérõl.

III. Napirend elõtti beszámolók
1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl. 2. A

lejárt határidejû határozatokról.
IV. Fõ napirend
1. A Nevelési Tanácsadó szakmai beszámolója. 2. Gyula

város idegenforgalmi koncepciója teljesülésének áttekinté-
se és a szervezeti háttér megteremtése. 3. Rendelettervezet a
Gyula Város Önkormányzata Képviselõ-testületének és szer-
veinek    Szervezeti    és    Mûködési    Szabályzatáról    szóló
4/2003. (I. 31.) sz. rendelet módosításáról. 4. A gyulai
labdarúgás helyzete. 5. Kihelyezett mûvészeti iskolai tago-
zat indítása Méhkeréken. 6. Rendelettervezet az önkor-
mányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 8/1995.
(III. 3.) számú rendelet módosításáról. 7. Rendelettervezet a
lakáscélú támogatások helyi rendszerérõl. 8. Rendeletterve-
zet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 11/2003. (III. 28.) sz. rendelet módosítá-
sáról. 9. Rendelettervezet a játékgépek mûködésének egyes
feltételeirõl. 10. Pályázatok benyújtása. 11. Javaslat a Gyu-
lai Várfürdõ Kft. társasági szerzõdésének módosítására. 12.
A helyi birtokhasznosítási bizottság tagjának megválasztá-
sa.

V. Bejelentés
1. Nyilatkozat elõvásárlási jogról történõ lemondásról.
VI. Zárt ülés
1. Lakástakarék-pénztár keretében finanszírozandó beru-

házások. 2. Javaslattétel a „Békés Megyéért” kitüntetés
adományozására. 3-4. Közgyógyellátás méltányosságból
történõ megállapításának ügyében benyújtott fellebbezések
elbírálása.                                                                 Dr. Perjési Klára
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Minden év május 12-e em-
lékezetes nap az ápolók életé-
ben, s intézetünkben hagyo-
mány, hogy szolid, bensõsé-
ges ünnepen emlékezünk erre
a napra – kezdte köszöntõjét
május 14-én az Ápolók Nem-
zetközi Napja alkalmából tar-
tott rendezvényen Tóth La-
josné, a megyei kórház ápolá-
si igazgató-helyettese. Ez al-
kalomból a kórház konferen-
cia-termében ugyan kevesen
gyûltek össze – a legtöbb szak-
dolgozó az emlékezés pilla-
nataiban is a betegágyak mel-
lett tette a dolgát –, ám Flo-
rence Nightingale-re, a „lám-
pás hölgyre” tisztelettel em-
lékeztek a jelenlévõk. Az ápo-
lók Hippokrateszének tartott
angol kisasszony a krími há-
ború idején bizonyította az
ápolói hivatás szükségességét,
s ekkor ébresztett társadalmá-
ban tiszteletet az ápolók iránt.
Munkásságának köszönhetõ-
en az üszködári katonai kór-
házban több mint negyven
százalékosról kevesebb, mint

Kitüntetések az Ápolók napján

tíz százalékosra csökkent a
halálozás, a nap huszonnégy
órájából huszonhárom és fe-
let a betegek mellett töltött,
éjszaka lámpájával járt a be-
tegágyak között – mondta az
emlékezõ Budai Judit. Egész-
sége a megterhelés miatt sú-
lyosan megromlott, életének
90 évébõl 53-at betegágyban
töltött, ám ez idõ alatt is tevé-
keny maradt, ápolóképzõt ve-
zetett, s tudományos munká-

in dolgozott, ezek alapozták
meg a szakmát.

A Pándy Kálmán kórház
az Ápolók napján a hagyo-
mányok szerint két szakdol-
gozóját, egy ápolót és egy
asszisztenst tüntet ki munká-
ja elismerésként. Idén az Év
szakdolgozója kitüntetést a
’82 óta a gyermekosztály cse-
csemõ- és kisded részlegén
dolgozó, ’88 óta részlegveze-
tõ fõnõvér-helyettes Rotyis

Pálné vehette át, valamint a
’79 óta a reumatológiai szak-
rendelésen dolgozó, ’95 óta
vezetõ asszisztens Csontos
Józsefné is ezt érdemelte ki.

A megemlékezéshez egy
kétnapos házi tudományos ér-
tekezlet is társult idén. Ennek
keretében 18 tudományos elõ-
adást prezentáltak a kórház
szakdolgozói. A tudományos
munkát a tanácsadó testületi
tagok értékelték, s az elõadók
között a második nap végén
öt díjat osztottak ki. A tudo-
mányos munkák készítõi és
elõadói közül a Magyar Ápo-
lási Egyesület díját vehette át
dr. Ottlakán Aurélné és
Bagdiné Sebestyén Éva, ápo-
lási igazgatói díjban részesült
Vizi Ildikó, valamint Üveges
Edit és Kozmáné Hajdu Eri-
ka, közönségszavazat alapján
kapott díjat Seresné Szabó
Ágnes, Stégermájer Mónika
és Illikné Lengyel Erika, a
szakszervezet díját kapta Fa-
ragó Magdolna, valamint
Herczegné Szabó Mariann és
Beke Szilvia.

(krisztován)

Csontos Józsefné és Rotyis Pálné

Volent Kati festõ-grafikus
és a „Postagaléria” kiötlõje,
Veres István fotográfus al-
kotásaiból nyílt meg nemré-
giben a hónap végéig meg-
tekinthetõ jubileumi tárlat.
Ugyanis éppen két évvel ez-
elõtt, a városunkban élõ kép-
zõmûvészek közül tíz alko-
tásaiból rendezték meg – ha-
zánkban egyedülálló kezde-
ményezésként – a fõposta
ügyfélforgalmi részében az
elsõ kiállítást.

– A dolog úgy kezdõdött,
hogy már az Eszperantó té-
ren, a szanálás elõtti terüle-
tet is fotóztam, majd havon-
ta kamerámmal egy-egy so-
rozatot készítettem az új pos-
ta építésérõl. Ezt megtudták
a posta vezetõi, így meghí-
vást kaptam az avatóünnep-
ségre. Látván a fogadóteret,
ötlött fel bennem: ezeket a
falakat az isten is kiállító-
helynek teremtette! Ötlete-
met elmondtam Németh
Máriának, a gyulai posta-
mesternek, aki támogatta
kezdeményezésemet. Sajnos,
hét hónapon át „kóborolt”

Több mint kiállítás volt eddig

Két éves a „Postagaléria”
elõterjesztésünk, mire aztán
Széllné Tóth Ibolyának, a
Magyar Posta szegedi igaz-
gatójának külön engedélyé-
vel megrendezhettük azt a
bizonyos elsõ bemutatót –
emlékszik vissza az eddig
csak kevesek elõtt ismeretes
születéstörténetre Veres Ist-
ván.

Az elmúlt két évben több
mint húsz kiállítást rendez-
tek itt. A kezdeti idegenke-
dés után ma már rangot je-
lent itt alkotásokat bemutat-
ni. Legyünk õszinték: az
összes gyulai kiállítóhely-
nek nincs akkora forgalma,
mint amennyi a Postagaléri-
ának...

– A jövõ? Továbbra is el-
sõsorban a városban, a kör-
nyéken élõ, illetve a Gyulá-
hoz kötõdõ képzõmûvésze-
ket szeretném meghívni, ne-
kik kiállítási lehetõséget biz-
tosítani. Ami talán új lesz,
hogy népmûvészeti, illetve
népi iparmûvészeti bemuta-
tók is lesznek a „Postagalé-
ria” sorozatában – árulta el
lapunknak Veres István.

N. L.

– VÉRADÁSRA várja május 26-án 8–13 óráig a Magyar
Vöröskereszt Gyulai Területi Szervezete és a Pándy Kálmán
kórház a segítõ szándékú embereket a vérellátó állomáson.

A Gyulai Hadigondozot-
tak Érdekvédelmi Egyesülete
kezdeményezésére városunk-
ban már évek óta hagyomány,
hogy a Hõsök napján, május
utolsó vasárnapján emléke-
zünk meg a világháborúkban
a hazáért életüket áldozó hõs
katonáinkról.

Az egyesület vezetõsége
kéri a város polgárait, a hábo-
rúkban elhunytak hozzátarto-
zóit, a diákokat, hogy május
25-én keressék fel a temetõ-
ket, s a katonasírokra, a hõsi
emlékmûvek talapzatára vi-
rágokat helyezzenek, így is
tisztelegve az elhunytak em-
léke elõtt.

Az egyesület kéri továbbá
mindazon szervezeteket, sze-

Emlékezések
 a Hõsök napján

mélyeket, amelyek, akik gép-
kocsival rendelkeznek, s sze-
retnének hozzájuk csatlakoz-
ni, legyenek május 25-én dél-
elõtt fél tízre az Esze Tamás u.
2. szám elõtt. Innen indul a
koszorúzó menet, melynek
útvonalát az alábbiakban kö-
zöljük (zárójelben a várható
odaérkezés idõpontjával).

Sarkadi úti Szovjet temetõ
(9.50), Református újtemetõ
(10.00), Izraelita temetõ
(10.15), Református ótemetõ
(10.30), Szent József temetõ
(10.45), Honvéd utcai lakóte-
lepi emléktábla (11.00),
Szentháromság temetõ
(11.10), Gyulavári, Hõsök
tere (11.25).

P. F.

Nevelésügyünk helyzete
Dr. Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kara Pedagógiai Tanszékének tanszék-
vezetõje tart elõadást a Mogyoróssy könyvtárban május 28-
án, 17 órai kezdettel. Elõadásának címe: Nevelésügyünk hely-
zete: változások és kilátások.

Wagrowiec városában má-
jus 1. és 4. között Kneifel Irén
képviselõ vezetésével négy-
tagú delegáció vett részt az
ottani Európa-napok rendez-
vénysorozatán. Lengyelor-
szágban is, mint a többi csat-
lakozó országban ez az ün-
nepségsorozat volt az uniós
csatlakozás megszavazásának
elõkészítése, mely választást
náluk május 12-én tartották.

Május 1-én „Az én Euró-
pám” címû fotókiállítás meg-
nyitásával kezdõdtek a ren-
dezvények. Este szabadtéri
grill partin mutatkoztak be
egymásnak Gyula, a német-
országi Schönwalde és
Adendorfer, valamint az
oroszországi Krasznogorszk
delegációi. Wagrowiec pol-
gármestere, Stanislaw Wil-
czynski külön köszöntött min-
den delegációt, megköszön-
ve részvételüket városuk ren-
dezvényén.

Wagrowiec a lengyel al-
föld szívében fekvõ 25 ezer
lélekszámú kedves kis város.
Erre a tájra inkább a dimbes-
dombos jelzõ illene, nem a
nálunk megszokott nagy ho-
rizontot adó alföldi puszta. A
dombokat folyók és tavak szá-
zai tagolják, így Wagrowiecet
is nyugodtan nevezhetjük a
tavak városának. A város el-
helyezkedésébõl adódó me-
zõgazdasági jellege mellett
jelentõsebb iparága a bútor-
és a textilipar.

Május 2-án a delegációk
vezetõi az európai barátság
jelképeként közösen fát ültet-
tek a városháza elõtt lévõ dísz-
parkban, ahol megtalálható a
2002-ben városunk akkori
vezetõje, Dancs László által
ültetett fa is, amely már szé-
pen növekszik. Emellett örö-
münkre szolgált még a város-
háza elõtt álló táblatartó osz-

Felejthetetlen napok lengyelországi testvérvárosunkban

lop, melyen a többi testvérvá-
ros mellett, egy, a városunk
felé mutató táblán ez a felirat
áll: „Gyula 1100 km”. A faül-
tetést követõen a delegációk
közösen utaztak Poznanba és
Gnieznóba, megismerkedtek
ezekkel az õsi városokkal és
azok történelmével. Ezt a két
várost a lengyel történelem
bölcsõjének tartják, melyre a
kirándulás címe is utalt: „Itt
vannak gyökereink”.

A kirándulás után a gyulai
és a krasznogorszki delegá-
ció közös vacsorán vett részt,
melyet a lengyelországi orosz
konzul is megtisztelt jelenlé-
tével. Az est jó hangulatához
nagyban  hozzájárult  a
krasznogorszki balalajka ze-
nekar fellépése.

Május 3-án a delegáció két
részre oszlott, Jalecz Lajos
képviselõ és segítõje, dr. Var-
ga Erzsébet osztályvezetõ gu-
lyáslevest készített a délutáni
ételkóstolóra. A delegáció
másik része a város egyik nagy
taván vitorlás versenyen vett
részt. Ezen Kneifel Irén mint
hajókapitány és Egerszegi

Anna, a delegáció tolmácsa
mint elsõ tiszt – életük elsõ
ilyen versenyén – gyõzelmet
arattak, maguk mögé utasítva
a házigazdát is. Az esemé-
nyeket fotóriporterként doku-
mentálta dr. Svékusné dr. Ko-
vács Ágnes osztályvezetõ.

A délutáni program felvo-
nulással kezdõdött, a delegá-
ciók együtt sétáltak végig
Wagrowiec fõutcáján a város
vezetõségével és óvodáinak,
iskoláinak tanulóival. A me-
net a szabadtéri színpadhoz
vonult, ahol népes közönség
várta. A delegációk vezetõi a
színpadról köszöntötték
Wagrowiec lakosait és osz-
tották meg velük gondolatai-
kat az uniós csatlakozásról.

Ezt követõen a színpad az
iskolásoké és óvodásoké lett,
ahol fergeteges mûsorral lép-
tek fel. A delegációkat kísérõ
együttesek e mûsorokat saját
fellépésükkel viszonozták.
Közben a park többi részén a
felállított pavilonokat és sát-
rakat sorra látogatták az ér-
deklõdõk. Minden testvérvá-
rosnak külön pavilont állítot-

tak fel, melyben a városon
kívül az országot és annak
jellegzetességeit mutatták be.
A kiállított anyag szorgos gye-
rekkezek munkáját dicsérte.

Egy nagyobb közös sátor-
ban öt nemzet kínálta ételét.
Egy adag étel egy z³otyiba
került. Ennek bevételét rákos
gyerekek gyógykezelésére
adományozták. A magyar de-
legációnak újdonságot jelen-
tett az orosz kaviáros pala-
csinta, de elfogultság nélkül
lehet beszámolni arról is, hogy
a magyar gulyás ismét sikert
aratott. Több olyan ételt kós-
toló is volt, aki többször is
sorba állt ezért az ételért, me-
lyet személyesen Jalecz La-
jos, a szakács csikósnak öl-
tözve osztott.

Annak ellenére, hogy az
ételkóstoló után evésre gon-
dolni se lehetett volna, a 70
km-re lévõ Gniezno városá-
ban díszvacsora várta a dele-
gációkat, a város legpatiná-
sabb szállodájának éttermé-
ben. E vacsora közben adták
át a delegációk az ajándékai-
kat. Jalecz Lajos a gyulai vár-
ról készült festménnyel aján-
dékozta meg vendéglátónkat.
A polgármester nagyon örült
a képnek és elmondta, hogy a
kép az irodája falát fogja dí-
szíteni. A város által küldött
ajándékokat Kneifel Irén adta
át. A gyulai delegáció megis-
merkedve vendéglátója többi
testvérvárosának küldöttségé-
vel, többeket meghívott, hogy
látogassanak el Gyulára.

A városunkat képviselõ
delegáció elégedetten tért
haza, mert az újonnan kötött
barátságok egy idegenforgal-
mára adó város szempontjá-
ból létfontosságúak.

– li –

Faültetés után; a kép elõterében jobb szélen Kneifel Irén,
mellette a lengyel polgármester

Iskolánk a 2003/2004-es tanévben érettségizet-
teknek – 21 éves korig – nappali tagozatos képzést
indít az alábbi szakokon:

Szociális gondozó és szervezõ 2 év
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ 2 év
Ügyintézõ titkár II. 1 év
Idegenforgalmi ügyintézõ 1 év
Idegenforgalmi technikus 2 év
Kereskedelmi technikus 2 év
Virágkötõ-berendezõ 2 év
Dísznövény- és zöldségtermesztõ 2 év
Pedagógiai asszisztens 1,5 év
Gyógypedagógiai asszisztens 2 év
Újságíró II. 2 év
Ápoló (szakápoló, csecsemõ- és gyermekápoló) 3 év

Gyakorlati helyet és ingyenes kollégiumot biztosítunk.
Jelentkezni és érdekelõdni lehet:

Göndöcs Benedek Szakképzõ Iskola és Kollégiumai,
Gyula, Kossuth L. u. 26., telefonon (66/463-123,

66/453-540) Vass Anikónál.

ÉRETTSÉGIZETTEK,
FIGYELEM!
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Az égiekkel történt
„egyeztetésnek” köszönhe-
tõen kellemes tavaszi idõ
várta az érdeklõdõket az el-
múlt szombaton este, a Csó-
nakázó-tavon felállított szín-
padon megrendezett, a „Vár-
fürdõ szépe” elnevezésû ese-
ményre.

Bár a nézõtéren még el-
fértek volna néhányan, a kö-
zönség így is lelkes tapssal
jutalmazta a bemutatkozó lá-
nyokat. A jó hangulat felve-
zetésérõl Klemy gondosko-
dott néhány nyári sláger elõ-

Fõvárosi lány lett a Várfürdõ szépe
Díszbe öltözött az elmúlt hétvégén, szombaton a vár

elõtti tószínpad, hiszen 20, az ország különbözõ területeirõl
érkezett ifjú hölgy mérkõzött meg egymással, hogy az est
végére kiderüljön, ki viselheti majd büszkén a „Várfürdõ
szépe” címet. A jeles személyekbõl álló zsûri egy 18 eszten-
dõs budapesti lányt, Bende Adriennt találta a legszebbnek.

adásával. Õt Fásy Ádám, a
Miss Univers Hungary ha-
zai elnöke követte, aki kö-
szöntõjében kiemelte, hogy
ez a rendezvény is a jó cél
érdekében jött létre, és mint
lokálpatriótának, számára
külön öröm, hogy Gyula ér-
tékeit és szépségét is bemu-
tathatják az MTV 1-es csa-
tornáján május 27-én 21.50-
tõl sugárzásra kerülõ 50 per-
ces felvételen. Ezután már
az következett, amit minden-
ki várt: elõször farmerban
és pólóban mutatkoztak be a

lányok a pörgõ ritmusú ze-
nére. Békés megyébõl há-
rom szépség indult a verse-
nyen, ám gyulai lány nem
volt a versenyzõk között,
pedig városunk is büszkél-
kedhet jó néhány szemre
való hölggyel...

A bemutatót követõen dr.
Perjési Klára – aki a zsûri
elnöki és a fõvédnöki szere-
pet is betöltötte –, városunk
polgármestere köszöntötte a
megjelenteteket, hangsú-
lyozva, hogy Gyula mindig
is szívesen ad otthont olyan
rendezvénynek, amely illik
a fürdõváros hangulatához.

Az öltözködések szüne-
tében stílusosan, különleges,
egyedi estélyi ruhák bemu-
tatója is színesítette a ren-
dezvényt. Két hölgy pedig,
Csepregi Éva és Dolly egy-

kori nagy slá-
gereit osztot-
ta meg a né-
zõkkel, akik
hálás tapssal
jutalmazták a
produkció-
kat.

Az est
egyik (bár
szerintem a
leglátványo-
sabb!) része
mindenkép-
pen a fürdõ-
ruhás bemu-
tató volt, ahol
a lányok a
Fani Sport
legújabb kol-
lekcióit vo-
nultatták fel.

(A cég egyébként az SOS
gyermekfaluk lakói számá-
ra egy ajándékokból álló
adományt is átadott az es-
ten.) Végül estélyi ruhában
is felvonultak a versenyzõ
hölgyek, amely szintén sze-
met gyönyörködtetõ látvány
volt. Amíg a zsûri meghozta
döntését, az R-port együttes
mutatott be legújabb albu-
máról néhány dalt, s mivel a
csapat egyik tagja kisebb
balesetet szenvedett koráb-
ban, ezért „szerényebb”
mozgást produkált a színpa-
don.

Amikor az izgalom kel-
lõen a tetõfokára hágott,
Fásy Ádám ismertette a vég-
eredményt. E szerint a má-
sodik udvarhölgy a szegedi
Márton Beatrix, az elsõ pe-
dig a budapesti Lajtai Dóra
lett.  A zsûri döntése szerint
a „Várfürdõ szépe” címet és
az ezzel járó koronát a szin-
tén fõvárosi Bende Adrienn
érdemelte ki, bár a tapsok-
ból az derült ki, hogy a kö-
zönség ízlése nem teljesen
találkozott a zsûriével, de ez
szinte mindig így szokott
lenni...

Valamennyi versenyzõ vi-
rágot és oklevelet is kapott,
a gyõztes pedig a korona
„mellé” egy hosszú hétvé-
gét a Corvin Hotelben, Fani
sportkollekciót és egy cím-
lapfotózási lehetõséget is
magáénak tudhat. Az est vé-
gén a koronázási ceremónia
után, fényes tûzijátékkal zá-
rult a „Várfürdõ szépe” vá-
lasztás.                        Varga ZéA fürdõruhás felvonulás aratta a legnagyobb sikert A kertész tanácsai

Pomázi Ferenc rovata

1963. május 23. és 26. között, 40 évvel ezelõtt rendezték
meg elõször Gyulán az Erkel Diákünnepeket (EDÜ-t). Ez a
középiskolai kulturális vetélkedõ ma is élõ rendezvény, ame-
lyet 2 évenként szerveznek meg több megye diákságának
részvételével.

1968. május 24-én, 35 évvel ezelõtt elõször szólalt meg a
hangosbemondó a gyulai vasútállomáson.

1928. május 25-én, 75 évvel ezelõtt született Gyulán Polónyi
Károly (meghalt 2002-ben) építész.

1968. május 25. és június 2. között, 35 évvel ezelõtt
Nemzetközi Exlibris Kiállítást rendeztek Gyulán.

1898. május 26-án, 105 évvel ezelõtt hunyt el Karassiay
István (született 1810-ben) elsõ alispán, 1867 és 1871 között a
gyulai kórház vezetõje, levéltáros, másodaljegyzõ, országgyû-
lési képviselõ.

1933. május 26-án, 70 évvel ezelõtt tartotta alakuló ülését
az Országos Tüdõbeteg Szanatórium Egyesület Gyulai Fiókja.

1948. május 26-án, 55 évvel ezelõtt hunyt el Gyulán Stéberl
András (született 1888-ban), a gyulai nagyüzemi húsipar
megalapozója, hírnevének megteremtõje.

1933. május 27-én, 70 évvel ezelõtt elhunyt Gyulán N.
Szabados József (született 1866-ban) építõmester.

1988. május 28-án, 15 évvel ezelõtt nyitották meg Gyulán
ünnepélyes keretek között a Szûz Mária Kegy- és Emléktár-
gyak Gyûjteményét.

1993. május 28-án, 10 évvel ezelõtt a Gyulai Hírlap tájé-
koztatást adott arról, hogy a Word ’93 Országos Számítástech-
nikai Versenynek adott otthont a gyulai 2. Számú Általános
Iskola.

1853. május 29-én, 150 évvel ezelõtt Albrecht fõherceg,
Magyarország kormányzója Gyulára érkezett. Másnap reggel
Nagyvárad felé folytatta az útját.

1908. május 29-én, 95 évvel ezelõtt véglegesen átvette a
város és a hitközség a fõgimnázium épületét.

1993. május 29-én, 10 évvel ezelõtt az Apor Vilmos tér 1.
szám alatti székházban ünnepélyes keretek közepette megnyílt
a felújított német klub.

1998. május 29-én, 5 évvel ezelõtt a Gyulai Hírlap beszá-
molt arról, hogy Stéberl Andrásra emlékeztek az evangéliku-
sok.

1998. május 29-én, 5 évvel ezelõtt a Gyulai Hírlap tájékoz-
tatást adott arról, hogy tanposta létesül Gyulaváriban, amelyet
1999-ben terveztek átadni.

Összeállította: Nagy Éva könyvtáros

Tisztelt Kertészkedõk!
Május második vasárnapja minden kert-

kedvelõnek igazi ünnepe volt. A Gyulai Vi-
rágok Vasárnapja kezd igazi helyi ünneppé
lenni, és reméljük, hagyománnyá is válik. Köszönjük a rende-
zõknek, árusítóknak, kiállítóknak az áldozatos és bizony
fáradságos munkáját, remélve, hogy jövõre még többen ugyan-
itt és ugyanilyen jó idõben lehetünk együtt.

A virágjainktól most lépjünk a szamócásainkhoz, hiszen
lassan már pirosodnak a szemek és ezzel együtt megjelennek
az elsõ kórokozók is. Különösen a szürkepenész és a fehérfol-
tosság. Ilyenkor már a viszonylag rövid várakozási idejû
készítményeket vásároljuk, mint a Tiuram-ot, ami TMTD
hatóanyagú belga szer. Egyhetes várakozás elegendõ, és
ügyes válogató szedéssel ki tudjuk „bekkelni” a hét napot.
Meg kell említeni, hogy ez a kitûnõ vegyszer kiválóan alkal-
mas az õszibarack tafrinás levélfodrosodása ellen is, az alma
és körte varasodásról már nem beszélve. Az adagja mindhá-
rom estben ugyannyi: 5-6 dkg/10 l vízhez. A monília és az
almafaféléink tûzelhalása ellen megoldásnak tûnik a Cuproxat
nevû szer, mely egy sajátos rézvegyület révén – betartva az
elõírásokat – nem mutat toxicitást (mérgezést) a növényeken.
Érésig egész vegetációban alkalmazható.

Apropó, permetezés! A mai légszennyezett világban foko-
zottabb jelentõséggel bír a védõfelszerelések alkalmazása.
Annak rendszeres hiánya visszafordíthatatlan károsodást okoz
a szervezetben – ráadásul igen alattomos módon. A folyama-
tos stressznek kitett szervezet egy ideig ellen tud állni a
vegyszernek, de végül úgyis az fog gyõzni. A apró, ködszerû
permetcseppek akadálytanul bejutnak a tüdõbe és ott elkez-
dik a beépülést a szervezetbe. Némely hatóanyagok már az
orr és a száj nyálkahártyáin keresztül is fel tud szívódni. A
szem körüli nyálkahártyák szintén fogékonyak a
növényvédõszerekre, azért a szemüveg alkalmazása nélkü-
lözhetetlen. A drága gázálarcokat nem tudja mindenki besze-
rezni, de legalább valami pamutkendõt kössön mindenki az
arca elé és szélcsendben végezze a növényvédelmi munkála-
tokat, mert így kisebb az esélye, hogy közvetlen közelrõl ránk
csapódjon a permet.

Tisztelt Kertbarátok! Kérem, alaposan olvassák át az óvó-
rendszabályokat, hogy ne kelljen szeretteink körébõl ideje-
korán eltávozni, ha nem tartjuk be
azokat.

0.00– 8.00:  Éjszakai foci – Városi Tornacsarnok
0.00–21.00: Éjszakai asztalitenisz, csocsó-, darts-, tánc-

verseny, 24 órás foci, röplabda, tollaslabdázás
két pályán – mûvelõdési központ, Göndöcs-kert

0.00–21.00: Kerékpáros erõpróba (Kossuth téri gyülekezõvel).
Útvonal: Gyula–Békéscsaba–Doboz–Gyula

5.00– 6.00: Agility-kutyás edzés
6.30– 6.45: Reggeli zenés ébresztõ a RÁDIÓ  47  rádióval,

munkahelyi torna városi szinten
7.00–17.00: Tûzoltóság: sport napja
6.00–18.00: Pándy kórház osztályain és a szakrendelõben munka-

helyi torna, a Semmelweis Egészségügyi Szakképzõ
Iskola egész napos sportprogramjai, az otthonápolási
szolgálatok gyógytornája, a Gyulai Egészségügyi Inté-
zet kollégiumának sportprogramja

7.30–7.45, 13.00–13.15: Munkahelyi torna
a polgármesteri hivatalban

8.00–21.00: Sakkparti, pingpong verseny, tollaslabda, kosárlab-
da, KRESZ ügyességi vetélkedõ, braek-bemutató és
-verseny, íjászok bemutatója, ügyességi csapatver-
seny (zsákban futás, kötélhúzás, kúszás, versenydo-
bás, súlyemelés, ugrókötelezés) – Családsegítõ Köz
pont
Kosárlabda, pingpong, ügyességi vetélkedõ,
braek-bemutató és -verseny, malomjáték –
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

8.00–17.00: Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona – Sportnap
8.00–16.00:  A város óvodáiban, általános iskoláiban tartanak

különbözõ sportprogramokat, vetélkedõket
9.00–19.00:  Csónakázó-tó – ingyenes vízibiciklizés, csónakázás
8.00–16.00: Várfürdõ – ingyenes belépés az Agro Hotel felõl,

15 perc úszás, strandröplabda, strandfoci
8.00–12.00: Városi Tornacsarnok  – gyógytorna, tartásjavító

feladatok
9.00–18.00: Városi Sporttelep – egész napos gyermek-labdarúgás

10.00–19.00: Szanazug – evezés
14.00–20.00: Különbözõ sportprogramok a középiskolákban

14.00–18.00: Belváros – utcai kosárlabda és asztalitenisz
14.00–21.00: Fitness Center – erõsítés, kondizás
15.00–21.00: Béke Sugárúti Szabadidõközpont – fallabda
15.00–18.00:  Városrészek közötti  labdarúgó-mérkõzések
15.00–21.00: Városi sportegyesületek házi versenyei
17.30–19.00: Városi Sporttelep – nagypályás labdarúgó-mérkõzé-

sek (Közüzem–Attila FC, UMATO–Határõrség)
16.00–21.00: Városi tekebajnokság

SPORTOLJ VELÜNK GYULAVÁRIBAN!

0.00–20.00: A Határõrség önálló sportprogramja
5.00–18.00:  Kerékpárral járó dolgozók regisztrálása
6.30– 6.45: Reggeli zenés torna a RÁDIÓ 47  rádióval,

munkahelyi torna
6.00–20.00: Kugli- és biliárdversenyek a városrész különbözõ

italboltjaiban
7.30–16.00: A Bay Zoltán Általános Iskola egész napos

sportprogramja
8.00–21.00: Sportpálya – asztalitenisz, tollaslabda, röplabda,

lábtengó, hulahoppkarikázás, ugrókötelezés,
medicinlabda-dobás, kötélhúzás, szkanderezés,
fekvõtámasz-verseny, célbadobás stb.

8.00–17.00: Sportpálya – kispályás labdarúgás gyerekeknek,
felnõtteknek

15.00–17.00: Agility-kutyás bemutató
17.30–18.45: Sporttelep – nagypályás labdarúgó-mérkõzés

(4 × 15 p), IKR Gyulavári–Elek
19.00–21.00: Diszkó –  táncverseny

21.00 óra: Kihívás-napi tombolák sorsolása
a Gyulavári Sporttelepen!
(A programok esetleges változtatásának jogát
a rendezõség fenntartja.)

Sportoljon velünk ÖN is a Kihívás napján!

KIHÍVÁS NAPJA – SPORTOLJ VELÜNK GYULÁN!
május 28. (szerda)
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Gyulai SE–Tiszaföldvá-
ri SE 35-13 (13-6). NB II-s
nõi kézilabda-mérkõzés.
Gyula, 200 nézõ: V.: Janáki,
Topán. GYSE: Ajtonyné –
Major Á. 6, Nemes 5, Mah-
ler 6, Szabó Á. 5, Szuhaj,
Csicsely 5. Csere: Szrnka
(kapus), Bora 2, Békési 5,
Major Zs., Szabó M. 1, Sza-
bó A. Edzõ: Majorné Hováth
Izabella.

A már az elmúlt héten
megszerzett bajnoki cím
után ennek a találkozónak a
célja már csak az öröm és az
örömszerzés volt. Mindezt
Csiffáry és Szabó R. nélkül

„Örömkézi” – GYSE-módra
is gólgálával fejelték meg
Majorné tanítványai. A
ifisták is fölényes, tízgólos
gyõzelmet arattak.

A bravúros tavaszi hajrát
bemutató, immár újra NB I
B-s gárda teljesítményérõl
jövõbeli elképzeléseirõl a
közeljövõben részletes be-
számolót olvashatnak la-
punkban. Ugyanakkor ter-
mészetesen az egyenletesen
fejlõdõ utánpótlás korúak
teljesítményét is értékelni
fogjuk.

* * *
Gyulai SE–Mezõhegye-

si SE 23-26 (10-14). Me-

gyei I. osztályú férfi kézi-
labda-mérkõzés. Rájátszás
az 5–8. helyért. Gyula, 50
nézõ. V.: Nika, Szilágyi.
GYSE: Veres – Szakadáti 1,
Pap 1, Mészáros 6, Dézsi 4,
Mezei 4, Miskolczi. Csere:
Csatlós (kapus), Major 6,
Gedó, Hevesi, Turek. Edzõ:
Árkus György.

Ha csak megközelítik az
utóbbi hetekben nyújtott for-
májukat a hazaiak, simán
nyerhettek volna. Ezúttal vi-
szont szétesõen, idegesen,
hibát hibára halmozva ját-
szottak, ami vereséghez ve-
zetett.                              Ö. O. F.

Súlyos
vereség

Mezõberény–Gyulai Kö-
röstáj MSE 5-0 (2-0). Me-
gyei II. osztályú labdarúgó-
mérkõzés. Mezõberény, 100
nézõ. V.: Egeresi.
GYSKMSE: Monori – Cser
(Gergõ), Kakas, Tar – Kurta,
Vincze, Szelei, Gimesi, Ka-
marás – Mihucz, Bágy (Med-
ve). Edzõ: Bagi Tibor.

A több játékosukat nélkü-
lözni kényszerülõ vendégek
nagy gólkülönbségû veresé-
get szenvedtek a helyzeteiket
jól kihasználó ellenfelüktõl.
Az ifjúsági mérkõzõs elma-
radt.

Javításra május 24-én,
szombat 17 órakor nyílik le-
hetõség Gyulaváriban. Ekkor
Négyszénás együttese lesz az
ellenfél. Elõtte az ifisták ját-
szanak.

– láhfer –

A bátori fiaskó és a bent
maradás miatt komoly tét ter-
hével pályára játékosaink.
Kellemes idõben, hazai me-
zõnyfölénnyel telt az elsõ fél
óra, kellõ átütõ erõ nélkül. A
36. percben következett a várt
fordulat. Zöld jobbról tálalt a
jó ütemben érkezõ
Dobraynak, aki a büntetõ ma-
gasságából laposan lõtt a
hosszú sarokba, 1-0. Fordu-
lás után fokozódott az iram, a
vendégek kitámadtak, a mie-
ink pedig lendületbõl kont-
ráztak, amit a 60. percben vál-
tottak gólra. Ezúttal Zöld–
Dobray–Zöld volt a labda útja,
amit utóbbi a kifutó kapus
mellett a hálóba továbbított,
2-0. Fokozódó fölényünket
Tamási és Dobray ordító hely-
zetei nyomatékosították. A 76.
percben ismét a gólszerzõ pá-
ros brillírozott, parádés góllal

beállítva a végeredményt. A
felezõvonalról Dobray olló-
zó hátravetõdéssel indította
Zöldet, aki lefutva védõjét a
kimozduló kapus mellett ta-
lált a hosszú sarokba, 3-0.
Méltán kapott a mesteri há-
rom gólt szerzõ páros elisme-
rõ tapsot a csapat mellett ki-
tartó szurkolóktól.

Fodor edzõ eredményes-
nek ítélte fiainak teljesítmé-
nyét és különösen a fiatalok
(öt ifjúsági játékos kapott le-
hetõséget a meccsen) lendü-
letes játékának örült.

Gyõzelmünkkel az alsóhá-
zi tabella harmadik helyére
léptünk elõre 35 pontunkkal.
A soron következõ két hétvé-
gén nehéz, vidéki találkozók
következnek, elõbb Bakta-
lórántházán, majd Orosházán
lesz.

– christián –

Mesteri hármas

Tízezer a megtalálónak!
A gyulai modellezõknek a Békéscsabai Repülõtéren tar-

tott edzésén a közelmúltban két szabadon repülõ modelljét
olyannyira eltérített a szél, hogy nem találták meg azokat
versenyzõik. A HUN-2120 jelzésû modell Békéscsaba–
Mezõberény, a HUN-2329 jelzésû modell pedig Szabadkí-
gyós irányában hagyta el a versenyzõk látómezõjét. Kérik a
becsületes megtalálókat, hogy a modelleket – akár sérülten
is – juttassák vissza a Dobos István Modellezõ Klubba
(Gyula Béke sugárút 67), vagy a 06-20/95-40-889-es mobil
számot hívják. A megtaláló részére tízezer forint jutalmat
ajánl fel a klub.

A Gyulai Dobos István
Klub két szakágának repítõi
az elmúlt napokban kezdték
meg a tavaszi versenyidényt,
értékes helyezéseket szerez-
ve. A szabadon repülõsök a
szombathelyi repülõtéren ren-
dezett Lõvér kupán szerepel-
tek. A kellemetlen, szeles idõ-
ben Gúti József az elõkelõ
második helyen végzett, míg
Székelyhidi Attilának sem hi-
ányzott sok a dobogós helye-
zéshez, végül is negyedik lett.
A többi versenyzõ modelljét
az erõs szél gyõzte le és nem
tudták befejezni a versenyt.

A sebességi körrepülõs ver-
senyzõk Csehországban,
Hradec Kralovéban világku-
pa-fordulón ugyancsak ered-
ményesen repítettek. A szak-
ág gyulai élversenyzõje, Ele-
kes Imre az igen értékes bronz-
érmet vehette át teljesítmé-
nyéért. Ugyanitt, kellemes
meglepetésre, a junior korú
fiataloknak rendezett kategó-
riában Baji Ádám szintén har-
madikként végzett.

Christián L.

Május 6-án és 7-én Gyu-
lán rendezte meg a Békés Me-
gyei Diák Sporttanács a me-
gyei egyéni középiskolai at-
létikai diákolimpiát, mely
egyben Id. Christián László
emlékverseny s Hírlap kupa
is volt. Ám majdnem varga-
betûssé vált a névadó emlé-
kének a hagyományoknak
megfelelõ felidézése. A meg-
szokott, dobogósoknak kijá-
ró egyedi kivitelû ajándék-
tárgyak sem készültek el, he-
lyette a gyõztesek pólót és
sportszobrot kaptak. A két
napon több százan verse-
nyeztek, a megnyitót Pro-
hászka Zsolt, a Békés Me-
gyei Humánfejlesztési és In-
formációs Központ igazga-
tóhelyettese tartotta meg. Az
idõjárás, a pályaelõkészítés
és a rendezés elõsegítette a
zavartalan lebonyolítást és
néhány kitûnõ eredmény el-
érését. Kiemelkedett Csúz

Id. Christián László-emlékverseny

Rózsás és Erkeles fölénye a kupán
Réka négy bajnoki aranya,
Máté Katalin 12,48 m-es
súlylökése és 44,62 m-es
diszkoszvetése és Tímár Ta-
más 195 cm-es magasugrá-
sa. Az összetett pontverseny-
ért járó Hírlap kupát a Bé-
késcsabai Rózsa Ferenc Gim-
názium nyerte el, a lányok-
nál a Gyulai Erkel Ferenc
Gimnázium diadalmasko-
dott. A legjobbakat meghív-
ják az országos diákolimpia
döntõjére.

A jó helyezést elért gyu-
lai versenyzõk eredménye-
i. Lányok. V. korcsoport, 100
m: 1. Csúz Réka (Erkel) 13,0.
200 m: 1. Csúz Réka 25,6.
400 m: 2. Frolyó Anett (Er-
kel) 61,9. 800 m: 1. Frolyó
Anett 2:28,1, 2. Hegedüs
Krisztina (Erkel) 2:33,7.
1500 m: 2. Veres Krisztina
(Erkel) 5:26,2. 3000 M: 2.
Veres Krisztina 12:29,6. 100
m gát: 1.  Csúz Réka 15,1.

Távolugrás: 1. Csúz Réka
520. Súlylökés: 1. Herédi
Anikó (Erkel) 9,66, 2. Pikó
Emese (Karácsonyi) 9,21.
Gerelyhajítás: 2. Szokolai
Zsuzsa (Munkácsy) 27,96.

VI. korcsoport, 1500 m: 1.
Hegyi Judit (Karácsonyi)
5:04,9. 3000 m: 1. Hegyi Ju-
dit 11:12,8. 4 × 400 m: 2.
Erkel 4:21,0. Távolugrás: 2.
Rajniczer Kinga (Erkel) 455.
Súlylökés: 2. Pallag Katalin
(Munkácsy) 10,09.

Fiúk. V. korcsoport, 800
m: 3. Juhász György (Mun-
kácsy) 2:11,1. Súlylökés: 3.
Hack Tamás (Erkel) 12,78.
Diszkoszvetés: 3. Hack Ta-
más 42,37. VI. korcsoport,
100 m: 1. Ótott Zsolt (Kará-
csonyi) 11,5. 400 m: 1. Seres
Gábor (Erkel) 53,7. 800 m:
1. Seres Gábor 2:02,7. 4 ×
400 m: 3. Karácsonyi 3:52,4.
Súlylökés: 2. Pikó Attila (Ka-
rácsonyi) 12,18.

Kovács István

Bronzérem
a világkupán

Budapesten a Honvéd ví-
vótermében rendeztek a pár-
bajtõrözõk részére gyerek nõi
és férfi rangsorolót. A selej-
tezõkbõl mind a négy gyulai
fiatal a táblára került. A foly-
tatásban a lányoknál Kisházi
Edina 15:12-re legyõzte Gó-
lyát (ÚTE) és a döntõbe ke-
rült, ahol a folytatásban
Mádaitól (Balaton) 15:13-ra

Szabó Tamás bronzérmes
kikapott és a hetedik lett. A
nagyon fiatal Radnai Emese
15:3-ra vereséget szenvedett
Dorkótól (Honvéd) és 14. he-
lyezést ért el. A fiúknál Sza-
bó Tamás kiemeltként került
a tizenhat közé, míg Tihanyi
Balázsnak ehhez 15:13-ra
kellett gyõznie egy tapolcai
versenyzõ ellen. A folytatás-
ban Tihanyi 15:8-ra kikapott

a késõbbi gyõztes Luna-
csektõl (Tata) és a 14. helyen
kötött ki. Szabó a döntõbe
kerülésért Bojte (Tata) ellen
15:9-re nyert, majd a négybe
jutásért Makait (Szolnok)
15:11-re gyõzte le. A finálé-
ba kerülésért Ueharatól (Ja-
pán) 15:9-re kikapott és a
harmadik helyen léphetett a
dobogóra.                              W. A.

Agility Eb júliusban
A május sûrû programú volt a Gyulai Kutyás Agility

Szabadidõsport Klub tagjainak. Május 3-án rendezték
meg a Budapest Aquincum–Alpok Adria Agility Kupát,
amelyen a klub 15 tagja képviselte városunkat. Május
18-án a vb-selejtezõ harmadik fordulójára került sor
szintén Budapesten, amelyen három versenyzõnk indult.
A hónap utolsó péntekjén Békéscsabán, a Belvárosi
Általános Iskola és Gimnáziumban tartanak bemutatót,
majd Dabason a városi gyereknapon örvendeztetik meg
a közönséget egy különleges agility-bemutatóval. Ez
utóbbi felkérésre a 14 hazai kutyaiskola ajánlatát számba
véve döntöttek úgy a szervezõk, hogy a gyulaiakat vá-
lasztják.

A klub tagsága gõzerõvel készül a július 11. és 13.
között városunkban sorra kerülõ II. ifjúsági Eb minél
sikeresebb megrendezésére, amelyen ismét szerepelnek
paraagilitys sportolók és a mozgáskorlátozott emberek.

A. S.

HIRDESSEN
A GYULAI

HÍRLAPBAN!

Gyulai Termál FC–Nyírbátor 3-0 (1-0). NB II-es bajnoki
mérkõzés, rájátszás a 7–12. helyért, Gyula 350 nézõ. V.: Filus.
Gyula: Steigerwald – Semjéni, Géczi, Socaciu, Papp – Somo-
gyi, Lázok (László), Tamási, Árgyelán – Dobray (Dudás), Zöld.
Edzõ: Fodor Sándor.

Tengerparti nyaralás!
Romániai tengerparti nyaraláshoz
csoporttársak jelentkezését várjuk.

Utazás: Gyuláról induló légkondicionált autóbusszal.
(7 éjszaka – 8 nap).

Idõpont: június 18–26.
Ár: 53 000 Ft/fõ

Elhelyezés: 50 méterre a tengerparttól, kétcsillagos
szállodában, teljes ellátással.
Érdeklõdni: 30/53-50-816.

Tengerparti nyaralás!
Romániai tengerparti nyaraláshoz
csoporttársak jelentkezését várjuk.

Utazás: Gyuláról induló légkondicionált autóbusszal.
(7 éjszaka – 8 nap).

Idõpont: június 18–26.
Ár: 53 000 Ft/fõ

Elhelyezés: 50 méterre a tengerparttól, kétcsillagos
szállodában, teljes ellátással.
Érdeklõdni: 30/53-50-816.
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A P R Ó H I R D E T É S E K

Ingyenes apróhirdetés
Önnek nem kell mást tennie, csak olvashatóan kitölteni az alábbi szelvényt és legkésõbb kedd 16 óráig sze-
mélyesen vagy postai úton eljuttatnia szerkesztõségünkbe (Gyula, Petõfi tér 3. vagy 5701 Gyula, Pf.: 23.).
Figyelem! Hirdetéseiket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe. Egy szelvényen csak egy(fajta),
a jelzett kategóriába besorolható hirdetés közölhetõ, amelynek maximális terjedelme 15 szó lehet. Az
olvashatatlan, hiányos, más módon nem megfelelõ, az elmúlt hetinél régebbi szelvényen beküldött hir-
detést a szerkesztõség nem közli. Csakis a keretbe írt szöveg jelenik meg lapunkban!

A hirdetés szövege: .................................................................................................................................................

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

.................................................................................. Érd.: .....................................................................................

Kijelentem, hogy a feladott hirdetésben foglaltak megfelelnek a valóságnak, abban törvénybe ütközõ tények,
állítások nem szerepelnek.
Nevem, címem, telefonszámom: .......................................................................................  ..................................

aláírás

május 23.

KÍNÁLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABA, BAROSS U. 9-21.
(a KNER nyomda alatt)

Telefon: 66/525-720, 30/279-4748, 30/2992-922
Nyitva: hétfõ–péntek 9-17-ig, szombaton 9-12-ig

● AUTÓBESZÁMÍTÁS
● KÉSZPÉNZES VÉTEL

● ÉRTÉKBECSLÉS
● BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

●  HITELÜGYINTÉZÉS:
Kedvezõ feltételekkel Forint, Euro és

CHF alapú konstrukciók már 20% kezdõ
befizetéssel, teljes körû, rugalmas
ügyintézéssel, rövid határidõvel.

Tel.: 66/327-520,
30/383-5573

● GÉPJÁRMÛVEK ÁTIRATÁSA
Tel.: 30/2992-922

– BMW 530D                                       2001
– BMW 520i                                         1991
– CITROEN Jumper 2,8 HDI 9.sz. 2001
– CITROEN Berlingo 1,8D TGK. 1998
– FIAT Brava 1,4i S                             1997
– Opel Astra 1,6i kombi klímás 1993
– RENAULT Mégane Cl. 1,6 RR Cool 1998
– RENAULT Mégane 1,4i RL 1998
– RENAULT Twingo 1,2i 1998
– WARTBURG 1,3                                1991

KIADÓ

JÁRMÛ

TELEK, KERT, FÖLD

AGRÁRTERMÉKEK, -ESZKÖZÖK

ÉPÜLETINGATLAN

ÁLLAT

TANYA, NYARALÓ

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA

ÉPÍTÉSI ANYAGOK

MUNKAALKALOM

OKTATÁS

VEGYES

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK

Kõmûvesmunkát vállalok.
Érd.: 461-515, este.

A gyulai szerkesztôség címe:
Gyula, Béke sgt. 2., I. em., tel.: 463-499

Vízvezeték-, központifûtés-szerelés.Vízvezeték-, központifûtés-szerelés.Vízvezeték-, központifûtés-szerelés.Vízvezeték-, központifûtés-szerelés.Vízvezeték-, központifûtés-szerelés.

Érd.: 30/53-51-992.Érd.: 30/53-51-992.Érd.: 30/53-51-992.Érd.: 30/53-51-992.Érd.: 30/53-51-992.

Ajándékbolt gyulaiAjándékbolt gyulaiAjándékbolt gyulaiAjándékbolt gyulaiAjándékbolt gyulai
ajándéktárajándéktárajándéktárajándéktárajándéktárgy-készítõtgy-készítõtgy-készítõtgy-készítõtgy-készítõt
kkkkkerererereres. Éres. Éres. Éres. Éres. Érd.: 463-46d.: 463-46d.: 463-46d.: 463-46d.: 463-464.4.4.4.4.

Frissítõ svédmasszõr masszázst vál-
lal. Házhoz megyek szolgáltatásban
is. Rendelési idõ: 7–9 óráig és 17–19
óráig. Gyula, Temesvári út 57. Csak
elõjegyzésre. Tel.: 30/29-14-602.

Gyulán, a Belsõ-Törökzugban 2,5 szobás, egyedi
hõmennyiségmérõs, II. emeleti lakás eladó. Érd.:
30/65-51-573, 468-591.
Budrio ltp.-en 3 szobás, II. emeleti, téglaépítésû,
erkélyes, részben felújított lakás eladó. Érd.: 20/23-
32-591.
150 nm-es sorházi lakás eladó a Petik A. u. 54/3
alatt. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 30/20-54-627.
Gyula, Fürj u. 15. alatti ház 400 férõhelyes libaóllal,
teljes felszereléssel eladó. Érd.: 30/35-63-688.
Keresek megvételre, illetve cserével megegyezés-
sel belvárosi, 2 szobás lakást II. emeletig. Érd.: 70/
29-65-285.
Egy és fél szobás, I. emeleti, központi fûtésû laká-
somat nagyobbra cserélném. Ajánlatok: „Nyári köl-
tözés” jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.
Eladó Gyula, Gábor Á. u.-i tetõtér-beépítéses, nap-
palis, 4 szobás, étkezõkonyhás, 2 fürdõszobás la-
kás teljes közmûvel, konyhabútorral, lakható mel-
léképülettel. Érd.: 30/26-41-335.
Eladó Gyula, Tiborc u. 30. alatti kétszintes ikerház.
Érd.: 466-198.
Gyulavári, Zrínyi u. 9. alatt kis ház nagy telekkel
eladó. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 461-527.
Gyula, Corvin u. 11. alatti ház eladó. Érd.: 30/29-
78-263.
Gyula, Corvin u. 10. alatti sarokház helyreállításra,
vagy iker családi ház építésére eladó. Érd.: a hely-
színen és 362-510.
Németvároson 4 épülõ társasházból egy eladó.
Érd.: 70/33-05-329.
Gyula, Bajcsy-Zs. u. 27. alatti kétszobás, konvek-
tor-fûtéses, kertes ház eladó. Érd.: 30/23-64-799.
Sarkadkeresztúr, Szabadság tér 9. alatti 4 szobás,
gázfûtéses parasztház 1038 nm-es telken olcsón
eladó. Irányár: 580 ezer Ft. Érd.: 362-614.
Budapest krt. 3. alatt IV. emeleti, 3 szobás, nagy-
konyhás, redõnyös lakás eladó. Érd.: 465-083.
Gyula, Réz J. u. 19. alatti családi ház nagy kerttel
eladó. Érd.: 461-130.
Temesvári út 28. alatt 3 szobás, összkomfortos,
kertes ház eladó. Érd.: 30/37-49-952, 462-405.
Gyula, Szt. István u.-i, 2 szobás családi ház eladó
vagy gyulai lakásra I. emeletig cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Érd.: 467-168, 20/80-42-630.
Eladó a belvárosban 90 nm-es, 3 szobás házrész a
48-as u. 9. alatt. Érd.: a helyszínen és 463-725.
Kisrománvároson 3 szobás, 2 fürdõszobás családi
ház gazdasági épületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.:
20/59-77-226.
Mezõhegyesen, a központban II. emeleti, 4 szobás
lakás sürgõsen eladó. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.:
68/468-237, 30/44-81-339.
Négyszobás, összkomfortos családi ház nagy ga-
rázzsal, ipari árammal eladó. Érd.: Gyula, Kenyér-
sütõ u. 25.
Gyula, Vásárhelyi P. u. 1. alatt IV. emeleti, 2 szobás,
nagykonyhás, erkélyes lakás eladó. Érd.: 30/46-
78-52.
Eladó a Budapest krt. 23. fszt. 2. alatt 2 szobás
lakás. Érd.: a helyszínen.
Gyulán 2,5 szobás, X. emeleti, jó állapotú lakás
reális áron eladó. Érd.: 461-657, 18 óra után.
Gyulán Szõlõskert u.-i családi ház az Élõvíz-csa-
tornára nyúló telekkel eladó vagy paradicsomi la-
kásra cserélhetõ. Érd.: 30/37-24-029.
Gyulán, a fürdõövezetben 180 nm-es, kétgeneráci-
ós, beépített tetõteres ingatlan parkosított udvarral
eladó. Érd.: 70/38-18-333.
Gyulai, belvárosi, egyszobás, gázfûtéses, II. emele-
ti, erkélyes lakás eladó. Érd.: 72/485-189, 17 óra
után.
Gyulán, a Külsõ-Törökzugban II. emeleti, 2,5 szobás
lakás eladó. Érd.: 30/26-09-068, este.
Gyulán, a Munkácsy M. u. 6/A alatti családi ház
eladó. Érd.: Gyula, Munkácsy M. u. 14., 362-794.
Gyulai egyszobás, hallos, új társasházi lakásomat
eladom, a tetõtér beépíthetõ. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 20/38-01-585.
Gyulán egyszobás, gázkonvektor-fûtésû társasház
felújítva eladó. Érd.: Gyula, Kölcsey u. 8.
Gyula, Lenkei u. 17. alatt 1,5 szobás, kertes családi
ház eladó. Érd.: Gyula, Bercsényi u. 7., 467-190.
Két család részére alkalmas családi ház mellék-
épülettel eladó. Érd.: 461-938.
Nem felújított tömblakást keresek megvételre max.
6 millió Ft-ig. Ajánlatok: 30/38-90-065.
Szegeden, az Ûrhajós u.-ban 47 nm-es, felújított
lakás azonnali beköltözhetõséggel eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 361-371.
Sarkadon 3 szobás, étkezõs, gáz- és központi fûté-
ses családi ház eladó a Nagy S. u. 16. alatt. Irányár:
6,3 millió Ft. Érd.: 30/52-52-755.
Gyulán kertes ház eladó. Érd.: Gyula, Bethlen G. u.
8., 16 óra után.
Megvételre keresek családi házat Gyulán és kör-
nyékén. Érd.: 20/53-41-054.
Gyulán, a Székely A. u.-ban 405 nm-es sorházi
lakásgarázzsal, beépített szekrényekkel eladó; ki-
sebb értékû lakást beszámítok. Érd.: 30/96-84-
269.
Gyulán, az üdülõövezetben panziónak, vállalkozás-
ra, több generáció együttélésére alkalmas családi
ház reális áron eladó. Érd.: 469-833, 30/52-50-
489.
Gyulán, a városközpontban, a Dózsa Gy. u.-n 2
szobás, összkomfortos, kertes családi ház eladó,
lakáscserét beszámítunk. Érd.: 30/24-86-038.
Eladó Gyulán, a fürdõövezetben 3 szobás, felújítan-
dó családi ház 400 nm-es telken; csere is lehetsé-

ges 3 szobás, egyedi gázos lakásra. Érd.: 30/58-
52-223.
Gyulán sürgõsen 1,5-2 szobás lakást vásárolnék.
Érd.: 30/27-89-231, 30/44-83-187.
Eladó vagy belvárosi lakásra cserélhetõ értékegyez-
tetéssel 87 nm-es, központi fûtéses, kertes ház.
Érd.: 460-946, este.
Gyulán, a Paradicsomban új, szürketetõs ház el-
adó; szoc. pol. igénybe vehetõ. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 70/29-61-073.
Gyula, Tiborc u. 19. alatt padlástér-beépítéses, 3
szobás családi ház étkezõvel, elsõ-hátsó díszkerttel
eladó. Irányár: 21 millió Ft. Érd.: 30/30-77-815,
466-123.
Gyulán kétszobás, összkomfortos ház eladó. Irány-
ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/60-51-345.
Belvárosi, 3 szobás, 2. emeleti, erkélyes, egyedi
gázos, önálló vízórás panell lakás, 68 nm-es lakás
eladó. Irányár: 9.6 millió Ft. Érd.: 06-30/382-2094.

Bútorozatlan 16 nm-es irodák jutányos áron
bérelhetõk a „Regi” irodaházban. Érd.:

Krasznai Zoltán; tel.: 463-164.

Belvárosi irodák kiadók riasztóvédelemmel,
udvarhasználattal.

Érd.: 361-830, 30/53-69-971.

Albérletet keresek Kötegyánban, vagy Gyula és
környékén, üres házban. Ajánlatok: „Mars” jeligére,
5701 Gyula, Pf.: 23.
Kossuth–Horváth F. u. sarkán 45 nm-es vizes-
blokkos helyiség kiadó irodának, üzletnek. Érd.:
465-083.
Budapest krt.-on II. emeleti, egyszobás, bútorozott
lakás hosszabb távra kiadó. Érd.:  461-441.
Honvéd ltp.-en hosszú távra igényes lakás kiadó.
Érd.: 461-144, 19 órától.
Külsõ-Törökzugban II. emeleti, 2 szobás, bútoro-
zott lakás kiadó. Érd.: 30/58-51-910.
Budapest krt.-on 1 + 2 fél szobás lakás kiadó
júniustól. Érd.: 361-974, 30/98-58-740.
Paradicsomi ltp.-en 1 + 2 fél szobás lakás hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/26-07-527.
Kertes háznál szoba konyha- és fürdõszoba-hasz-
nálattal 2 fiúnak vagy lányoknak kiadó. Érd.: 469-
621, este.
Kertes családi ház összközmûvel, a fürdõ közelben
hosszú távra kiadó. Érd.: 240-551, 70/31-15-044.
Budapest krt.-on II. emeleti, kétszobás lakás
hosszabb távra kiadó. Érd.: 30/56-84-135.
Kertes házban külön bejáratú, egyszoba-konyhás,
fürdõszobás, összkomfortos lakás kiadó. Érd.: Gyu-
la, Ince P. u. 15., 465-047.

Garázs kiadó a paradicsomi garázssoron. Érd.:
460-605, 20/31-70-263, 20/92-88-068.
Garázs kiadó a Törökzugban. Érd.: 462-529.
Kossuth–Horváth F. u. sarkán garázs kiadó. Érd.:
465-083.
Törökzugi soron garázs eladó. Érd.: 20/98-40-
360.

Belterületen bekerített, 830 nm-es zártkert 16 nm-
es kõépülettel eladó építési telekként is. Érd.: 462-
176, este.
Gyulán, a 44-es fõúttól 80 m-re 4302 nm-es,
bekerített telek lakható házzal, 15 × 6 m-es gazda-
sági épülettel, gazdasági épülettel (raktárnak, mû-
helynek) garázzsal, gyümölcsössel eladó; ipari áram,
víz van. Érd.: 464-079.
Bodokyban 720 nm-es, bekerített, trágyázott hob-
bikert szerszámossal, villanylehetõséggel eladó. Érd.:
Gyula, Halácsy u. 13.
Gyulán, az Arany J. u.-ban 480 nm-es építési telek
20 m-es utcafronttal, 12 × 5 m-es öreg házzal
eladó. Érd.: 465-083.
Eleki úthoz közel 1000 nm-es veteményföld fúrott
kúttal eladó. Érd.: Gyula, Budapest krt. 48. X. 58., 16
óra után.
Méhkeréken 1100 nm-es építési telek sürgõsen
eladó a rajta lévõ, 2 db 50 nm-es fóliaházzal. Érd.:
Méhkerék, Ady u. 24., 277-007.
Gyulán a 44-es elkerülõ útra nyúló, 8000 nm-es
földterület bekerített hobbikerttel, termõ gyümölcs-
fákkal, az Élõvíz-csatorna mellett eladó. Érd.: 465-
426, 70/23-05-609.
Belsõ-Törökzugban 430 nm-es kert bekerítve, fúrott
kúttal, szerszámossal, villanylehetõsséggel a kör-
gát mellett eladó. Érd.: 465-705.
Építési telek Gyulaváriban eladó. Érd.: 461-141,
17 óra után.
Eladó Jánoszugban 5689 nm-es szántó az Élõvíz-
csatorna mellett. Érd.: 462-394.
Gyula-óváriban eladó 3990 nm-es sarki telek öreg
házzal. Irányár: 4500 Ft/nm. Érd.: 70/22-21-946.
Hobbikert eladó Észak-Törökzugban, a Csíkoséri
soron, a vasút mellett hétvégi házzal, villannyal és 2
fúrott kúttal. Érd.: 30/60-66-657.
Bodoky mellett Bicerén 720 nm-es bekerített gyü-
mölcsös alápincézett téglaépülettel eladó; víz, vil-
lany van. Érd.: Gyula, Hajnal u. 38., 361-503.
Belsõ-Törökzugban 720 nm-es kert fúrott kúttal,
szerszámossal, bekerítve eladó. Érd.: 464-062.

Szanazug dobozi oldalán kiadó nyaralót keresek
július 5-étõl kb. 1 hónapra. Érd.: 30/43-68-184.
Tanya, kétszobás, komfortos eladó Gyula, Szent
Benedek 58. alatt. Érd.: 30/39-21-581.
Szanazug gyulai oldalán reális áron nyaralót ven-
nék. Ajánlatok: 362-293, 18 óra után.
Eladó Gyula-Szeregyházán tanya vagy gondozásért
kiadó. Érd.: Gyula, Tessedik u. 5.
Tanya eladó 1/5 hektár földdel Gyula-Sándorhegy
51. alatt. Érd.: 70/21-97-835; Szûcs.

Keresek megvételre ’99-es vagy fiatalabb Seat
Cordoba személygépkocsit készpénzért. Ajánlatok:
30/22-86-372.
Opel Ascona 1.6-os, benzines, ’83-as, reális áron
eladó; kisebbre csere lehetséges. Érd.: 30/22-92-
334, 30/52-42-833.
Zastava GTZ 55, Fiat-motoros, 5 sebességes váltó-
val, felújított állapotban eladó. Irányár: 185 ezer Ft.
Érd.: 70/29-04-252.
Négyütemû Trabant kombi friss mûszakival eladó.
Irányár: 170 ezer Ft. Érd.: 30/55-10-836, délután.
Új állapotban lévõ elektromos rokkant kocsi beteg-
ség miatt sürgõsen eladó. Érd.: „Reális” jeligére,
5701 Gyula, Pf.: 23.
Opel Corsa, ’88-as, 1,3-as, benzines, ötajtós, 2004.
07-ig érvényes mûszakival eladó. Irányár: 440 ezer
Ft. Érd.: 462-942, este.
Lady 3 q-s utánfutó friss mûszakival eladó. Érd.:
30/90-78-073.
Trabant kombi alkatrésznek eladó. Irányár: 16,5
ezer Ft. Érd.: nappal 463-722; este 466-374.
Jó állapotban négyütemû, ’91-es Trabant Combi
vonóhoroggal, tetõcsomagtartóval, friss mûszaki-
val eladó. Érd.: 467-144.
Simson S-51 B kifogástalan állapotban eladó. Érd.:
20/92-83-145.
3 × 7 sebességes, 1 éves Magellan Hydra férfi
MTB Shimano Acera váltóval eladó. Érd.: 20/43-
23-498.
Lada Samara, 1288 cm3-es, ’90-es, 2004. 02. hóig
érvényes mûszakival eladó. Érd.: 461-441.
’93-as Opel Astra 150 ezer km-rel eladó. Irányár:
850 ezer Ft. Érd.: 20/38-64-188.
Trabant kombi és Trabant 601 vonóhoroggal, 2004-
ig érvényes mûszakival eladó. Érd.: 30/60-63-792.
Samara 1300-as jó állapotban, vonóhoroggal, te-
tõcsomagtartóval eladó. Érd.: 464-986, 17 óra után.
Fék nélküli, könnyû utánfutó érvényes mûszakival
eladó. Irányár: 70 ezer Ft. Érd.: 30/98-58-724.
Audi 80, 1,6-os, benzines érvényes mûszakival,
vonóhoroggal, tolótetõvel eladó. Irányár: 270 ezer
Ft. Érd.: 469-224, 70/24-47-938.
Trabant 601-hez új és használt alkatrészek eladók
(pl.: hátsó rugó, dinamó, trafó stb.). Érd.: 465-322,
19 óra után.
Fiat Tipo 1,4 AGT, ’90-es sok extrával, jó állapotban
eladó. Irányár: 610 ezer Ft. Érd.: Gyula, T u. 5., 362-
238.
Opel Astra G Caravan, ’98-as, 16-os, 16 V-os, 100
LE-s klímával, szervóval, ABS-sel kitûnõ állapot-
ban, friss mûszakival eladó. Érd.: 70/24-66-953.
27 hónapos Suzuki 1,0 GLX 18 ezer km-rel, szerviz-
könyvvel, sürgõsen eladó. Érd.: 30/37-24-029.
Használt nyugati típusú kerékpárok eladók. Érd.:
Gyula, Kossuth tér 4.
Trabant 601 felújított motorral, 2005-ig érvényes
mûszakival eladó. Érd.: 20/386-600.
Csepel nõi kerékpár jó állapotban eladó. Érd.: Gyu-
la, Ajtóssy A. u. 13., 466-281.
Benzines-gázos Zastava mûszakival, olcsón el-
adó. Érd.: 467-261, 70/21-93-122.
Üzemképes, 1500-as Lada bontásra vagy egyben
eladó. Érd.: 30/47-37-939, 9–18 óráig.
Jawa Babetta eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: Gyula,
Eminescu u. 13.
Simson-50 segédmotor eladó. Érd.: Gyula, Sittye u.
28/A, 461-242, 17 óra után.
Polski Fiat 650-es bontott alkatrészek és benzines
fûnyíró eladó. Érd.: Gyula, Nagyváradi út 62.
Opel Astra ’98-as, meggypiros, 20 ezer km-rel,
friss mûszakival, szervizkönyvvel, jó állapotban el-
adó. Érd.: Gyula, Görbe u. 22., 461-035.
Eladó ’83-as Ford Orion 1,6 GL TT érvényes mûsza-
kival. Érd.: 30/34-94-787, 17–19 óráig.
Háromkerekû kerékpár eladó. Érd.: 30/25-99-420.
Fiat 126-os friss mûszakival és 5 q-s utánfutó jó
állapotban eladó. Érd.: 20/94-91-542.
Opel Vectra 1,6 i, ’93-as, extrákkal, kitûnõ állapot-
ban eladó. Érd.: 30/42-50-248.
VW Passat 1,6 D és 125-ös Honda krosszmotor,
250-ös Pannónia, valamint Mercedes 200 D auto-
mata eladó. Érd.: 30/56-54-494.
Két és fél éves Renault Twingo két légzsákkal,
szervókormánnyal, 13,5 ezer km-rel, megkímélt ál-
lapotban eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érd.: 30/96-
77-569; dr. Szalóky.
’93-as dízel Astra Caravan eladó. Érd.: 30/94-39-
443.
’94-es Opel Astra 1,4-es, 82 LE-s, 5 ajtós
légkondival, igényesnek eladó. Érd.: 30/42-29-438.
Gilera RX 125 Enduro, rendszámos, Simson S51
Enduro, négysebességes segédmotor eladó. Érd.:
30/50-28-576.

Tyúk és kakas vágásra és továbbtartásra eladó.
Érd.: 362-455; Metz.

Az állatotthonban szeretetreméltó kutyák várják
gazdájukat; kicsik és nagyok, egyaránt kedvesek.
Érd.: 30/65-26-431.
Fekete és cirmos kiscicák gazdira várnak. Érd.:
461-747.

Ericsson T29-es, kártyafüggetlen mobil eladó. Irány-
ár: 17 ezer Ft. Érd.: 70/29-04-252.
Gold Star kétkazettás rádiósmagnó eladó. Érd.:
466-250, este.
Videoton színes tévé (55 cm-es) eladó. Irányár: 10
ezer Ft. Érd.: 30/52-45-099.
Pannon Praktikum csomag eladó. Érd.: 20/44-27-
549.
72 cm-es Samsung tévé, Sony 3 fejes deckek
eladók, garanciálisak. Érd.: 20/38-57-123.
Fekete-fehér, mûködõképes tévé eladó. Irányár: 5
ezer Ft. Érd.: 467-862.
ITT-Nokia videó és First-Ausztria 49 cm-es színes
tévé eladó. Érd.: Gyula, Ince pápa u. 15.
Mûsoros videókazetták és cédék eladók. Érd.: 30/
37-26-675.
Pentium I-es számítógép monitorral, reális áron
eladó. Érd.: 70/25-47-072.

Egymást megtalálni… Párkeresõk hívását
várom, tartós, õszinte kapcsolat reményé-
ben. Társközvetítõ telefonszáma: 06-30/32-
84-189 vagy 66/468-760 hívható 17–20 órá-
ig, hétvégén is.

Szeretnék megismerkedni tartós, komoly kapcso-
latra kedves, egyszerû hölggyel 50–55 éves korig.
Én káros szenvedélyektõl mentes, 56 éves elvált
vagyok. „Ketten az úton” jeligére, 5701 Gyula, Pf.:
23.
36 éves fiatalember vagyok. Keresem arányos test-
alkatú, egyszerû, házias hölgy ismeretségét komoly
kapcsolatra; gyermek nem akadály. „Tavasz fényei”
jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.
45 éves hölgyet keresek, aki Nagydombegyházára
hozzám költözne. „Becsületes” jeligére, 5701 Gyu-
la, Pf.: 23.
Kereslek kedvesemet helyes, szép alakú, szere-
lemre vágyó hölgy személyében, aki nekem sokat
jelentene. Én olyan 170 cm magas, 40-es, sportos,
kulturált, komoly hivatással rendelkezõ férfi vagyok,
akihez szívesen vonzódnál. „Skorpió” jeligére, 5701
Gyula, Pf.: 23.

Eladó 5,5 kW-os, 14 kalapácsos, háromfázisú ter-
ménydaráló. Érd.: Gyulavári, Malomsor u. 5., 469-
248.
Felújított Tetra kerti traktor teljes felszereléssel
eladó. Érd.: 30/35-63-688.
Eladó rotációs kapa kocsival, vízszintmérõ slaggal,
200 l-es vashordók, öntött vaskályha, megvételre
keresek 220 V-os darálót. Érd.: Gyula, Móra F. u. 11.,
462-085.
Tavirózsa és sziklakerti különlegességek olcsón
eladók. Érd.: 30/42-32-333.
Jó állapotban lõcsös kocsi eladó. Irányár: 50 ezer
Ft.  Érd.: 70/26-33-708, 18–19 óráig.
Nyúlketrec eladó, 1200 Ft/fakk. Érd.: 469-339, 30/
27-60-416.
Fólia fûtésére alkalmas, vegyes tüzelésû kazán,
perotcsõ, 2 db szivattyúmotor eladó. Érd.: 70/26-
15-544, este.
Pannónia motoros kerti kisgép eladó utánfutóval,
vaskerekekkel. Érd.: Gyula, Tomcsányi u. 6., 461-
271.
Tojótyúk-ketrec teljes felszereléssel (1000 férõhe-
lyes) eladó. Érd.: 462-070.
Lucernaszéna, kisbálás eladó; 10 db fölött ház-
hoz-szállítással. Érd.: 462-008, este vagy 20/52-
23-833.
ÉTI 25-ös gázkazán olcsón eladó. Érd.: 463-388.

21 db-os Solingen edénykészlet eladó igényesnek.
Érd.: 466-198.
Gázpalackok eladók. Érd.: 462-882.
Energomat mosógép, Siemens videokamera, mik-
rohullámú sütõ, 110-es KPE-csõ, Radal radiátor,
mosdókagyló, bontott ajtó eladó. Érd.: 362-648.
Hajdu Energomat Thermal mûködõképes mosógép
egyben vagy alkatrésznek jutányos áron eladó. Érd.:
20/99-21-354, 30/55-77-262.
Eladó 200 literes hûtõszekrény és jó állapotú színes
tévé olcsón. Érd.: Gyula, Béke sgt. 33. IV. 13.
Bioptron lámpa és színterápia eladó. Érd.: 461-
725.
Fagyasztóláda eladó. Érd.: 30/50-28-444.
400 literes hûtõláda eladó. Érd.: 465-225.
PB-gáztûzhely és -palack eladó. Érd.: 30/37-26-
675.
Félautomata mosógép, Komfort gáztûzhely palack-
kal és zongora reális áron eladó. Érd.: 70/25-47-
072.

Eladó vízszivattyú, két beton kapuoszlop (új, 6 m-
es), 2 colos horganyzott vascsõ 50%-os áron, víz-
szintmérõ üveg slaggal. Érd.: Gyula, Móra F. u. 11.,
462-085.

Makita falfûrészgép eladó. Érd.: 30/28-44-615.
Hófogós cserép (700 db) eladó 50 Ft/db áron. Érd.:
469-339, 30/27-60-416.
Háromfázisú, nagyteljesítményû, szivattyú eladó.
Érd.: 30/95-35-377.
Bontásból ajtók, ablakok és elektromos termény-
daráló eladó. Érd.: 70/28-63-510.
Bontott cserép eladó, kb. 700 db. Érd.: Gyula, Vajda
J. u. 7., 467-454.
Használt fehér fürdõkád eladó. Érd.: 467-968.
Két beltéri ajtó bontásból eladó. Érd.: Gyula, Nuszbek
u. 15., 462-545.
Fólia fûtésére alkalmas, vegyes tüzelésû kazán,
perotcsõ, 2 db szivattyúmotor eladó. Érd.: 70/26-
15-544, este.
Eladó vécékagyló, ajtó, kézmosó, mosogatótálca, 2
db harmonikaajtó, bontott B 30-as és kisméretû
tégla. Érd.: 30/26-14-373.
Klinker tégla (1000–1200 db) 60 Ft/db áron, vala-
mint 2 tekercs nádszövet eladó. Érd.: 20/80-82-
737.
Kõmûvesnek állványlétrák és ¼ m3-es keverõgép
eladó. Érd.: 465-279.
Keményfa lécbetétes bejárati ajtó, 150 × 45 cm-
es bukóablak, 400 db új hódfarkú cserép eladó.
Érd.: 466-192, este
Esztergatokmány (25-ös, négypofás), 5-ös ön-
töttvas kályha, 60-as kovácssatu eladó. Érd.: 469-
348.
Asztalosipari gépek, kombinált gyalugép és sza-
lagfûrész eladó. Érd.: Gyula, Corvin u. 27.
Bontásból ablakok, ajtók, redõnyök és elektromos
terménydaráló eladó. Érd.: 70/28-63-510.
220 V/2900 ford.-ú, 1100 W-os új villanymotor
eladó vagy cserélhetõ 220 V/1400 ford.-ú 750 W-
osra. Érd.: 461-251.

Gumicsónak mahagóni betéttel vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/30-69-670.
Kohán György, Szilágyi István, Koszta Rozália,
Joachim Ferenc és más festõk alkotásait, valamint
Gyula városával kapcsolatos könyveket, képesla-
pokat, képeket és egyéb tárgyakat gyûjtõ keresi
megvételre. Érd.: 30/99-83-766.
Eladó szilvakék, vadonat új fürdõkád, kétszemé-
lyes rekamié, 2 db fotelszékkel, 2 db 50 literes
ballonüveg és 400 db 8 cm-es mûanyag virágcse-
rép. Érd.: 464-079.
Nevada ebédlõ garnitúra eladó. Érd.: 30/28-28-
190.
Intarziás, magas fényû, világos hálószobabútor
eladó. Érd.: 465-807.
Magas áron vásárolok gyûjteményem részére Gyu-
la városával kapcsolatos tárgyakat, képeslapot,
térképet, fotókat, festményeket, részvényeket és
Gortka-kerámiákat. Érd.: 20/94-58-111; este 362-
185.
Eladó montifázott nagy szarvasagancs, fényezett
szekrény, olasz tésztagép két fejjel, fateknõ, teper-
tõkiszedõ, üvegballon, konyhaasztal. Érd.: Gyula,
Bárdos u. 15., 467-778.
Nagyméretû dunna és párna, valamint kétaknás
csempekályha eladó. Érd.: Gyula, Nagyváradi út
63., 10 óra után.
Eladó fehér, rácsos kiságy szivaccsal, háromfunk-
ciós babakocsi, 2 db egyszemélyes heverõ, 2 db
fotel, dohányzóasztal. Érd.: 466-408, este.
Drukkolt kézimunkák eladók. Érd.: 461-528, este.
Fehér hálószobabútor, franciaágy puffal, tévéáll-
vány, 2 éjjeliszekrény, szekrénysor, automata mo-
sógép, kerékpár eladó. Érd.: 20/48-65-724, dél-
után.
Eladó kinyitható, 140 × 200 cm-es rekamié meg-
kímélt állapotban, konyhai összecsukható fehér asz-
tal és 4 db konyhai, piros mûbõr ülõke. Érd.: 462-
469; hétköznap 17 óra után.
Két jó állapotú fotelágy eladó. Érd.: 469-480, 20/
31-36-926.
Jó állapotban ágynemûtartós heverõ olcsón eladó.
Érd.: 465-202, este.
Lovas I-II-es eke, lendkerekes morzsoló, Bohn-
cserép, bõrvarrógép, Erika írógép, gázpalack, gáz-
tûzhely, Junoszty tévé eladó. Érd.: Gyula, Patócsy u.
3.
Régiségek, falra szerelhetõ kovács fúrógép 2 db
fúróval, hajóláda, Critner és Singer varrógép (amely
mûködik) eladó. Érd.: 464-079.
Kanapét 2 db heverõre cserélnék. Érd.: 70/28-63-
510.
Szekrénysor, konyhabútor, gáztûzhely, heverõk, asz-
tal eladó. Érd.: Gyula, Körgát u. 23., 465-623.
Kétszemélyes, kinyitható ülõgarnitúra 2 db fotellel
és 3 db szõnyeggel eladó. Irányár: 30 ezer Ft. Érd.:
20/93-72-706.
Háromszemélyes sátor eladó. Érd.: 70/25-63-744,
este.
Cserépkályha eladó bontással és nõi versenyke-
rékpár olcsón eladó. Érd. 30/39-76-011.

Olajleeresztõs De’Longhi Easy fritõz, valamint nõi
motoros, hosszabbított fazonú, megkímélt vastag
bõrdzseki eladó. Érd.: 30/30-32-576.
Használt bútorok, fürdõkád, hûtõ eladó. Érd. Gyula,
Sittye u. 40/B.
Eladó akasztós, polcos, ágynemûtartós, vitrines
szekrények, automata vérnyomásmérõ, éjjeliszek-
rény. Érd. 361-352, 20/36-31-071.
Eladó jó állapotban ágynemûtartós heverõ, Magellan
Crater kerékpár. Érd.: 465-202.
Légkompresszor, ipari porszívó, 4 db fúrópisztoly,
nõi kerékpár, 40 nm nádszõnyeg eladó Érd.: 70/26-
70-369.

Személygépkocsik teljes alvázvédelme. Érd.: Gyu-
la, Dobay u. 6., 362-306.
Kerékpárjavítást vállalok a délutáni órákban. Érd.:
361-876.
Fûnyíróval munkalehetõséget keresek. Érd.: 20/
35-12-917.
Francia diplomával, angol középfokúval fiatal nõ
nyári munkát keres. Érd.: 70/24-77-272.
Gépíró titkárnõi gyakorlattal 16 órától munkát keres
(gépírás, telefonügyelet). Érd.: 20/53-26-171, este.
Dolgozni szeretnék!  Egyedül tartom el 12 éves
gyermekemet, házaknál bármit – vasalást, takarí-
tást, gyermekfelügyeletet – elvállalok; igényes, le-
informálható vagyok. Érd.: 20/48-31-329.
Takarítási, bármilyen háztartási munkalehetõsé-
get keresek. Érd.: 30/56-44-365.
Idõsek gondozását, takarítási és gyermekfelügyeleti
munkalehetõséget keresek. Érd.: 241-025.
Munkalehetõséget keresek (vasalás, bolti kisegí-
tés). Érd.: 30/30-55-668.
Alkalmi munkalehetõséget keresek 9 személyes
mikrobusszal. Érd.: 70/51-90-464.
Elõnyugdíjas elismert szövegszerkesztõ és táblá-
zatkezelõ gyakorlattal, azonnali belépéssel 4–6 órá-
ban munkát keres. Érd.: 30/57-76-101.
24 éves gyulai lány kereskedelmi végzettséggel
kisegítõ munkát keres. Érd.: 30/26-16-495.
Veteményeskert rotálásához és kapálásához meg-
bízható személy keresek. Érd.: 462-882.
Munkalehetõséget keresek zárt Mercedes kiste-
herautóval (zöldség-, gyümölcsszállítás). Érd.: 30/
22-469-689.
Szakképzõs diáklány délutánonként és hétvégén
munkát keres pultos gyakorlattal. Érd.: 30/45-32-
056, 14 óra után.

Gyulán eltartási szerzõdést kötnék és gondoskod-
nék nem ott-lakással idõs hölgyrõl; 54 éves, értel-
miségi, ráérõ férfi vagyok. Érd.: 30/43-76-922.
Gyulán eltartási szerzõdést kötnék és gondoskod-
nék nem ott-lakással idõs személyrõl ápolónõi vég-
zettséggel. Érd.: 20/39-87-109.
Gyulán eltartási szerzõdést kötnék családtalan idõs
emberrel, akinek szeretetre, megbecsülésre, gon-
doskodásra van szüksége, akár együttlakással is.
Érd.: 70/20-77-085.

Angol, német, holland és francia nyelvoktatást
vállalok. Érd.: 464-997.
Tanulási nehézségekkel küzdõ kisdiákok korrepetá-
lását, fejlesztését vállalom. Érd.: 466-191, 30/97-
52-414.
Német nyelv oktatása, korrepetálás, nyelvvizsgára
való felkészítés. Érd.: 464-171, 30/40-50-592, este.
Matematikából általános és középiskolások korre-
petálása. Érd.: 30/65-69-432.
Matematikából általános és középiskolásoknak és
angol kezdõknek oktatás. Érd.: 30/41-38-134.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük mind-
azoknak, akik szeretett fér-
jem és édesapánk,

DR. LIBOR JÁNOS

temetésén megjelentek, utol-
só útjára kísérték, sírjára a
hála és megemlékezés virága-
it helyezték. Köszönjük a rész-
vétnyilvánításokat, a jólesõ
megemlékezéseket.

A gyászoló család

Szárazságtól, betegségtõl,
kártevõktõl szenvedõ idõs
fák gondozását, gyógyítá-
sát vállalja speciális szak-
mai eljárással, garanciavál-
lalással kertészmérnök.
Érd.: 20/97-71-254.

GARÁZS

ELTARTÁS
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Ha éhes vagy, de nagyon kell sietni,
ha gyomrod korog, de nincs idôd

enni, gondolj arra, hogy nem is kell
messze menni. Ha azonnal szeretnél
valamit enni, csak ide kell bemenni.
Szóval, ha kaja gyorsan és jó kell,

VÁR TÉGVÁR TÉGVÁR TÉGVÁR TÉGVÁR TÉGEEEEED AD AD AD AD A
BBBBBEEEEELLLLLVÁRVÁRVÁRVÁRVÁROOOOOSSSSSI CI CI CI CI CITITITITITYYYYY-B-B-B-B-BUUUUURRRRRGGGGGEEEEERRRRR

Gyula, Városház u. 20/A
Telefon: 462-429.

Miért fárMiért fárMiért fárMiért fárMiért fáradna fôzéssel, vásárlással?adna fôzéssel, vásárlással?adna fôzéssel, vásárlással?adna fôzéssel, vásárlással?adna fôzéssel, vásárlással?
RRRRRendeljen a a Cendeljen a a Cendeljen a a Cendeljen a a Cendeljen a a CITITITITITYYYYY-B-B-B-B-BUUUUURRRRRGGGGGEEEEER-bôlR-bôlR-bôlR-bôlR-bôl

HÁZHÁZHÁZHÁZHÁZHHHHHOOOOOZZZZZSSSSSZÁLZÁLZÁLZÁLZÁLLÍTÁSLÍTÁSLÍTÁSLÍTÁSLÍTÁSSSSSSAAAAAL!L!L!L!L!
Gyula, Városház u. 20/A

Tel.: 462-429.

VITVITVITVITVITALIONALIONALIONALIONALION
Komplex gyógynövény

hatóanyagrendszer
(termékcsalád), mely
természetes növényi

kivonatok közé ágyazott
vitamin és ásványi anyag.

FLAFLAFLAFLAFLAVINVINVINVINVIN-7-7-7-7-7
Gyümölcsökbõl kivont

flavonoid-koncentrátum,
tanácsadással folyamatosan

megvásárolható.
Kérem, hívjon bátran!

Gyula, Budapest krt. 37. II. 8.
Érd.: 462-694.

Mobil: 20/39-79-949 délelõtt
11 óráig, vagy este 20 óra után,

hétvégén is.

PROGRAMAJÁNLÓ

Munkaalkalmak

Anyakönyvi hírek

Szerencsére az utóbbi
években már mind ritkábban
fordul elõ, hogy autót lopnak
városunkban. Sajnos, az el-
múlt hétfõre virradóan ez
megtörtént: a Bárdos utcai
garázssor egyik gépkocsitá-
rolójából egyelõre ismeretlen
tettes ellopott egy királykék
színû, ’95-ös évjáratú, 1.3-as,
katalizátoros, Suzuki Swift
GLX márkájú, FCN-616 for-

Elloptak egy Suzukit
galmi rendszámú autót. A
Gyulai Rendõrkapitányság
kéri a lakosságot, hogy aki a
bûnesettel kapcsolatban bár-
milyen információval rendel-
kezik, azt ossza meg velük az
ingyenesen hívható 107-es,
illetve a 66/361-644-es tele-
fonszámot tárcsázva.

A bejelentõ személyét ez
alkalommal is bizalmasan ke-
zelik.                                           (Y)

Befejezõdött a Városi Di-
ákiroda által még januárban
meghirdetett mesevetélkedõ,
melyen a városból 12 csapat
vett részt. A vetélkedõ négy
fordulóján a nevezõk – 2-, 3-,
4. osztályos diákokból álló
4+1 fõs csapatok – a szerve-
zõk által kiválasztott népme-
se-feldolgozásokkal foglal-
koztak.

Az utolsó fordulót május

Vetélkedõ mesékbõl
12-én, hétfõn rendezték, s a
versenyt követõen az ered-
ményhirdetésre is sor került.
A tizenkét csapat közül elsõ
helyen végzett az 1. iskola
Tavasz fantázianévvel ver-
senyzõ csapata, második szin-
tén az „Egyesbõl” a Hófehér-
ke csapat, s harmadik a Mag-
vetõ Csupa fül, csupa szem
csapata. A rendezõk jóvoltá-
ból azonban nem csak a he-

lyezettek részesültek jutalma-
zásban, minden versenyzõ-
nek jutott egy-egy apró aján-
dék, s az utolsó fordulón je-
lenlévõk valamennyien részt
vettek egy közös „tortázá-
son”.

A szervezõk már tervezik
a következõ tanév meseve-
télkedõjét, a téma várhatóan
a mai, modern mese lesz.

– a

Május

23.: Dezsõ
24.: Eszter, Eliza
25.: Orbán
26.: Fülöp, Evelin
27.: Hella
28.: Emil, Csanád
29.: Magdolna

Ne feledkezzen meg
szeretteirõl, ismerõseirõl!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Baji Magdolna és Biró Fe-
renc, Sajti Ilona és Szûcs Csa-
ba, Gál Annamária és
Pálhegyi Zsolt, Nagy Ilona és
Molnár László, Biró Zsuzsan-
na és Horváth Roland (Sze-
ged), Irházi Ildikó és Havas
Attila, Ambrus Gyöngyi és
Lakatos Attila (Kecskemét).

SZÜLETÉSEK: Schwarcz
László és Farkas Melinda le-
ánya Melinda Csenge, Kocsis
István és Erdélyi Szilvia fia
Zsombor Imre, Hack Antal és
Orsós Marianna fia Dániel,
Dobra Ferenc Zsolt és Csiz-
madia Ágnes leánya Diána.

HALÁLESETEK: Horváth
Ferenc (1938), Antal István
(1932), Verebélyi Emil István
(1926), Pomucz János (1941),
Nyistyár György (1928), Bu-
dai Tivadar (1912), Magyar
Antalné Papp Rozália (1925).

Dr. Lampert Mónika bel-
ügyminiszter közremûködé-
sével az elmúlt hétvégén Bu-
dapesten számítógép-fejlesz-
tési fórumot rendeztek a bel-
ügyi szakembereknek, amely
rendezvény részeként – a Ma-
gyar Gyors- és Gépíró Szö-
vetség szervezésében – 70 in-
dulóval másolási versenyt is

Gyulai siker a BM-versenyen
tartottak. Ezen a Gyulai Rend-
õrkapitányság közrendvédel-
mi osztályának munkatársa,
Szatmáriné Tokai Erzsébet a
negyedik helyen végzett. A
fiatalasszony meglepetése és
öröme leírhatatlan volt, ami-
kor megtudta: teljesítményé-
nek elismeréséül az IPA (a
nemzetközi rendõrszervezet)

különdíját, egy komplett, sík-
monitoros számítógépet ve-
het át.

– Tizenöt percet adtak, ez
idõ alatt a legkevesebb hibát
vétve kellett a megadott anya-
got leírnunk. Nekem 4050 le-
ütés sikerült egy hibával – tud-
tuk meg Szatmárinétól.

(-il-)

Az elmúlt hét végén ablak-
betörés módszerével betörtek
az egyik legismertebb gyulai
ügyvéd belvárosi irodájába,
ahonnan a tettesek mindössze
egy Philips magnót és egy réz
hamutálcát loptak el. A lopási
kár 25 ezer, a rongálási pedig
15 ezer forintnyi volt. Mint
arról Berczi László alezredes,
a Gyulai Rendõrkapitányság

Betörtek
az ügyvédi irodába

hivatalvezetõje lapunkat tájé-
koztatta, hétfõn délután már
kézre kerítették a két elköve-
tõt, H. A. L. 19 éves és a fiatal-
korú N. G. 16 éves gyulai
lakosokat, akik beismerték a
betörést.

A két fiú bíróság elé állítá-
sa – gyorsított eljárással – fo-
lyamatban van.

(-y-)

– A GYULAI VÁRFÜR-
DÕ valamennyi szolgáltatása
május 24-tõl a vendégek ren-
delkezésére áll. A nyári be-
járatokat és az összes szabad-
téri és fedett medencét is
igénybe vehetik a szórakozni
vágyók.

Gyógyszertári ügyelet
Május 24-, 26-, 28-, 30-
án az Erkel (Kossuth u.
4.), 25-, 27-, 29-én az
Árpád patika (Árpád u.

18.) az ügyeletes.

– BALLAGÁS. A Semmelweis Egészségügyi Szakképzõ
Iskola május 24-én 9 órától tartja iskolai ballagását. Az ünnep-
ség 10 órától a megyei Pándy Kálmán kórház Árvay-termében
folytatódik, ahol a végzõsök átveszik a képzettségüket igazoló
okleveleket, és ünnepélyes esküt tesznek a betegek ellátása és
ápolása jegyében.

A Békés Megyei Munka-
ügyi Központ Gyulai Kiren-
deltsége tájékoztatása szerint
az alábbi bejelentett álláshe-
lyek vannak Gyulán, illetve
környékén. Bõvebb felvilágo-
sítást a jelentkezõk a kiren-
deltségen kapnak: Gyula,
Szent István u. 27/B, tel.: 66/
463-257, 66/463-368.

8 általános végzettséggel:
állatgondozó, 2 fõ; nehézgép-
kezelõ (ország területe) 1; ne-
hézgép-kezelõ 3; segédmun-
kás 8; takarító 3; konyhai ki-
segítõ 4.

Szakmai végzettséggel:
ápoló 14; kõmûves 6; felszol-
gáló 3; nyomdai gépmester 2;
varrónõ-ügynök 1; esztergá-
lyos 2; szakács 3; cukrász 2;

targoncavezetõ 5; tehergép-
kocsi-vezetõ 1; asztalos 5; la-
katos 7; esztergályos 2; pék 2;
kárpitos 1; gépjármûszerelõ
1; dukkózó, fényezõ 2; bádo-
gos 1.

Középfokú végzettséggel:
területi képviselõ 5; külke-
reskedelmi üzletkötõ 2; cég-
vezetõ 1; reklámmenedzser 3.

Felsõfokú végzettséggel:
segédorvos 3; gépészmérnök
1; orvos 3; angol–földrajz sza-
kos tanár (Sarkad) 1; angol–
matematika szakos tanár (Sar-
kad) 1; angol–informatika
szakos tanár (Sarkad) 1; an-
gol–biológia szakos tanár
(Sarkad) 1; ének–zenetanár 1;
könyvelõ 1.

Dürer Terem
A „Gerencsérek, kályhások, tûzvigyázók – Feudális kori kály-
hacsempék az Alföldrõl és peremvidékérõl” címû történeti
kiállítás még mindig látogatható.

Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ
Vasárnap 10 órától rendezik meg javarészt a Göndöcs-kertben
a városi gyermeknapot megannyi, változatos programmal,
amelynek részleteirõl a gyerekek a Gyula-szerte kihelyezett
megállító táblákról, illetve a szórólapokról értesülhetnek. Este
8 órától a Polgá-Rock és a Reqvill felléptével szabadtéri
koncert lesz (rossz idõ esetén azt a „B”-épületben tartják meg).
A Harisnyagyári Nyugdíjas Klub baráti találkozóját a „B”-
épületben 27-én, kedden 14 órától rendezi meg.
A „Kihívás napja” alkalmából 27-én kedden és 28-án szerdán
számos kiegészítõ rendezvényre is várja a sportolni, mozogni
vágyó gyulaiakat a ház; a részletes programról a város-szerte
kihelyezett megállító táblákról értesülhetnek.
A Rejtvényfejtõ klub évadzáró foglalkozását 29-én, csütörtö-
kön 17 órától tartja meg.
Az Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvész tanszakának „Mes-
termunkák I.” évadzáró kiállítása a földszinti aulában tekint-
hetõ meg.
A II. emeleti elõtérben várja a tiniket az Ifjúsági kaszinó
minden szolgáltatásával.

Pándy Galéria
Köteles Jenõné ikonjainak tárlatát június 4-éig tekinthetik meg
az igazgatósági épületben.

Petõfi mozi
A mag (szinkr. amerikai katasztrófafilm) – 28-áig mindkét
elõadáson.

Postagaléria
Az alapító Veres István fotográfus és Volent Kati festõ-grafikus
tárlata látható a hónap végéig.

BÉKÉSCSABA – Munkácsy Mihály Múzeum
Vágréti János festõmûvész „Üzenet” címû gyûjteményes tár-
lata 25-éig látogatható.

Újra
lovastábor
Eleken

A tavalyi sikeres tábor után az idén is lesz lovastábor az
eleki középiskolában.

Ideje: június 20-tól június 29-ig.
Szállás az iskola kollégiumában – 24 órás szakképzett

pedagógusi felügyelet!
Teljes ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora.
A tábor programja:
Minden nap délelõtt, délután lovaglás, lovasoktatás a

gyerekek egyéni lovaglástudása szerint, szakképzett ok-
tatóval. A lovaglás mellett kirándulások Mezõhegyesre,
Szabadkígyósra, strandolás Gyulán, kézmûves foglalko-
zások, ingyenes internet-használat.

Részvételi díj: 30 000 Ft.
Jelentkezni lehet: a 66/240-561-es telefonszá-

mon, a délelõtti órákban.

Május 23-án 9 órai kezdettel a városháza díszter-
mében az

– IDEA program aktuális kérdései;
– a közigazgatási eljárási törvény új elemei
tárgykörben dr. Lúczi József, az IDEA program

hivatalvezetõje elõadást tart.
Az elõadást követõen – elõreláthatólag 11 órakor

– konzultációra lesz lehetõség.
Az elõadásra tisztelettel meghívjuk és szeretet-

tel várjuk az érdeklõdõket.
A jelzett napon a polgármesteri hivatalban korlá-

tozott ügyfélfogadás lesz!
Becsyné dr. Szabó Márta

jegyzõ

25 éves érettségi találkozó!
Az Erkel Ferenc Gimnázium 1978-ban érettségizett

diákjai részére osztály- és évfolyam-találkozót tartunk
május 31-én, szombaton délután 3 órától.

Szeretettel várjuk osztálytársainkat: Varga Judit, Kóra
János, Hegedûs Éva, Metz Erzsébet, Niedermayer
Márta.

A Gyulai Várfürdõ Kft. Gyermeknap al-
kalmából május 25-én a 14 évnél fiatalab-
bakat térítésmentesen, szeretettel várja a
fürdõbe!

A TV2-bõl és a Sport1-rõl jól ismert Gajdos
Tamás 10 és 14 óra között a fürdõ területén 5
helyszínen rendez gyermektornát. Ezen a gye-
rekek és szüleik a Fani Aerobic Club tornásza-
ival együtt mozoghatnak.

A várfürdõbeli program televíziós felvétele a
késõbbiekben a Sport1 mûsorán látható.


