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A Tessedik Sámuel Fõiskola Gyulai Egészségügyi
Intézete a városháza dísztermében tartotta meg ünnepélyes diplomaátadó tanácsülését. (3. oldal)

Tanfolyamkezdés:
2002. július 1.
2002. július 22.

Ünnep
a szabadidõparkban

Beíratkozás és szintfelmérés 2002. június 28-ig,
hétköznap 13–18 óráig.

Újabb létesítményekkel
gazdagodott Gyöngyvirág
téri szabadidõpark, s holnap
egész napos program keretében adják át azokat.
(3. oldal)

LINGVA Nyelvstúdió

Sikeres edzõ
Nemrégiben vehette át
Vincze Zoltán a Magyar Atlétikai Alapítvány „Az év
legeredményesebb utánpótlás edzõje” díjat. (6. oldal)

Az elmúlt héten az általános iskolákban az elmúlt héten szombaton tartották meg a
ballagási ünnepségeket. Képünk az Implom iskola 8.A osztályosairól készült

6,9 millió a vármúzeumra
Mégsem utasították el az
önkormányzat vármúzeummal
kapcsolatos pályázatát. A korábbi hírekkel ellentétben azt
közölte keddi sajtótájékoztatóján Dancs László polgármester, hogy városunk 6,9 millió
forintot nyert az újra berendezés elõtt álló vármúzeum infrastrukturális fejlesztésére.
Többször hírt adtunk arról,
hogy a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
(NKÖM) az ország jelentõsebb múzeumainak meghívásos pályázatot írt ki, melynek
elkészítésére a gyulai önkor-

mányzatot, mint a Gyulai Vármúzeum mûködtetõjét is felkérték.
A polgármester elmondta:
dr. Havassy Pétert, az Erkel
Ferenc Múzeum igazgatóját
arra kérte, a nyár végére készítse el a vármúzeumi tárlat
részletes forgatókönyvét.
Ugyancsak a várral kapcsolatos hír, hogy az önkormányzat
összeállít és elküld egy tájékoztató anyagot a várfelújítással kapcsolatosan mind az új
kultuszminiszternek, mind pedig Medgyessy Péter miniszterelnöknek.
(m-p)

Városerdõnél lehet fürödni a Fekete-Körösben
A két megyei lap a közelmúltban foglalkozott Szanazuggal, s tájékoztatásuk alapján a szakhatóságok megtiltották a kedvelt üdülõhelyen
a fürdést. Az ÁNTSZ megszólaltatott képviselõje az indokok között egy kormányrendeletbõl is idézett, mely
szerint: „Fokozottan fertõzött
szennyvízbevezetés (meghatározott fertõzõbeteg-ellátó intézmény, elhullott állati termékeket feldolgozó üzem, radioaktív szennyvizet kibocsátó létesítmény stb.) 25 km-es

távolságon túl is csak abban
az esetben fordulhat elõ, ha a
megfelelõ vízminõséget a kijelölni kívánt fürdõhelynél 5
év vízminõségi mérései alátámasztják, és a vízminõséget
kedvezõtlenül befolyásoló
rendkívüli esemény nem fordult elõ”. Nos, a tüdõkórház a
jelzett határon belül van, s –
igaz, megfelelõen tisztított –
szennyvize a Fekete-Körösbe folyik. De más feltételek
sem teszik lehetõvé Szanazugnál a fürdést.
Mióta a lapokból tudomást

A diák volt az úr a Bay iskolában
Legalábbis a Bay iskolában a tanév utolsó napján. A
vári iskolában többéves hagyomány, hogy az utolsó ta-

nítási napon a diákönkormányzat szervez programot.
Ilyenkor a tankönyvek megkezdik nyári pihenõjüket, s

5700 Gyula, Béke sgt. 50. I. em.
Tel.: 66/463-663/170, 06-20/94-75-570
www.lingva.hu
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsga egy helyen!
PITMAN nyelvvizsgaközpont
PITMAN a barátságos nyelvvizsga!
Már az érettségit is kiváltja!
06-0085-02

fõszerephez jut a játék, a szórakozás.
Így történt ez június 14-én
is, amikor a diákok vezette

tanévértékelés után a diákönkormányzat vezetõi kihirdették a tanév legjobb osztályát. Tanulmányi eredményével, sportteljesítményével és
szorgalmával idén már második alkalommal nyerte el a
megtisztelõ címet és a vele
járó jutalomkirándulást a 6.
B osztály. Majd megkezdõdtek a tombolagyûjtõ ügyességi és szellemi vetélkedõk, s
a délelõtt folyamán több szórakoztató programon vettek
részt a diákok, ennek része
volt a tombolasorsolás is,
majd a tanév utolsó napját a
Face to face zenekar játéka
zárta.
A diáknap és a nyertes osztály jutalmának költségeit az
iskola tanulóinak kétkezi
munkájával megkeresett
összegbõl fedezték a szervezõk, ugyanis a hulladékgyûjtés bevételét hagyományosan
erre a programra fordítja az
iskola.
K. A.

szereztek errõl az emberek,
nagyon sokan érdeklõdtek
szerkesztõségünkben is, hogy
a városerdõi szabad strandon
lehet-e fürödni, hiszen az
közvetlenül a tüdõkórház
szomszédságában van. Ez
ügyben kerestük meg dr. Medgyaszai Lászlót, a polgármesteri hivatal hatósági osztályvezetõjét, aki az alábbiak szerint tájékoztatta lapunkat:
– A városerdõi kijelölt fürdõhelyet a polgármesteri hivatal megbízásából egy vállalkozó üzemelteti. Magát a

fürdõhelyet több mint tíz évvel ezelõtt jelölték ki, s folyamatosan ellenõrzik a szakhatóságok, minden szempontból. Sem a vízminõséggel,
sem az üzemeltetéssel kapcsolatban nem merültek fel
eddig problémák. Ami pedig
a tüdõkórház szennyvizét illeti, az a városerdõi fürdõhelytõl jóval lejjebb – csaknem egy kilométerrel – folyik
a Fekete-Körösbe. Tehát mindent figyelembe véve: itt nyugodtan lehet fürödni.
P. F.

Szétverték a „várjátszót”
Az elmúlt hétvégén ismét
erejükkel mit kezdeni nem
tudók vandálkodtak a várkerti játszótéren – tudtuk
meg a Városgazdálkodási
Igazgatóság munkatársaitól.
A garázdák most (is) alapos
munkát végeztek, hiszen a
cölöpvár úgynevezett parancsnoki épületét vélelmezhetõen karaterúgások sorozatával szétverték; az õrtornyok cserepeibõl most
„csak” százat ripityára zúztak. A cölöpvár elõtti játszótér sem kerülte el a dúvadak
becses figyelmét: az egyik
hinta faragott lófejét letörték, három libikóka – hónapokkal ezelõtt speciális

technikával megvasalt(!) –
ülõkéjét is leszakították.
Évenként közel négyszázezer forint kárt okoznak a vandálok a várjátszón.
Sem a két polgárõr egyesület, sem a rendõrség „nem
töri magát”, hogy a messze
földön híres, de a rongálások miatt mind jobban lepusztuló várkertrész õrzésbiztonsága érdekében hathatós lépéseket tegyen. Lassanként visszafordíthatatlanul tönkre vágják a magukról megfeledkezettek városunk egyik nevezetességét.
Az igazgatóság ez alkalommal is feljelentést tett a
Gyulai Rendõrkapitányságon.
(nl)
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Szükség van a párbeszédre
Nemrégiben komoly kritika érte hazánkat az Európai Unió
részérõl. Hiányolják a honi folyamatok társadalmi kontrollját, melynek – véleményük szerint is – leghatékonyabb módja
a civil szervezetek bevonása, megerõsítése lehetne. Biztosítható lenne az információ áramlása, a különféle nézetek megjelenítése, az érvek ütköztetése és a konszenzusos döntéshozatal is e szervezetek részvételével.
Sajnos, Gyulán sem mûködött, mûködik a helyi hatalom és
a civil szervezetek párbeszéde…
Megmutatkozott ez a parkolási rendelet esetében is, ahol a
lakosságot meglepetésként érte a képviselõ-testület által hozott döntés, ezt követõen pedig a képviselõkön volt a csodálkozás sora, amikor megismerték választóik véleményét. Az
indulatok felkorbácsolása helyett, a Gyulát sem a legjobb
színben feltüntetõ cikkeket is elkerülve, egyeztetni kellett
volna politikusainknak velünk, a civilekkel, a gyulaiakkal.
Sokkal jobban mûködhetne ez a dolog, ha valamilyen
szervezett formát, keretet dolgoznánk ki. Valós eredményt
ígérõ elképzelés leginkább a Civil Szervezetek Házának
létrehozása, kialakítása lenne, mely mostanra halaszthatatlanul szükségessé vált.
A máshol jól mûködõ inkubátor-házakhoz hasonló elvek
alapján valódi otthont kínálhatnánk a civil szervezõdéseknek,
ahol az önkormányzat által finanszírozott gondnok, könyvelõ
nyújtana segítséget az egyesületeknek, ráadásul az irodai
háttér mellett a tagság számára is kulturált körülmények
teremtõdnének a találkozásokra, összejövetelekre.
Nemcsak a civil társadalom, de az önkormányzat is sokat
profitálhatna mindebbõl, hisz terveirõl, gondjairól a létreho-

zandó házban képviselettel bíró egyesületeket, azok tagjait
közvetlenül tájékoztathatná, s ugyanígy kikérhetné véleményüket is.
Polgármesterségem idején – sajnos – én sem kezeltem
fontosságához méltóan ezt az ügyet, a kisebb elõrelépéseken
túl igazi áttörést nem sikerült elérnem. Az elmúlt néhány év
tapasztalatával a hátam mögött, másik szemszögbõl is átlátva
a kérdést, úgy érzem, hogy segíteni tudnék, tudok a megoldás
megteremtésében.
Mivel pártpolitikának ebben a kérdésben nem szabad megjelennie, ezért az önkormányzati választásoktól függetlenül,
nem politikusként, hanem egyszerû gyulai lokálpatriótaként
kérek mindenkit, minden szervezetet, hogy elképzeléseikkel,
ötleteivel, elvárásaival, igényeivel keressen engem. Szívesen
egyeztetek önökkel, örömmel dolgozom együtt mindenkivel,
aki tenni akar a Civil Szervezetek Házának létrehozásáéért.
Remélem, hogy az új magyar kormány felismeri a szakmai,
érdekképviseleti, vagy akár korosztályi összetartozás alapján
létrejövõ szervezõdések, valamint velük együtt a társadalmi
párbeszéd fontosságát, sõt, áldoz rájuk pénzt és idõt is.
Reményeim szerint az õszi önkormányzati választások
után felálló testületben is többségben lesznek az ügy iránt
elkötelezett politikusok.
Ám mindez kevés, ha mi magunk nem teszünk meg minden
tõlünk telhetõt. Legfontosabb most is az, hogy eldöntsük, mit
szeretnénk, mi a célunk, milyen házat hozzunk létre.
Kérem Önöket, hogy tegyünk is érte!
Lebenszky Attila

Újabb kedvezmények a Prakticompnál
„Megtiszteltetés számunkra is, hogy a Prakticomp cégcsoport ma plázánkban tartja
meg infónapját” – fogalmazott a hétfõn délelõtti megnyitójában
Hrabovszki
György, a békéscsabai Csaba
Center igazgatója, majd még
hozzátette: „Szerencsés lenne, ha a jövõben minden héten egy-egy, legalább ilyen jelentõségû rendezvénynek adhatnánk helyet!”
A régió legnagyobb és legjelentõsebb számítástechnikai, informatikai cége, a Prakticomp Kft. – a cégcsoporthoz tartozó és a partnerszervezetekkel együtt – ezen a
délelõttön a Csaba Center

földszinti színpadán – ahol
bevezetõként és az elõadások
zárásaként a gyulai származású Hevesi Imre rövid gitárkoncertet adott –, majd az I.
emeleten lévõ, az elmúlt év
végén megnyitott, 300 négyzetméteres, reprezentatív internet-kávézójában infónapot
tartott. Ezen a több órás rendezvényen egyrészt a meghívott üzleti partnereknek, másrészt a „kisfelhasználóknak”
újabb és a korábbinál lényegesen olcsóbb internetezõ lehetõségeiket mutatták be. Ismeretes, hogy megyénkbe az
éppen 13 évvel ezelõtt, 1989
júliusában alapított Prakticomp „hozta be” az internetes

„D-Pont” a Csaba Centerben
A címben jelzett irodát más
néven energiakereskedésnek
is nevezik. Hogy mirõl is van
szó, azt az elmúlt pénteken
délelõtt a békéscsabai bevásárlóközpontban a megyeszékhely fõmérnöke néhány
perc alatt mondta, magyarázta el. Ezt követõen az ünnepélyes program részeként, közel fél órán át szakemberek
próbálták meg emberközelivé tenni a „D-Pont” jelentését. Tiszteletet érdemel
Briglovics Gábor, a Démász
Rt. kereskedelmi igazgatójának, Flender Jánosnak, az rt.
csabai kereskedelmi központja vezetõjének, valamint
Berecz Zoltánnak, a partner
Ecker Hungária Kft. igazgatójának buzgalma, de akkor
is: a jelenlévõk (több mint
százan voltunk) zöme talán
még most sem értik igazán a
lényeget.
Legyen elég annyi, hogy
január 1-jétõl a hazai energiaszolgáltatásban is megszûnnek a monopóliumok;
gyakorlatilag ön is, kedves
olvasó, bárkitõl, aki az ener-

giapiacon megjelenik, rendelhet elektromos energiát. Tudom, ez meglehetõsen bizarr
az immár százéves megszokottsághoz mérten, de ahogyan a telefonvonalak esetében, úgy az energetikában is
így lesz. Nos, a konkurenciaharc „kivédésére” nyitották
meg a megyeközpontban, a
Csaba Centerben a „D-Pont”ot, amely valóban energia-kerekedésként, valamint a számos – több mint harmincöt –
partner (például energiatakarékos berendezések kereskedésére hivatott cégek) akcióinak piacaként szolgálja a
nagy- és a kisfogyasztókat.
A Démász Rt. vezetõi
hangsúlyozták: a pláza I. emeletén megnyílt iroda nem közönségszolgálati, nem panasziroda! Azt is megtudtuk,
hogy a hazai energia-piac liberalizációja okán az év végére a Démász Rt. is új, a
lakossági igényeket jobban
szolgáló tarifarendszereket
dolgoz ki – amely nem jelent
áremelést!
N. L.

szolgáltatást 1996-ban; akkoriban 12 ezer volt a minimális
elõfizetési díj a világhálóra,
ami manapság már alig több,
mint kétezer forint...
Manapság már a vonalas
telefon-hálózatokban is szabadon választhatunk: ezért
kísérte nagy érdeklõdés például Bolla Zsuzsannának, a
NeoPhone munkatársának
elõadását, amelyben a régióban a „szokásosnál” sokkalta
olcsóbb megoldásokat kínált.
A Prakticomp Kft. részérõl
elõször Molnár Sándor adott
átfogó ismertetést az évrõl
évre bõvülõ, újabb és újabb
területeket meghódítani képes cég történetérõl, majd

Hack István ügyvezetõ igazgató a megyei rádiós adatátviteli hálózat terveibe avatta
be a megjelenteket; mint megtudtuk, ezek a tervek hamarosan valósággá válnak.
A városunkban „gyökerezõ” Prakticomp Kft. és a naprendszeréhez tartozó bolygók,
vagyis partnerszervezetei
olyan informatikai lehetõségeket mutattak be, amelyek
részben EU-normásak, részben elengedhetetlenül szükségesek ma már ahhoz, hogy
önnön becsülésünk szempontjából, felzárkózásunk érdekében lépést tartsunk a fejlettebb régiókkal.
(nemesi)

2002. június 21.

Drogellenes világnap
Az ENSZ június 26-át Drogellenes világnappá – szlogenje: „Válaszd az életet! Drog nélkül, tisztán!” – nyilvánította,
amihez hazánk is évek óta csatlakozik a témával kapcsolatos
rendezvényekkel, programokkal.
Aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint a drogfogyasztás egyre növekvõ tendenciája. Akár tudomásul vesszük,
akár homokba dugjuk a fejünket, tudnunk kell, hogy a
kábítószer itt van a mindennapi életünkben. Pontos adat nem
áll rendelkezésünkre, de felmérések becslései alapján félmillió alkalmi szerhasználó, s közel 60 ezer függõ beteg él
hazánkban. A jelenség megállításán, lassításán dolgozni kell,
de hiú ábránd azt gondolni, hogy a folyamat teljesen megszüntethetõ. Jobban tesszük tehát, ha beszélünk, kérdezünk
róla, ha elmondjuk, amit gondolunk, vitába szállunk azokkal, akik csak divatnak tekintik, vagy úgy érzik, hogy mindenki magánügye, s vállrándítva hátat fordítanak a problémának.
Ma Magyarországon számtalan képzett szakember segítségével mûködnek segítõ szolgáltatások, ahol a függõség
megelõzõsével, kezelésével és gyógyításával foglalkoznak.
A szakemberek egységesen vallják, hogy a leghatékonyabb
eszköz a drogprobléma megoldására a NEM-et mondás
megtanulása és a szer ki nem próbálása. A fiatalok a médiumokból és különbözõ ismeretterjesztõ elõadásokból ismerik
a különbözõ szerek fajtáit, hatásait, ami nagyon hasznos
dolog, de önmagában még nem nyújt védelmet. A kábítószer
egyetlen használat után is újabb fogyasztáshoz vezethet, s
hogy ez bekövetkezik-e vagy sem, hogy az egyén a kontrollt
meg tudja-e tartani, nem feltétlenül rajta múlik. Mindezt
bonyolult mélylélektani összetevõk és öröklött tényezõk
befolyásolják, így senkinek nincs biztosítéka arra, hogy õt a
kipróbálás nem juttatja-e függõséghez. Tehát abszolút biztos
ellenszernek marad a NEM megtanulása.
Június 26-án a gyulai és békéscsabai rádióban lehetõség
lesz élõ adásban beszélgetést folytatni a témáról, s várjuk a
kérdéseket és hozzászólásokat. Amennyiben már fönnáll a
droggal kapcsolatos probléma, úgy önként, bejelentkezés
nélkül, s teljes titoktartást biztosítva fordulhat bárki a gyulai
drogambulaciánkra.
Címünk: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1., tel./fax: 468380.

Kivilágítják a román templomot
Az esti városképnek újabb
– szó szerint – fénypontja lehet a kivilágított román ortodox templom. A Magyar Turizmus Rt. által kiírt közbeszerzési pályázaton a budapesti székhelyû LISYS
Fényrendszer Rt. lehet a kivitelezõje a munkának.
A Gazdasági Minisztérium
és a Nemzeti Kulturális Örök-

ség Minisztériuma támogatásával 50 mûemléki templomot szerelnek fel díszkivilágítással az országban, közöttük a gyulai román templomot. A fõvárosi cég augusztusban helyezi el azokat a
lámpatesteket, amelyek esténként fényglóriát vonnak majd
a templom köré.
(m-p)

Körös-völgyi fõzõverseny
– szabadtûzön fõtt ételek –
A június 28. és 30. között Gyulán,
a vár elõtt megtartandó Körös-völgyi sokadalom alkalmából
a rendezõ szervek fõzõversenyt hirdetnek.
Nevezni lehet a Körösök völgyében hagyományosan szabadtûzön fõtt ételek készítésével.
A verseny ideje: június 30-a, vasárnap 8–12 óráig.
Zsûrizés: 12 és 12.45 óra között
Eredményhirdetés: 13 órakor
Helye: a gyulai vár elõtti sokadalmi tér.
Nevezési határidõ: 2002. június 25-ig. További információ és nevezési lap igényelhetõ Békés Megye Képviselõ-testülete
Megyei Mûvelõdési Központja és Kézmûves Szakiskolája, Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatt (telefon: 66/442-122,
Dombi Ildikó)
Tudnivalók:
● az ételkészítés, tûzrakás valamennyi kellékérõl és hozzávalójáról a versenyzõknek kell gondoskodnia;
● a zsûri bírálatkor értékeli az egyéni, stílszerû tálalást és a kedves kínálást;
● a rendezõk igény alapján egyszerû asztalt és négy db széket biztosítanak, amennyiben a versenyzõ igényt tart rá
(de maga is hozhat);
● az elkészített ételbõl a négytagú zsûrin kívül a versenyzõ saját döntése alapján kóstolót tarthat.
A verseny szaktanácsadója és egyben a zsûri elnöke Mladonyiczky László, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetõje.
A verseny elsõ három helyezettje értékes jutalomban részesül.
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2002. június 21.

37 új diplomás ápoló tett fogadalmat
A Tessedik Sámuel Fõiskola Gyulai Egészségügyi Intézete a városháza dísztermében tartotta meg ünnepélyes
diplomaátadó tanácsülését
június 16-án. Dr. Köteles Lajos, az intézet igazgatója köszöntötte elõször a meghívott
vendégeket, a friss diplomásokat s hozzátartozóikat. Többek között elmondta, hogy az
elmúlt egy évtized alatt a diplomás ápolóképzés beilleszkedett a magyar felsõoktatási rendszerébe. Bár korábban
kétséges volt a gyulai intézet
léte is – mondta –, mára már
nem kérdõjelezhetõ meg, sõt,
a következõ tanévtõl új képzési formák is indulnak itt. A
friss diplomásokhoz is szólt:
nehéz körülmények között
kell majd dolgozniuk, de immár jobb anyagi feltételek
mellett. Kérte õket arra, hogy
mindenkor legjobb tudásuk

szerint végezzék munkájukat,
s õrizzék meg mindig emberségüket.
Dr. Patay István, a fõiskola rektora az intézményhálózatukról elmondta: minden
szervezeti egységük helyzete stabil, s bízik benne, hogy

az új kormányzat is biztosítja
a mûködéshez szükséges feltételeket. Mindemellett megemlítette, a Gyulán induló
újabb szakok, fejlesztések révén az itteni intézet a fõiskola ötödik kara lehet hamarosan.

Felvételünk a friss diplomások – képünkön egy csoportjuk
– láthatók eskütétel közben

Dr. Kovács József, a Pándy Kálmán Megyei Kórház
fõigazgatója a kórház minden dolgozója nevében köszöntötte a friss diplomásokat, s úgy fogalmazott, számukra egyre nagyobb jelentõségû a diplomás ápolók
munkája, s kérte õket, ne
hagyják el ezt a pályát. Mihály András professzor, a Szegedi Egyetem Általános Orvosi Karának dékánhelyettese is köszöntötte a végzett 37
hallgatót, majd Dancs László
polgármester a város vezetése nevében köszönte meg nekik, hogy ezt a képzési formát, s Gyulát választották tanulmányaik elvégzésének
helyszínéül. Utalt arra is,
hogy a gyógyfürdõ, a megyei
kórház és az intézet együttes
jelenléte a városban még sok
egyéb lehetõséget rejt magában.
P. F.

Finisben a gyulai tavak pályázatai
Mint arról már korábban
hírt adtunk, a város képviselõ-testülete döntött arról,
hogy a kínálkozó, 100 százalékos állami támogatást biztosító KAC-pályázatra
nominálja a gyulai tavak rendezését. A szervezést, a pályázatok elkészítését a
Körösvidéki Vízgazdálkodási Társulási Egyesülés
(KÖVITE) vállalta fel, díjmentesen.
Mint arról dr. Puskás János, a KÖVITE igazgatója
lapunkat tájékoztatta, a kilenc tóra a tájrendezési ter-

vek már elkészültek; a Szolnoki Bányakapitányság és a
Természetvédelmi Hivatal
által elvárt ökológiai, zoológiai, talajtani vizsgálatok eredményei is rendelkezésre
állnak. A Környezetvédelmi
és Vízgazdálkodási Minisztérium (KvVM) KAC-pályázatára augusztus végéig kell
benyújtani a kilenc tóra vonatkozó, azok teljes rehabilitációját megvalósítani kész
pályázati anyagot, amelyet a
KÖVITE szakemberei díjmentesen készítenek el.
A benyújtandó pályázatok

Ünnep a szabadidõparkban
Elkészült a Gyöngyvirág
téri szabadidõpark soron következõ üteme, melyet holnap, szombaton egy egész napos rendezvény keretében ad
át használatra a lakosságnak
a városrész képviselõje, Kóra
János.
Az egyre szépülõ, bõvülõ
játszóparkban délelõtt 10 órakor veszi kezdetét a mulatság. Ekkor kezdõdnek a tombolaszerzõ gyermekprogramok, ekkor nyitja meg kapuit
a játszóház a filagóriában, s
ekkor kezdõdik a városi gördeszka és görkori verseny,
mellyel felavatják az új, aszfaltos görkorcsolya-pályát. A
gyerekek szórakoztatására
szervezett programok 15 óráig tartanak, s közben 14–15
óráig élõ kívánságmûsort közvetít a helyszínrõl a Rádió 47.

Az új létesítmények átadására 15 órakor kerül sor, ennek alkalmából köszöntõt
mond Hoffmann Ferenc alpolgármester és dr. Csedeõ
Csaba István, Csíkszereda
polgármestere, s az eseményt
a Bay iskola diákjainak rövid
mûsora teszi ünnepélyessé.
Majd kezdetét veszi az önfeledt szórakozás. Elsõként Tátika-show szórakoztatja az érdeklõdõket, majd Sándor Lajos játszik szintetizátoron, és
19 órakor kerül sor a tombolahúzásra. Ezt követõen a
Nekropolisz együttes szolgáltatja a zenét az utcabálhoz, s
22 órakor tûzijáték koronázza meg a nap eseményeit.
Holnap Paradicsomban a
programok alatt 10–22 óráig
a Gyulakonyha Kht. biztosítja a vendéglátást.
–a

Kedves Gyulaiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a városi virágosítási
versenyre 2002. július 5-ig lehet jelentkezni a
polgármesteri hivatal fõépítészeti csoportjánál
az alábbi kategóriákban:
❉ virágos elõkert
❉ virágos balkon és ablak
❉ ház elõtti virágos közterület
A „ház elõtti virágos közterület” kategória nyertesei
díjazásban részesülnek.
Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Gyula Város Polgármesteri Hivatalának
fõépítészeti csoportja

értelmében – a KvVM bányászati és tájrendezési osztályára benyújtva – a város
tulajdonában lévõ tavak az
alábbi hasznosításúak lehetnek. Rákóczi-, Erkel-tó,
Paligödör: jóléti park és tó;
Hunyadi- és Wesselényi-tó:
pihenõ- és csónakázó-tó; Kisökörjárás II. és Liget-tó
(Gyulavári): vízisport- és
csónakázó-tó. A Kisökörjárás I. nevû tó (amely a Munkácsy Mezõgazdasági Rt. tulajdona) vízisport- és csónakázótó, a magántulajdonú
Hõsök-tava pedig pihenõ- és

csónakázó-tó funkcióra érdemes a pályázati megnevezés szerint. A jogszabályok
értelmében a halászati-horgászati hasznosítás nem szerepelhet a pályázati anyagban; ezen hasznosítási formáról a késõbbiekben a tulajdonos dönthet.
Mint azt dr. Puskás János
elmondta, a pályázatok természetesen a tavak környezetének rehabilitációjára is
kiterjednek; a remélt beruházási összeg jóval meghaladja a 100 millió forintot.
(nemesi)

MUNKAALKALOM!
Német–magyar–rajz szakos (lehetõleg középiskolai) tanárt keres az eleki Mezõgazdasági
és Ipari Középiskola
(5742 Elek, Szent I. u. 4–6)., 2002. augusztus 1-tõl.
Körülmények: dinamikusan fejlõdõ intézmény, demokratikus munkalégkör, kiemelt fizetés, a többletmunka megfelelõ díjazása, továbbtanulási lehetõség.
Érdeklõdni lehet: Zámbó András igazgatónál,
tel.: 06-30/29-25-906.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyula Város Önkormányzata pályázatot hirdet
azErkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ

igazgatói álláshelyének
betöltésére.
Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, vagy szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevékenység, büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, pedagógiai-mûvelõdési
programot, az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje a Kulturális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az intézményvezetõi megbízás 5 évre szól.
Bér, juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
alapján, illetve megegyezés szerint.
A pályázatokat Dancs László polgármester címére kérjük
benyújtani (5700 Gyula, Petõfi tér 3.).
A pályázat iránt érdeklõdõk számára felvilágosítást nyújt
Gyula Város Polgármesteri Hivatala intézményi osztálya (telefon: 66/362-155).
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GYULA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H ÍV Ó
Gyula Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
június 24-én (hétfõn) 14 órai kezdettel ülést tart a városháza dísztermében, amelyre Önt tisztelettel meghívom.
Napirendi javaslat
I. Interpellációk, kérdések
II. Tájékoztatók
1. A képviselõ-testület legutóbbi ülése óta történt
fontosabb eseményekrõl. 2. Az önkormányzati pályázati lehetõségekrõl. 3. Az Erkel Ferenc Múzeum városi intézményként való mûködtetése. 4. Gyula város
közmûvelõdési intézményeinek felújítási munkáiról.
5. Utak és járdák építésérõl, felújításáról. 6. A szociális szakfeladat felhasználásairól 2002. május 31-ig.
III. Napirend elõtti beszámolók
1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl. 2. A
lejárt határidejû határozatokról. 3. Az idegenforgalmi és
nemzetközi kapcsolatok bizottsága tevékenységérõl.
IV. Fõ napirend
1. A Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása.
2. A Semmelweis Egészségügyi Szakképzõ Iskola és
Kollégium igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása. 3. Gyula, Kisökörjárás komplex hasznosítása. 4.
A Gyula, Szent István u. 69. sz. alatti ingatlanból 7 000 m2
terület értékesítése. 5. Rendelettervezet a Pándy Kálmán
Megyei Kórház környékének részletes helyi építési szabályzatáról. 6. Rendelettervezet az Orgona sétány–Rulikowski utca–Szarkaláb utca vonala–Iskola utca vonala
által határolt terület helyi építési szabályzatáról. 7. A
gyulai Orgona sétány területének értékesítése. 8. A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási
vállalkozások minimumfeltételei körébe tartozó eszközök átadása, illetve a rendelõbérleti díjak emelése. 9. A
városi központi ügyeletre elõírt minimumfeltételek közül
hiányzó mûszerek beszerzése. 10. A védõnõi épület javítási munkálataira fedezet biztosítása. 11. Rendelettervezet Gyula város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirõl. 12. Rendelettervezet a lakások és helyiségek bérletérõl szóló 26/1996. (X. 25.) sz. rendelet
módosításáról. 13. Rendelettervezet az önkormányzat
tulajdonában lévõ lakások és helyiségek elidegenítésérõl
szóló 12/1994. (V. 13.) sz. rendelet módosításáról. 14.
Rendelettervezet a 14/1991. (IV. 22.) sz. rendeletben
szabályozott piacokon és vásárokon szedhetõ díjakról
szóló 1/2001. (II. 1.) sz. rendelet módosításáról. 15. A
Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kérelme.
16. Az MDF Gyulai Szervezetének elhelyezése. 17. Közterületi füvesítések elvégzése. 18. A Semmelweis Egészségügyi Szakképzõ iskola elhelyezése. 19. Az 1. Sz.
Általános Iskola és a Dürer Albert Általános Iskola fûtéskorszerûsítése. 20. A Jókai u. 30. sz. alatti ingatlan biztosítása a Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat számára. 21. Énekszak és városi vonószenekar mûködtetése az Erkel Ferenc Zeneiskolában. 22. Az Erkel
Ferenc Vegyes Kar helyzete, további mûködése. 23. A
Széchenyi Utcai és a Törökzugi Óvoda nevelési programjának módosítása. 24. A Törökzugi Bölcsõde bõvítésének lehetõsége. 25. Az 5. Sz. Általános Iskola kérelme
többlet óratömeg biztosítására. 26. Rendelettervezet a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. 27. Fedezet biztosítása a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletben meghatározott kedvezményekhez. 28. A Gyulai Közüzemi Kft.
2002. évi beruházási szerzõdésének elfogadása. 29. A
Gyulai Közüzemi Kft. 2002. évi bérleti szerzõdésének
elfogadása. 30. A Gyulai Közüzemi Kft. alapító okiratának módosítása. 31. Nyilatkozat a gyulai 260 hrsz-ú
ingatlant érintõ elõvásárlási jogról. 32. Tûzoltózenekari
fesztiválok, szakmai rendezvények önkormányzati szervezése és támogatása, valamint a tûzoltóság fejlesztése,
területbõvítése. 33. A gyulai 5161/43 hrsz-ú ingatlan
tulajdonviszonyainak rendezése. 34. Rendelettervezet az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályiról szóló 28/1995. (X. 20.)sz. rendelet módosításáról.
35. Rendelettervezet a képviselõ-testület 2001-2002. évi
költségvetésérõl szóló 3/2001. (III. 1.) számú rendelet
módosításáról. 36. Az Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítása.
VI. Zárt ülés
1. Kiegészítõ családi pótlék ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása.
Dancs László
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Vinkler mester és tanítványai a Dürer Teremben
Már a hatvanas évek végétõl, de a hetvenes évek
közepétõl bizonyosan Vinkler László festõmûvész kapcsán tanult szinte minden
magyarországi humán szakos fõiskolás és egyetemista, ha a szépmûvészet bármilyen formában is szóba
került. Esztétika-tanáraink a
„magyar Picassó”-nak tartották, akinek életmûvén levezethetõ volt a katalán zseni életútja is; megmutatván,
hogy néhány évtizedes késedelemmel hogyan történ(hetet)t ez a Rákosi-diktatúrába fúló Magyarországon. Mai méltatói persze egy
kicsinyt átértékelve próbálják bemutatni azt a feledhetetlen, 1980-ban, 68 éves
korában elhunyt mûvészt,
aki még életében ezreknek
adott lelki-szellemi támaszt.
Az elmúlt pénteken nagyszabású, a kivételezett alkalomhoz méltó megnyitóra
került sor a Dürer Teremben. Ezen a délutánon városunkban talán elsõ alkalommal mester és tanítványa tárlatot nyithatott meg Szuromi

Pál mûvészeti író, aki – elmondása szerint – szintén
tanítványa volt Vinklernek.
Ahogyan a két egykori famulus, a gyulai Oroján István és a megyénkben szintén gyakran „megjelenõ”
Lóránt János Demeter.
Szuromi szerint „a mûvészetet nem lehet tanítani,
csak a nyitott szellemiséget
továbbítani, amelyhez a növendék vagy tud csatlakozni
saját talentumaival, vagy
sem”. A szintén a mûvészeti

író által találóan triptichonnak nevezett, augusztus 4éig az emeleti traktusban
nyitva tartó tárlat valóban
ezen elv alapján rendezõdött. A fõfalakon Vinkler 32
képét csodálhatja meg a látogató. Méghozzá ebben a
mikroméretûvé zsugorított
életmû-kiállításban a harmincas években készült,
már-már akadémikusan
„élethû” portréktól – mintegy algoritmust mutatva – a
hazai konstruktivizmus

A megnyitón készült képünkön (balról jobbra) dr. Havassy
Péter múzeuumigazgató, Szuromi Pál és Oroján István

ter elmondta: a Duna Televízió felajánlotta városunknak
a 300 perces anyag megvételét, melyért mindössze 250
ezer forintot kell majd fizetni.
Az önkormányzat olyan helyi vállalkozók jelentkezését
várják, akik hozzájárulnának
a film elkészítéséhez.
(-pj)

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülõk!

Kézmûves,
nyelvi,
számítástecnikaés sporttábor
A megye legjobban felszerelt népmûvészeti mûhelyeiben,
nyelvi laborjában és számítógép-szaktantermében,
GYULÁN, a Göndöcs Benedek Szakkképzõ Iskolában
egy-egy hetes tábort szervezünk:
Sport tábor
Német nyelvi tábor
Számítástechnikai tábor
Kézmûves tábor
– szövés
– fafaragás
– ügyeskezek
– fazekas
– népi bõrös
– csuhéfonás
– gyöngyfûzés
– Patchwork foltmozaik varrás
– számítástechnika
A tábor reggel 8–16 óráig tart, melyben tízórai, ebéd
és uzsonna is lesz.
Résztvételi díj: 3900 Ft/fõ.
Korhatár: 6–18 év.
A tábor ideje: I. 2002. július 1. és 5. között,
II. 2002. július 8. és 12. között.
A tábor vezetõje: Gedeon Éva, tanárnõ, szakmai
szervezõje: Széll János tanár, népi iparmûvész.
Jelentkezni lehet június 27-ig Tagai Tímeánál.
Cím: Göndöcs Benedek Szakképzõ Iskola,
Gyula, Kossuth L. u. 26., tel.: 463-123, 463-540.

Postagaléria

A legendás
mûvészházaspár tárlata
A hetvenes-nyolcvanas
évek fordulóján Gyulán a kevés, igazán számító képzõmûvész között ott volt Meskó
Anna és Póka György is. Nem
volt olyan helyi, megyei, regionális tárlat, ahol ne csodálhattuk volna festményeiket, grafikáikat. Aztán a mûvészházaspár – nem tudok rá
jobb szót: – „illegalitásba vonult”. Ezért is számít a város
nagyrabecsülésének, hogy
változatlanul gazdag, megújulni kész mûvészetük újabb
gyöngyszemeivel megtisztelték közönségüket. A hónap
végéig a Postagalériában látható Meskó Anna és Póka
György remekei.
Szívem szerint a messze
földön méltán neves gyulai
piktúra Philemonjának és
Baucisának nevezném õket,
bár életkorukat tekintve még
– hál’ istennek! – messze vannak a mitológiai kortól. De õk
már éltükben, mûvészetükben
legendásan fává, egy csodálatos egységgé olvadtak össze.

Hogy ki volt az a Zeusz-Hermész istenpáros, aki megáldotta õket? Talán szeretetük,
mûvészetük egymásba fonódó teljessége lehetett az...
Mindez tetten érhetõ ezen
a valóban kamara méretû,
pirinke és ezért csak szeldelten, egy-egy dolgot éppen
hogy felvillantó kis kiállításon. A meskói virágcsendéletek, a pókai ex librisek, más
metszetek ma már képi kultúránk evidenciái. Õk ketten
azonban nyilván egymást építõ tehetségükbõl merítkezve
képesek azt még vonzóbbá
tenni.
Nagyszerû ez a postai ízelítõ, amely meghozta a szép, a
nemes és az értékes iránt fogékony ínyencek étvágyát. A
város, s annak mûvészetszeretõ közönsége magát tisztelné meg, ha a „gyulai piktúra
Philemonjának és Baucisának” egy méltó, nagyobb szabású, tisztelgõ kiállítást rendezne.
Nemesi László

Koncert a küszöbön

Film készül városunkról
A Duna Televízió Virágzó
Magyarország címû kisfilmsorozatának keretében városunkban is forgat. A filmben
természeti, kulturális és gazdasági értékeinket mutatják
be a mûsor készítõi. A 20 perces filmhez 300 perc hosszú
filmanyagot vesznek fel.
Dancs László polgármes-

„megteremtéséig”, életmûvének kiteljesedéséig. Akinek csipetnyi érzéke is van
az elmúlt század tomboló és
nem egyszer mindent megsemmisítõ, majd a semmibõl újat teremteni kész mûvészettörténetéhez, annak
egy csodás, szóban elmondhatatlan idõutazást jelent ez
a nagyszerûen szerkesztett
Vinkler-rész. Amit kiválóan
egészít és teljesít ki a két
tanítvány illõ módon csak
kevés számú képbõl álló,
azaz jelzésszerû traktusa.
Oroján négy képet hozott,
Lóránt meg hetet. De ahogyan azt mondani szokás: itt
is megmutatkozik a cseppben a tenger. Bocsánat a képzavarért: a Mester is megmutatkozik ezekben a „cseppekben”...
Halálában is boldog lehet
Vinkler László. Ezt a boldogságot, „a lineáris lét helyett a világ terének igenlését” – ahogyan Szuromi Pál
fogalmazta meg – bárki befogadhatja. Ha megnézi ezt
a szép, értékes, kiválóan rendezett „triptichont”.
(nemesi)
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Illényi Katica hegedûmûvész pénteken este a Százéves cukrászdában lépett fel.
A patinás épület mindkét
szalonja zsúfolásig megtelt.
A mûvésznõ pontosan érkezett, gyorsan hangolt, majd
elfoglalta az eddigi pályafutása legparányibb színpadát,
a két szoba közötti küszöböt, és már el is kezdõdött a
koncert. A tisztelt nagyérdemût figyelmeztette, hogy
szóljanak rá, ha valamelyik
szoba közönségét elhanyagolná, netalán hátat fordítana valakinek.
Illényi Katica fellépéseinek helyszínei eddig sem
voltak mindennapiak. Hegedült és énekelt már rozsdás hajóroncson, tudtuk meg
tõle, és felejthetetlen volt,
de Amerikában egy repülõtéren is, ahol a vámos nem
akarta elhinni, hogy a hegedû, amit magával vitt, nem
csempészárú. Bizonyíték-

képpen játszania kellett egykét strófát. A rögtönzött elõadás sikeres volt, a marcona
tiszt megnyugodott, az alkalmi, nemzetközi közönség pedig jól szórakozott.
Azóta a tõsgyökeres amerikai dalok természetesen repertoáron vannak, éppúgy,
mint a magyar operett-slágerek, a klezmer zene sokszor játszott számai, és a hegedûirodalom legszebb darabjai.
Mindezekbõl ízelítõt kaphatott a gyulai közönség egy
kellemes koncert alkalmával. A program szervezõjének szavaival, Illényi Katica hegedül, táncol és énekel
az est folyamán. Továbbá
sztorizik, vagyis olyan kedves történeteket mesél, amelyek vele történtek meg koncertkörútjai során a világ
különbözõ részein.
Azt például mindenki
sejtheti, hogy kedvenc hang-

szere a hegedû, melyet három és fél évesen vett kezébe elõször. A tanulmányai
egészen a Zenemûvészeti
Fõiskola befejezéséig tartottak. Ekkor azt gondolta, mindent tud, amit errõl a hangszerrõl tudni kell. A diplomaosztó utáni banketten a
Mátyás Pincében Lakatos
Sándor és zenekara játszott.
Katica meg elkomorult, és

megkérdezte a prímást, hogyan lehet így mesélni a hegedûvel. A válasz egy egész
estés két hegedû közötti oktatás volt, melyet azóta sem
felejt el.
Valószínû annak a fiatalembernek is emlékezetes
lesz ez a bizonyos péntek
este, akit a mûvésznõ a Bel
ami címû dalhoz kért fel segítségül, amit meg is kapott
kis pironkodás kíséretében.
Kevesebb pirulással és iskolázott hanggal járult hozzá a koncert sikeréhez a megyei földhivatal vezetõje.
A koncertet sokszor vastaps kísérte. A Monti csárdás és a Pacsirta virtuóz elõadása után pedig szinte el
sem akarták engedni. A szervezõk szerint lesz újabb koncert, aminek Illényi Katica
azért örül, mert jó kedvet
kapott cserébe a gyulai közönségtõl.
Adók Mária

Pándy Galéria

Esti fények a fotókon
A Pándy Galériában múlt
csütörtökön nyílt Rusznyák
Csaba fotográfus Esti fények, éjszakai fények címû
kiállítása. A kórház fiatal
munkatársa nagy izgalommal készült erre a bemutatkozásra, s az általa felkért
két elismert fotóssal közösen válogatta össze a kiállítás anyagát, az est felvételeket.
A kiállítás megnyitóján
Bagyinszki Zoltán fotográfus köszöntõ szavai után
a gyulai múlttal is bíró
Szarvassy Imre, a Semmelweis Egyetem „Aesculap”
fotóklubjának vezetõje, a

MAFOSZ volt alelnöke kapott szót. A fotóklub-vezetõ
a Csuszival való ismeretsége mellett a fotómûvészet
163 évébõl és gyulai élményeibõl is felelevenített néhány momentumot. Majd
zárásként a következõket
mondta: „Sajnálatos, hogy
Gyulán, ahol a múlt század
elsõ felében annyi fotómûterem volt, ma nincs fotómúzeum, pedig az idõs mesterek megérdemelnék ezt az
elismerést”. Végezetül kitartást, jó fényt, sok szép
mûfényt kívánt a fiatal fotósnak.
A megnyitón számos ba-

rát, ismerõs és ismeretlen
gratulált Csuszinak a kiállított képekhez, majd a fiatal
mûvész lapunk számára nyilatkozott a fotózással való
kapcsolatáról.
– Még tizenéves koromban kerültem kapcsolatba a
fotózással, ami tulajdonképpen abból állt, hogy nevelõapám néha-néha megkért,
segítsek neki a családi fotók
elõhívásánál. Akkor nagyon
megtetszett, ahogy a fürdõszobában elõhívódott egy
fotó, gyakorlatilag egy papírlapon megjelent a család.
Az elsõ fotómat a nevelõ-

apám gépével én is a családról készítettem, ma azonban
mindenrõl csinálok felvételt,
amit az adott pillanatban érdekesnek találok, mindig nálam van a fényképezõgép. A
fotózást egyébként java részt
autodidakta módon tanultam, bár segítségemre volt
nevelõapám, aki az alapokra tanított meg, és sokat tanultam még Bánfi Barnabástól, a Székely Aladár Fotóklub vezetõjétõl.
Rusznyák Csaba, „Csuszi” elsõ önálló fotótárlata
július 10-ig látható a Pándy
Galériában.
(krisztován)
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A jövõ héten: várszínházi nyitány
Egy hét múlva felcsendülnek Erkel Ferenc Hazám, hazám címû csodálatos dallamai a gyulai vár elõtt, és kezdetét veszi a Gyulai Várszínház idei, 39. évada. A június
28. és augusztus 10. közötti
összmûvészeti fesztiválon
összesen 42 elõadással várják a nézõket, öt új bemutatót tartanak. A Gyulai Hírlap
hasábjain rendszeresen olvashatnak az elkövetkezõ hetekben beharangozót a várszínházi programokról, amelyekbõl a következõ hét mûsorait ismerhetik meg az olvasók részletesebben.
A Gyulai Várszínház eseményei az idén is egy nagy
vásárral kezdõdnek az elmúlt
két év hagyományát folytatva. Június 28-án, 29-én és
30-án a Körös-völgyi sokadalom keretében népi kézmûves bemutatók és vásár,
folklór programok, játszóházak lesznek a vár elõtt, bemutatva a Dél-Alföld gaz-

dag népi kultúráját, élõ hagyományait. 28-án 18.30-kor
színes felvonulás lesz a mûvelõdési központtól a várig,
amikor öt néptáncegyüttes,
zenekarok, hintók, lovasok
hívják a város lakosságát,
hogy vegyenek részt a 19.30kor kezdõdõ megnyitón, a vár
elõtti sokadalmi téren. Ekkor nyílik meg ünnepélyes
keretek közt a Körös-völgyi
sokadalom és a Gyulai Várszínház 39. évada.
Este 20 órakor a tószínpadon öt néptáncegyüttes gálamûsorát nézhetik meg az érdeklõdõk. Szombaton az
egész napos vásári események befejezéseként a tószínpadon népzenei gálamûsor
lesz a Békés Banda, a Ludas
Zenekar és a Pravo Zenekar
fellépésével.
A vasárnapi fõzõverseny,
játszóházak, gólyalábas bemutatók és az egész napos
vásár után este, a Gyulai Várszínház elsõ vendégelõadá-

Dr. Kovács Ágnes:

A doktor néni könyve
Néhány hete jelent meg dr. Kovács Ágnes A doktor néni
könyve leendõ és gyakorló szülõknek címû könyve az
Officina ’96 Kiadó gondozásában. Ezzel végre a könyvesboltok polcaira került egy olyan szülõknek szóló tanácsadó
könyv, amely hazai – sõt gyulai – szakember tollából került
ki, s ennek megfelelõen a hazai körülményekre, lehetõségekre, társadalmi elvárásokra és hagyományokra épül.
Amikor kézbe vettem a könyvet – gyakorló édesanyaként is –, igyekeztem minél alaposabban olvasni az író
sorait. S bár be kell, valljam, még nem olvastam szórólszóra végig a több mint 250 oldalas könyvet, azt biztonsággal állítom, hogy ellentétben azzal, amit az ember egy
doktor nénitõl várna, a könyv nemcsak a gyermekbetegségekrõl, a gyermeknevelésrõl, hanem a gyermek fejlõdésérõl is szól.
A szerzõ a gyermekek életének figyelemmel kísérését
már a gyermekvárás idején kezdi, s hangsúlyozza az apa
fontos szerepét is. Majd a csecsemõ, a kisded, az óvodás és
a kisiskolás korszak jellemzésével folytatódik a könyv. A
ma elõtérbe került témákról, a korszerû gyermektáplálásról
és az egészséges életmódra nevelésrõl is szól az író, s
ezekben a fejezetekben a vitaminok és a kiegészítõ tápanyagok alkalmazásához is hasznos tanácsokkal szolgál.
Szintén tanácsot kaphatunk az általános betegségtünetek
megítéléséhez, enyhítéséhez, hasznos információkat a gyermekkori betegségekrõl, a házi állatok által terjesztett betegségekrõl. A balesetek lehetõségeire, a veszélyforrásokra
szintén felhívja a szerzõ a figyelmet, köztük olyan dolgokra
is, amelyekre az ember nem is gondolna, mégis súlyos
sérülésekhez vezethetnek.
Külön fejezetben taglalja a „doktor néni” a gyermekbántalmazás kérdését, ezen belül szót ejt arról is, hogy az
elfogadott társadalmi állásponttal szemben nem csak a
verés, a tettlegesség számít bántalmazásnak, hanem többek
között a lelki kínzás és a gyermek emberi szükségleteinek
figyelmen kívül hagyása, elhanyagolása is. Ugyanakkor
errõl a kérdésrõl nem a bûnösök keresésének szándékával ír
a szerzõ, inkább segítséget nyújt a felnõtteknek ahhoz,
hogy felismerjék és elkerüljék ezen „ballépéseket”, és
gyermekük fejlõdési szakaszát, élethelyzetét ismerve, szeretettel és megértéssel, ha szükséges szakember segítségével neveljék õket.
A számos téma között külön fejezet foglalkozik a közszájon forgó tévhitekkel. Ezek szakmai cáfolásával elsõsorban a kezdõ szülõk kaphatnak nagy segítséget, akik nem
tudják eldönteni, hogy a nagymamától, anyukától, anyóstól
kapott tanácsok közül melyikre is hallgassanak.
Hiányosságként talán azt tudnám megfogalmazni – bár a
könyv borítója igen színes –, a könyv lapjain egyetlen fotó
vagy illusztráció sem segíti az olvasót, tagolja a fejezeteket.
És mint édesanya, egyes fejezetekrõl, témákról szívesen
olvasnék még részletesebben, de esetleg egy író-olvasótalálkozón velem együtt mások is választ kaphatnak az olvasás közben felmerült kérdéseikre.
K. A.

sát láthatják a tószínpadon.
A Fekete gyöngyök címû
mûsorban válogatást nézhetnek meg a Kárpát-medence
cigánytáncaiból és cigányzenéjébõl. A Honvéd Táncszínház mûvészei mellett több
kiváló hazai és külföldi cigányzenekar is fellép, mesterien szolgáltatva a pergõ
ritmusú zenét. Ezzel a mûsorral a Honvéd Együttes bejárta Európát. Svédországban, Hollandiában, Franciaországban a kritikusok a legnagyobb elismeréssel írtak
rólunk. Egy stockholmi lapban ez jelent meg az elõadásról: „Jól megkomponált, dramaturgilag hatékony elõadás. A felállás nagyvonalú:
négy zenekar, húsz táncos. A
koncepció nemzetközileg kipróbált zenés-táncos családi szórakoztatás, sajátos témájú, oktató jellegû történelmi leckével”.
A Békéscsabai Nemzetközi Bábfesztivál négy elõadás-

sal lesz a Gyulai Várszínház
vendége. 2-án és 5-én délelõtt 11-kor a vár elõtt, 3 - 4én délelõtt tizenegykor a Várfürdõben, a csúszdás medencénél várják a gyerekeket.
Mesét láthatnak a Három kismalacról és az Ezüstfurulyáról, de lesznek musicalek
gyermekeknek és a Jeles napokról is hallhatnak sok érdekeset.
Július 2-án egy igazi Beatles-koncertnek tapsolhatnak.
Négy magyar színész már
több mint 500-szor adta elõ a
négy gombafejû slágereit.
Most Mikó Istvánék Gyulán
is a Love, love me do-val
kezdik.
Július 3-án, 4-én délután
hat órakor a négy Andersenmesébõl írt, A király meztelen címû mesejátékot nézhetik meg a tószínpadon a gyerekek és kísérõik a Békés Megyei Jókai Színház vendégjátékában.
B. S.

ÉVFORDULÓNAPTÁR
1992. június 21-én, 10 évvel ezelõtt volt a Gyulai Arany
János Mûvelõdési Egyesület alakuló közgyûlése a városházán.
1872. június 22-én, 130 évvel ezelõtt ünnepélyesen letették a Szent István utcai honvéd laktanyaépület alapkövét. A
kõmûves munkákat ifj. Nuszbek József végezte.
1902. június 22-én, 100 évvel ezelõtt megjelent Békés
címû lapban részletesen írnak a Népkert kivilágításáról.
1962. június 22-én, 40 évvel ezelõtt megjelent Gyulai
Hírlap beszámolt arról, hogy megnyílt egy új vendéglátó
egység a vár mellett, a rondellában.
1992. június 22. és 24. között, 10 évvel ezelõtt tudományos
tanácskozás volt a gyulai városházán Pluralizálódó iskolarendszer Magyarországon címmel.
1912. június 23-án, 90 évvel ezelõtt elhunyt Gyulán Singer
Mihály (született 1855 körül) pénzügyigazgató, irodavezetõ,
képviselõ-testületi tag, az Újvárosi Olvasókör elnöke.
1862. június 26-án, 140 évvel ezelõtt mutatták be elõször
Erkel Ferenc Sarolta címû operáját.
1932. június 26-án, 70 évvel ezelõtt jelent meg a Magyar
Alföld [1] címû újság Békéscsabán. 1933-tól Gyula is kiadási
hely, 1937-tõl már csak Gyula a kiadási hely. Elsõ felelõs
szerk. Oroszlány Gábor. Hetente kétszer jelent meg a lap.
Megszûnt 1939-ben.
1972. június 27-én, 30 évvel ezelõtt a Gyulai Hírlap képes
hírben számolt be arról, hogy Nagy Sándor rézdombormûve
már látható a Dürer Terem falán.
Összeállította: Nagy Éva könyvtáros

KÖRÖS-VÖLGYI SOKADALOM
A Dél-Alföld népmûvészetének, néphagyományainak, népi kismesterségeinek ünnepe
Gyulán a vár elõtt a sokadalmi téren, néptáncegyüttesek és kézmûvesek
közremûködésével június 28–30-ig
Június 28. (péntek)
10.00: Szekereken hírnökök közzéteszik a Körösvölgyi
sokadalom kezdetét Gyula városában
16.00: „A Kárpát-medence hímzõkultúrája” kiállítás
megnyitása
Erdmann Gyula, a Békés Megyei Levéltár igazgatója,
Békés Megye Képviselõ-testülete és Gyula Város
Önkormányzatának tagja
Közremûködik a Boleráz Citerazenekar
18.30: Menettánc az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központtól a gyulai várig
19.30: a Körös-völgyi sokadalom és a Gyulai Várszínház
XXXIX. évadjának megnyitója
Ünnepi zászlófelvonás, ágyúlövések
20.00: Körös-völgyi néptánc gálamûsor a tószínpadon
Fellépnek: Balassi Táncegyüttes, Békéscsaba;
Körösmenti Táncegyüttes, Gyomaendrõd; Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület Hagyományõrzõ Táncegyüttese, Kupuszina (Jugoszlávia); Rizgetõs Táncegyüttes, Kishegyes (Jugoszlávia); Tessedik Táncegyüttes, Szarvas
Esõ esetén 21.00 órától az Erkel Ferenc Mûvelõdési
Központban
22.00: Táncház a sokadalmi téren
Június 29. (szombat)
Sokadalmi tér
10.00–10.30: Napsugár Bábegyüttes, Békéscsaba: Vitéz László – vásári bábjáték
10.30–12.00: Folklórprogram
12.00–14.00: Népi ügyességi és sportjátékok, tréfák
felnõtteknek és gyerekeknek (csülközés, métázás,
kötélhúzás, ügyességi labdajátékok stb.)
14.00–19.00: Folklórprogram
20.00: Népzenei gálamûsor a Tószínpadon
Közremûködnek: Békés Banda, Ludas Zenekar, Pravo
Zenekar
Esõ esetén a városháza dísztermében
22.00: „Több dudás egy csárdában” – Örömzene a
sokadalmi kocsmában
Június 30. (vasárnap)
8.00–12.00: Körös-völgyi fõzõverseny (szabadtûzön
fõtt ételek)
10.00–10.30: ORT-IKI (Debrecen), Babocsai Máté deák
históriája – vásári bábjáték kicsiknek és nagyoknak
10.30–12.30: Folklórprogram
13.00: a fõzõverseny és pogácsasütõ verseny eredményhirdetése

14.00–14.40: ORT-IKI (Debrecen), Kinn is vagyunk,
benn is vagyunk – jelenetek a Parasztbibliából –
vásári komédia nagyoknak
15.00–19.00: Miénk a színpad – népdal, népzene
Fellépnek a Boleráz Citerazenekar, a Körösladányi
Népdalkör és az Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ Mûvészeti Alapiskolájának tanulói.
Közben: ORT-IKI (Debrecen) vásári attrakció – „Gólyalábasok, muzsikások zajos támadása a tébláb
járókelõk hangulatának pezsdítése, tekintetük és
lépteik kívánt irányba terelése céljából”
A folklórprogramokon közremûködõ együttesek: Balassi Táncegyüttes – Békéscsaba, Balassi Õszülõ
Halánték Senior Csoportja – Békéscsaba, a Debreceni Népi Együttes Hajnatelika csoportja, Körösmenti Táncegyüttes – Gyomaendrõd, Újra Együtt
Táncegyüttes – Gyula, Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület Hagyományõrzõ Táncegyüttese –
Kupuszina (Jugoszlávia), Rizgetõs Táncegyüttes –
Kishegyes (Jugoszlávia)
A Körös-völgyi sokadalom teljes idõtartama alatt
népi kismesterség bemutató és népmûvészeti
vásár mûködik a Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület – Békéscsaba, a Dél-alföldi Népmûvészeti Egyesület – Szeged, a Napsugaras Dél-Tisza
Menti Kulturális Népmûvészeti Egyesület – Szeged, a Duna–Tisza Közi Népmûvészeti Egyesület –
Kecskemét, a Szolnok Megyei Népmûvészeti Egyesület – Szolnok, az Apáról Fiúra Alapítvány –
Törökszentmiklós, a Hajdú- Bihar Megyei Népmûvészeti Egyesület – Debrecen, a Bihar Népmûvészeti Egyesület – Berettyóújfalu tagjainak közremûködésével.
A „Kárpát-medence hímzõkultúrája” címû kiállítás
folyamatosan megtekinthetõ.
A gazdag folklórprogram mellett magyaros vendéglátással, a magyaros ízekkel ismerkedhetnek meg
a látogatók.
A gyermekeket mindhárom nap játszóház várja a
sokadalmi téren.
Megismerhetõ mesterségek: szövés, fonás, csipkeverés, fafaragás, csuhé-, szalmafonás, nemezelés, agyagozás, bõrözés, gyöngyfûzés, mézeskalács készítés, tojásfestés, kötélverés.
Rendezõk: Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Mûvelõdési Központja és Kézmûves Szakiskolája, Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület,
Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ, Gyula
Város Önkormányzata, Gyulai Várszínház, Viharsarok Néptáncszövetség
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Vincze Zoltán
a legeredményesebb edzõ
Májusban a Magyar
Köztársaság junior csapatbajnokságán adták át harmadik alkalommal a Magyar Atlétikáért Alapítvány
„Az év legeredményesebb
utánpótlás edzõje” díját,
melyet 2001-ben Vincze Zoltán, a Gyulai SE vezetõedzõje érdemelt ki. Zsivótzky
Gyula olimpiai bajnok, a
kuratórium elnöke levélben
gratulált sikeréhez, kiemelve a város korábbi évtizedekben elért atlétikai eredményeit is.
Vincze Zoltán pályafutásáról olvashattunk részleteket a
megyei és országos lapokban.
Íróik csak hírbõl, vagy interjúból ismerhették meg a kitüntetett életútját, személyiségét. E sorok írója, aki 36 évig
volt testnevelõ és edzõ, megkísérli a történéseket összefoglalni, s személyes élményeit belefûzve egy reális képet
adni a díj odaítélésének realitásáról. Az atlétikai szakosztály elnökeként három témakörben kérdeztem.
– Békési vagy, ott jártál általános iskolába és ismerkedtél meg a sporttal. Ezután a
Békéscsabai Kemény Gábor
Gimnázium következett, majd
a Szegedi Tanárképzõ Fõiskolán folytattad tanulmányaid
pedagógia–testnevelés szakon. Hogyan emlékszel erre az
idõszakra?
– Békési Mihály testnevelõ
tanárnál kedveltem meg a kosárlabdát. Általános iskolai
csapatunk akkor bejutott a diákolimpia hatos döntõjébe. Békéscsabán kezdtem el atletizálni, ahol a Dózsánál a sokszoros válogatott 400-as futó
Pangert László foglalkozott
velem. Késõbb Szegeden, fõiskolás koromban a SZEOLban edzettem, mint középtávfutó. Eredményeim közül
büszke vagyok az ifjusági vidékbajnokságon szerzett két
bronzéremre, az ob hatodik
helyezésre, az aranyjelvényes
szint teljesítésére és a korosztályos válogatott kerettagságra.
– 1980-ban kerültél Gyulára a 3-as Számú Általános Iskolába testnevelõnek és akkor
kerültél be a GYSE atlétikai
edzõi kollektivájába, ahol akkor 10 fõ dolgozott Kritikád,
szókimondásod miatt többen
is ellened fordultak. A rendszerváltás után pedig anyagiak és lemondások miatt egyesek megváltak az egyesülettõl.
1990-ben hárman, majd késõbb ketten maradtatok
Forgách Ágival, feleségeddel.
Mi történt az elmúlt 22 év alatt?
– A testnevelés-tanítás mellett az atlétikai szakosztály közép- és hosszútávfutóival
kezdtem el foglalkozni. Szervezõi és kemény edzésmunkával jobb versenyzõket akartam nevelni, de módszereimmel nem mindig értettek egyet

edzõtársaim. Idõvel a Bay gimnáziumba kerültem, ahol kedvezõtlen körülmények között
folyt a testnevelés, majd az
összevonás után az Erkel gimnázium tanára lettem. 22 év alatt
72 magyar bajnoki címet, 225
érmet és 598 elsõ–nyolcadik helyezést szereztek tanítványaim.
Ezt azért tudom, mert mindent
dokumentáltam. Tizenkét atléta
tanítványom került be a különbözõ korosztályos nemzeti válogatottba. Kliszek Tamás mellett, aki 1989-ben a junior Eb-n
5000 méteren hetedik lett, majd
Svájcban megnyerte a Satus
nemzetközi mezei versenyt,
Nagy Béla, Forgách Ágnes, Demeter Mária, Gilányi Kamilla,
Havasi Zoltán, Frolyó Anett,
Csúz Réka, Balázs Ágnes, Kovács Mariann, Marosán Andrea és Seres Gábor ölthette magára a címeres mezt. Csúz Réka
14, Nagy Béla, Kliszek Tamás
és Havasi Zoltán 10-10 alkalommal állhatott fel a dobogó
legfelsõbb fokára. Tanítványaim más sportágakban is jeleskedtek, mint Kun Szabolcs válogatott síelõ, Magyar László
fitneszbajnok, Besenyei Attila
extra-ligás röplabdás.
– A gyulai atlétika az 1930as évek közepétõl kezdett fejlõdni. Közel 70 év alatt érdemes
generációk, bajnokok, válogatottak sora növelte városunk hírnevét. Országos atlétikai rendezvények, bajnokságok jelezték a gyulai szakembergárda erejét, hozzáértését. Mit lehetne tenni a jövõ érdekében?
– Erre nehéz a válasz. Nem
divat atlétának lenni, az ifjúság
inkább a labdajátékok felé vonzódik. Az atlétika alapsportág,
melynek tömeges ûzéséhez korszerû mûanyagpálya, gondozott
ügyességi helyek elengedhetetlenek. Másféle szemlélet, anyagi támogatás, új rendszer hozhatna további fejlõdést. Én sokat tettem az évek során az utánpótlásért, ezért kaptam a kitüntetést. Atlétáim közül legtöbben
továbbtanultak, öten szereztek
doktori címet, Nagy Béla, Kovács Mariann, Demeter Mária,
Csúz Réka és Frolyó Anett megkapta a „Magyar Köztársaság
Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetését. Végül megemlítem, hogy
az 1998-as budapesti Eb-n,
2001-ben a debreceni ifjúsági
vb-n vezetõbírói beosztásban
mûködtem.
Kovács István
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Mégis sikerült a bentmaradás
Sokáig rezgett az a bizonyos
léc, végül is a helyén maradt, ami
lefordítva annyit jelent, hogy sikerült az NB II-ben maradnia a
Gyulai Termál FC labdarúgó csapatának. Télen változások történtek a vezetõségben és az edzõi
kispadon is. A felkészülés a tavaszra Dávid Imre szakmai vezetõ és segítõje, Szabó Attila edzõ
irányításával kezdõdött. Az utóbbi szakembert kértük meg: elemezze az éves teljesítményt.
– Csak az elmúlt fél évrõl
tudok beszélni, hiszen társammal csak januárban kezdtük el a
munkát – kezdi megfontoltan az
edzõ. – Mindössze 7 pontot gyûjtött õsszel az együttes, így meglehetõsen rosszul állt a szénánk.
Kiss László, Kovács Péter, Kulcsár, Ekker eltávoztak, ez vérveszteség volt és helyettük csak
Géczi és Számfira érkezett a megyei bajnokságból. Szerettünk
volna több Gyuláról eligazolt játékost visszacsábítani, de nem
sikerült. Erõsítésnek látszott,
hogy sikerült megállapodnunk a
Békéscsabai Elõrével, miszerint
kettõs igazolással rendelkezõ játékosai közül háromra minden
bajnokin számíthattunk volna, de
ez sajnos, csak hellyel-közzel valósult így meg. Ráadásul alig tudtak a közös felkészülésen részt
venni, emiatt a rajtig még nem
volt kialakult csapatunk. Ennek
ellenére jól kezdtünk, de késõbb
hullámvölgybe kerültünk, így 7
meccsen 7 pontot szerezve maradtunk a kiesést jelentõ helyen.
– Ekkor kurtán-furcsán távozott a klubtól Dávid Imre és ön
egyedül maradt a hátralévõ 6
fordulóra, amibõl egyszer szabadnapos volt a gárda. Ezután
milyen elvárás alapján dolgozott?
– Mindenek elõtt el kell mondanom: én jól tudtam együtt dolgozni Imrével. Tõlem azt várta
az elnökség, hogy legalább két
együttest elõzzünk meg, mert ebben az esetben esélyünk van az
NB II-ben maradásra. Ezt, ha nehezen is, de teljesítettük.
– Részletezné az ön által „dirigált” meccseket?
– Elsõ megmérettetésem elõtt
volt még egy Magyar Kupa mérkõzésünk Szarvas ellen, amelyen
végképp meggyõzõdtem arról,
hogy szerkezetet kell váltani. Úgy
gondoltam: a játékosállománynak jobban fekszik, ha visszaállunk a söprögetõs-emberfogós
rendszerre és jobban ügyelnünk
a szélrõl jövõ támadások semlegesítésére. A makói 0-0 már ezt
bizonyította, pedig tartalékosan
álltunk ki. A jó képességû kazincbarcikaiak ellen nyerhettünk
volna, de egy sajnálatos hiba mi-

Gyertek
a street ball
bulira
Június 30-án Békéscsabán a
Szent István téren a tavalyihoz
hasonlóan megrendezik az utcai
kosárlabda-fesztivál országos sorozatának Békés megyei programját. Hét korosztályban a 12
évesektõl a 45 felettiekig vetélkedhetnek a jelentkezõ csapatok.
Gyuláról is várják a csapatokat; a
lakótelepekrõl, iskoláktól, kluboktól, baráti társaságokból verbuvált együtteseket. Részletes
információkat a 06-30/21-88862-es telefonszámon Vida Andrástól lehet kapni. Nevezéseket
Békéscsabán, az Adidas márkaboltban lehet leadni, vagy beküldeni (5600 Békéscsaba, Andrássy
út 24.)

att 1-1 lett a vége. A sereghajtó
Baktalórántháza ellen, ha nyögvenyelõsen is, de hoztuk a három
pontot. Ezután következett az a
szegedi meccs, ami a mai napig is
megjelenik rémálmaimban. Figyelmetlenül kezdtünk de 0-2
után egyenlítettünk. Aki a Gyula
Televízión megnézte a találkozót, láthatta, hogy helyzetek sorát dolgoztuk ki és – sajnos –
hagytuk ki. Ekkor lépett közbe a
bírói hármas és ténykedésével
megroggyantott bennünket – 2-4
lett a vége. Utolsó találkozónkon
minden mindegy alapon, felszabadultan játszva gyõztünk 4-1-re
Karcag ellen és ez, mint utóbb
kiderült, elég volt a bentmaradáshoz.
– Gondolom, azért belátja,
hogy egész évben gyeszora teljesítményt nyújtott a társaság, minek következtében a közönség egy
része elpártolt tõlük…
– Visszaemlékezve és a táblázatra pillantva, egyet kell hogy
értsek; azt is tudom, nehéz lesz
visszaszerezni a nézõk bizalmát,
de zárójelben megjegyzem, a vége
felé már látszottak reményt keltõ
jelek is, mert úgy érzem, mentalitásban és játékban fejlõdött valamicskét a csapat.
– Voltak kiemelkedõ teljesítmények?
– Nem sok, de akadtak jó pro-

dukciók. Elsõsorban Steigerwald
említhetõ, aki rendre bravúrokkal hozta a meccseket, alig volt
hibája, emberi magatartása pedig példamutató volt. Elégedett
vagyok a védelemben Papp, Resetár, Futaki és Labos átlagteljesítményével; közülük is kiemelkedett Géczi, akit hátravittem régi
posztjára, s õ beváltotta elképzeléseimet. Hasonló volt a régi motoros, Tamási helyzete: õt visszavittem védekezõ középpályásnak, úgy, hogy támadó feladatai
is voltak, ez is bevált. A csatárok
közül csak Lapsánszki teljesítménye volt átlagon felüli, õ többször is igazolta tehetségét. Megmondható, hogy a 18 éves Lázok
stabil csapattaggá vált, remélem,
kortársainak jó példát mutatott.
– Nem gátolták munkájában?
– Sõt, inkább segítettek. Skerl
József kapusedzõ sokat levett a
vállamról. Feladatát kitûnõen ellátta, s azon túl is mindenben
rendelkezésemre állt. Hasonlóan sokat tett Erdélyi Lajos gyúró
is a játékosok testi-lelki bajainak
kezelésével. Tudom, néhányan
kritizálták az elnökség munkáját, de én látom, hogy sokat tettek a klub fennmaradásáért, engem mindenben támogattak. Remélem, sikeresebb jövõje lesz az
egyesületnek.
Ö. Oláh Ferenc

Havasi
kétszer
a dobogón
Az országos diákolimpia atlétikai döntõinek sorát ebben az
évben is az V.-VI. korcsoportos
középiskolások nyitották meg. A
Budapesten zajlott döntõbe a
megyei bajnokságok eredményei
alapján (szinteredményekhez
kötve) már csak a legjobbak indulhattak. A legeredményesebben Havasi Zoltán (Karácsonyi
gimn.) szerepelt, pedig mindkét
távon gyõzelmet szalasztott el
indiszponált versenyzése következtében.
Seres Gábor (Erkel gimn.)
mindegyik versenyszámában
egyéni csúcsot ért el, benne is
több lenne, ha bátrabban versenyezne. Faniszló Máté (Erkel
gimn.) sérülten versenyzett.
Részletes eredmények. V.
kcs. (16-17 évesek), 800 m: 6.
Frolyó Anett (Erkel gimn.)
2;25,27 p. 1500 m: 3. Havasi
Zoltán 4;10,16 p. 3000 m: 2.
Havasi Zoltán 9;04,79 p. Súly: 7.
Faniszló Máté 14,46 m. VI. kcs.
(18-19 évesek), 800 m: 6. Seres
Gábor 1;58,91 p. 1500 m: 6.
Seres Gábor 4;11,29 p. 3000 m:
9. Zatykó Dávid (Erkel gimn.)
9;23,86 p. 2000 m akadály: 8.
Zatykó Dávid 6;29,29 p.
(EZ)

Bizonytalan a Termál FC jövõje?
Június 6-án összeült a Gyulai Termál FC télen újjáalakult
elnöksége, hogy értékelje labdarúgó-csapatainak elmúlt évi teljesítményét. Az elnökség megbízásából dr. Puskás János elnökségi
tag tájékoztatta lapunkat a történtekrõl.
– Örömünkre szolgált, hogy a felnõtt gárda tavasszal 15 pontot
gyûjtött össze az õszi 7 ponttal szemben. Tudjuk, hogy ez nem egy
egetrengetõ eredmény, de mindenképpen a fejlõdését mutatja,
pláne, ha azt nézzük, milyen gonddal-bajjal láttunk fél éve munkához. Az utánpótlás csapataink kitûnõen teljesítettek. A serdülõ és
ifjúsági együttesünk végig az élbolyban tanyázott és egyaránt
ezüstérmet szereztek. Egyesületünknek megközelítõleg 200 tagja
van, 8 csapatot versenyeztetünk, ami tudvalévõ, hogy milyen
anyagi vonzatokkal jár. Klubunk az NB II-s csapatok közül az
egyik legszegényebb költségvetéssel rendelkezett, de azért – ha
nehezen is – megoldottuk a feladatokat. Nemrég hivatalos értesítést kaptunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtõl, hogy jogosultak
vagyunk az NB II-ben való indulásra.
– Ez örvendetes...
– Mi is így gondoltuk – folytatta a sportvezetõ –, de késõbb
keserû lett a szánk íze. Tudomásunkra jutott, hogy a város önkormányzata a sportszaktanácsadói testület javaslata alapján olyan
határozatot hozott, hogy az elmúlt években kapott 16 milliós éves
támogatás helyett csak 12 millióra számíthatunk. Elsõ reakciónk az
volt, hogy testületileg lemond az elnökség, ugyanis úgy véltük,
hogy a csökkentett összeg ellehetetleníti a sportegyesület további
mûködését. Késõbb, higgadtabban úgy állapodtunk meg: kérjük a
döntéshozókat, hogy mérlegeljék határozatuk esetleges következményeit és vizsgálják felül döntésüket. Amennyiben marad minden az eredeti határozat szerint, akkor tisztelettel kérjük a döntéshozókat, hogy a nyilvánosság elõtt indokolják meg, miért csökkentették a támogatás összegét. Reméljük, kérésünk nem talál süket
fülekre!
Ö. O. F.

Vívás
A Kihívás napján a Gyulai
Sportegyesület városi férfi tõr
vívórsenyt rendezett, amelyen a
hatos döntõben színvonalas
összecsapásokkal dõltek el a helyezések.
Eredményei: 1. Pallag Sándor, 2. Borza Mihály, 3. Budai
Gábor, 4. Vidó Gergõ, 5. Pelleg
Roland, 6. Nagy Sándor.
Ezzel a viadallal szakosztálynál befejezõdött a versenyidõszak és júniusban levezetõ edzéseket tartanak.
W. A.
Békésszentandrás–Gyulai
Köröstáj MSE 3-0. Megyei II.
osztályú labdarúgó-mérkõzés.
Békésszentandrás, 120 nézõ. V.:
Varga P. GYKMSE: Veres
(Monori) – Gergõ (Tar P.), Oláh
Zs., Tar G., Szelei – Hankó,
Vincze, Perlaki, Szajkó, Gimesi –
Mihucz. Edzõ: Bagi Tibor.
A szentandrási kánikulában
tartalékosan, mindössze egy mezõnycserével felálló gyulaiak becsülettel helytálltak az õszt már
magasabb osztályban kezdõ hazaiakkal szemben.

Kosaras siker a KIDS-en
Kilencedik alkalommal rendezték meg idén Budapesten a
Katolikus Iskolák Országos
Sportversenyét – a KIDS – május
24. és 26. között. A gyulaiakat a
Karácsonyi János Katolikus Iskola az ötödik korcsoportos lány
kosárlabda-csapattal, míg a Göndöcs Benedek Szakképzõ Iskola
több sportágban is képviselte városunkat.
A többször módosított és számunkra eggyel több mérkõzést
hozó csoportmérkõzéseken lehengerlõ és helyenként ötletes játékkal 100%-os teljesítménnyel
jutottunk túl. Sajnos, a nap végére a lányok a három mérkõzés
fáradalmaival és csak 40 perc pihenõvel a hátuk mögött kerültek
szembe a másik csoport két mérkõzésen és több órás pihenõn túl-

levõ második helyezett csapatával a döntõbe kerülésért. A fáradtság ellenére az elsõ félidõben a lányoknak sikerült meglepniük ellenfelüket és egészen a
félidõ hajrájáig vezettek is, de a
végén az egész napi küzdelmek
fáradsága hatni kezdett, ami az
eladott labdák és pontatlan dobásokban mutatkozott meg és ezt
a pihent ellenfél ki is használta,
megfordítva a mérkõzés állását.
A második félidõben elveszítettük a mérkõzést, ami azt jelentette, hogy másnap a harmadik helyért játszhattunk.
A másnapi döntõn az elõzõ
napi fáradtság és izomláz ellenére újra magabiztos és nagyszerû
játékkal – végig vezetve és biztosan gyõzve – bizonyították be
a lányok, hogy kedvezõbb sor-

solás esetén akár jobb helyezést
is elérhettek volna. A csapat minden tagját dicséret illeti ezért a
nagyszerû eredményért, amivel
az egész éves munkát és a megyei jó szereplést koronázták
meg.
***
A Göndöcs Benedek Szakképzõ Iskola tanulói is jól szerepeltek. Gombos Katalin (10. F)
az 1500 és 800 méteres síkfutást
megnyerte, Nagy Eszter (10. H)
3000 m-en harmadik lett. Kiss
Péter Pál (10. H) távolugrásban
a harmadik helyen végzett, a fiú
svédváltó pedig a második helyezést szerezte meg. Kézilabdában az V. és a VI. korcsoportosok
összevont versenyében negyedikek lettek.
K. J.
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Jámbor István
INGATLANIRODÁJA
Ügyfélfogadás:
5700 Gyula, Part utca 5.
* 5700 Gyula, Bocskai utca 9.
Tel./fax: 66/362-018, 20/92-91-792

www.jambor.ini.hu
150 nm-es sorházi lakás eladó a Petik A. u.
54/3 alatt. Irányár: 14,8 millió Ft. Érd.: 30/2054-627.
Négyszobás, összkomfortos, felújított polgári
ház 610 nm-es telken eladó az Ecsedi u.-ban.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 461-412.
Gyulán, az üdülõszövetkezetben teljesen felújított, kétszobás, összkomfortos, egyedi gázfûtésû családi ház garázzsal, melléképületekkel, ipari árammal, 834 nm-es telekkel eladó.
Érd.: 361-959, 06-30/49-02-115.
Szegedi, 52 nm-es, kétszobás, III. emeleti,
téglafalú lakás csendes környezetben eladó.
Irányár: 5,4 millió. Érd.: 464-997.
Sürgõsen keresnék Gyulán autójavító mûhelynek alkalmas helyiséget megvételre vagy
bérlésre. Ajánlatok: 06-20/94-66-133.
Fürdõhöz közel családi ház eladó vagy kiadó.
Érd.: 06-70/28-63-510.
Külsõ-törökzugi soron másfél szobás, vízórás, alacsony rezsijû, I. emeleti lakásomat
kétszobásra, vagy kertes házra cserélném.
Ajánlatok: „Cserelehetõség” jeligére, 5701
Gyula, Pf.: 23.
Fürdõövezetben két család részére lakható,
4,5 szobás, 165 nm-es, konvektoros, összkomfortos családi ház 900 nm-es telken eladó. Irányár: 20 millió Ft. Érd.: 461-150, 19
óra után.
Gyula, Tiborc u. 30. alatti kertes, kétszintes
ikerház mindkét lakása külön-külön is eladó.
Érd.: 466-198.
Eladó Gyulán, a Rõfös-udvarban 2,5 szobás,
66 nm-es lakás. Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 464593, 18-20 óra között.
Belvárosi, 3,5 szobás, nagykonyhás, 2 fürdõszobás ház pincével, garázzsal, pihenõkerttel,
fizetési könnyítéssel sürgõsen eladó; kis lakást beszámítok. Érd.: 06-20/34-22-263.
Gyulán, a Törökzugi soron IV. emeleti, középsõ, nem lakásszövetkezeti, vízórás, kábeltévés, telefonos, jó állapotú lakás eladó. Érd.:
462-915; hétköznap 19 órától; szombaton 18
órától; vasárnap egész nap és 06-20/46-70624-en SMS-ben is.
Keresek belvárosi, egyszobás, egyedi fûtésû
lakást elsõ emeletig, max. 4,5 millió Ft-ért.
Ajánlatok: 06-30/34-54-592.
Kétszobás, ebédlõs, összkomfortos ház eladó, vagy egyedi gázfûtéses lakásra cserélhetõ II. emeletig. Érd.: Gyula, Szõlõskert u. 32.
Gyulán, a Béke sgt. végén I. emeleti, 56 nmes, erkélyes, pincés, kitûnõ lakást ajánlok
cserére gyulai, belvárosi, kis kertes családi
házért. Ajánlatok: „Csere” jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.
Gyulán, az Eötvös u.-ban 87 nm-es, egyedi
gázos lakás beépített cserépkályhával, saját
pincével, zárt udvarban, garázsépítési lehetõséggel eladó. Érd.: 464-448, 19–20 óráig.
Sarkadon 2 szobás, kertes, felújított családi
ház eladó, vagy gyulai 1,5 szobás lakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Érd.: Gyula,
Nagyváradi út 53/A, 464-679, 06-30/45-85801, 17 óra után.
Gyula, Bocskai u. 6. alatt 3 szobás, 120 nmes ház 670 nm-es telken eladó. Irányár: 21
millió Ft. Érd.: 362-852, 16 óra után.
Gyulán, az Észak-Törökzugban kelet-nyugati
fekvésû, igényesen felújított, 2 szobás, 50
nm-es lakás a IV. emeleten eladó. Érd.: 0620/99-37-702.
Vésztõ, Liszt F. u. 16. alatt 128 nm-es családi
ház 2478 nm-es telekkel eladó. Érd.: 362076.
Budapest krt.-on III. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 55 nm-es, téglablokkos, egyedi gáz- és
vízórás, redõnyös lakás eladó. Érd.: 06-30/
43-61-956.
Ház portával eladó a kígyósi kövesút mellett.
Érd.: Gyula, Sándorhegy 8.
Gyulán, a Budapest krt.-on 2 szobás, erké-
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lyes, teljesen felújított lakás sürgõsen eladó.
Érd.: 06-30/47-53-647.
Gyulán kertes ház 750 nm-es telken eladó.
Érd.: 06-30/46-40-630.
Gyula, Köröspart u. 72. alatt fél házrész sürgõsen eladó. Érd.: 06-30/26-19-797.
Gyula, Sarkadi út 40. alatt ház eladó. Érd.:
Gyula, Sarkadi út 42., 467-116.
Gyulán 2,5 szobás, egyedi mérõs, felújított,
hõszigetelt, erkélyes, társasházi lakás eladó a
IV. emeleten. Érd.: Gyula, Budapest krt. 62. IV.
13., 16 óra után.
Gyulán, a Törökzugi soron jó állapotban lévõ,
2 szobás lakás eladó alacsony rezsivel. Érd.:
06-70/25-51-027.
Földszinti, 1,5 szobás lakás a Paradicsomban eladó. Érd.: 469-002, 499-114.
Béke sgt.-on 2 szobás, összkomfortos polgári
fél ház eladó, vagy 1,5 szobás lakásra cserélhetõ II. emeletig. Érd.: 465-965.
Budapest krt.-on 1 + 2 fél szobás, felújított,
hõszigetelt lakás reális áron, sürgõsen eladó.
Érd.: 06-20/98-39-679.
Gyulán, a belvárosban, a várfürdõtõl 200 mre 170 nm-es, kétszintes társasházi lakás
eladó garázzsal, pihenõkerttel. Érd.: 461-407.
Gyulán, a fürdõövezetben, a Gábor Á. u. 19.
alatt egyszintes, kertes ház különálló fürdõszobás lakrésszel eladó. Irányár: 24 millió Ft.
Érd.: 06-30/26-41-335.
Eladó Gyulán, a Béke sgt. 32. alatti, 180 nmes családi ház, amely két család részére is
alkalmas. Érd.: 362-107.
Eladó sürgõsen padlásszobás, nappalis, kétszobás, összkomfortos, különálló házrész. Érd.:
06-30/46-88-206.
Gyulán, a zöldövezetben öreg ház 1500 nmes telken eladó. Irányár: 2,7 millió Ft. Érd:
467-030.
Háromszobás, nappalis, összkomfortos családi ház fedett terasszal, garázzsal, melléképületekkel, nagy parkosított udvarral, 1100
nm-es telken eladó. Érd.: 467-527, este.
Gyula, Bárdos u. 15/C alatti kétszobás, összkomfortos ház teljes közmûvel, garázzsal, nagy
melléképülettel, telefonnal családi okok miatt
eladó. Érd.: a helyszínen és 467-778.
Gyula, Pósteleki u. 40. fszt. 3. alatt 2 szobás,
erkélyes, redõnyös, parkettás, vízórás lakás
fûtött garázzsal eladó. Érd.: 462-367, egész
nap.
Békéscsabán, a Fövenyes u.-n IV. emeleti,
erkélyes, felújított, egyedi gáz- és vízórás,
redõnyös lakás eladó. Érd.: 06-20/96-29-427.
Törökzugi soron 1,5 szobás lakás eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 06-70/26-83-403.
Garázs (18 nm-es, fûtött) a belvárosban eladó. Érd.: 362-692.
Gyulán 2 szobás, erkélyes, felújított, VII. emeleti lakás sürgõsen eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.:
06-30/47-53-647.
Gyulán, a belvárosban padlásteres, 4,5 szobás, 177 nm-es, dupla összkomfortos, külön
bejáratú két család részére ház eladó. Érd.:
468-075.
Háromszobás, összkomfortos kertes családi
ház eladó. Érd.: Sarkad, Malom u. 45., 375965.
Háromszobás, összkomfortos ház garázzsal,
833 öl telken eladó; I. emeleti lakást beszámítok. Érd.: Gyula, Kétmalom u. 10.
Gyula, Vásárhelyi P. u.-n 2 szintes, 3 szobás
lakás eladó, lakáscserével is. Érd.: 06-30/3738-445.
Kétszobás, összkomfortos családi ház melléképülettel eladó. Érd.: 06-30/2647-018, vagy
Gyula, Sallai u. 12.
Gyulai kétszobás családi ház, frekventált helyen eladó. Érd.: 06-30/5022-311.
Megvételre keresek gyulai házrészt, vagy
Gyulához közeli nyaralót (téliesítettet), 2 mFtig. Érd.: 464-774 este.

KIADÓ
Gyulán belvárosi lakás kiadó. Érd.: 06-70/
28-63-510.
1 + 2 fél szobás lakás kiadó a Budapest krt.on. Érd.: 361-974, 06-30/98-58-740.
Gyula belterületén július 1-jétõl egyszobás
üres lakást keresek albérletbe II. emeletig.
Érd.: 362-586.
Belvárosi, utcafronti, 2 szobás házrész kiadó.
Érd.: 06-30/95-86-131.
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Kertes háznál 2 fõ részére bútorozott szoba
kiadó közös konyha- és fürdõszoba-használattal. Érd.: 465-965.
Hosszú távra keresek kiadó garázst a BelsõTörökzugban. Érd.: 06-30/34-72-457.
Kiadó a belvárosban egyszobás bútorozott
lakás. Érd.: 361-315, 06-20/33-44-164.
Albérleti szobák konyhahasználattal kiadók.
Érd.: 06-30/48-54-131.
Kertes házban 2 fõ részére különbejáratú
egyszobás, konyhás lakás tusolóval, vécével,
gázfûtéssel kiadó. Érd.: 465-256, 14-17 óráig.
Paradicsomi ltp.-en 2,5 szobás lakás bútorozatlanul hosszú távra kiadó. Érd.: 464-249.
Fürdõövezetben exkluzív tetõtéri garzon szeptembertõl kiadó. Érd.: 06-30/97-52-414, 466191.
Gyulán, a mentõállomással szemben albérleti
szoba kiadó fiatal személy részére. Érd.: 0630/38-29-362.

TELEK, KERT, FÖLD
Szanazugban 2 × 200 öles gyümölcsös sürgõsen eladó. Érd.: 06-20/47-71-346.
Sióréten, a Csabai úttól 300 m-re, a modellezõ pálya mögött 800 nm-es föld faházzal
eladó. Érd.: 06-30/35-97-722.
Gyula-Máriafalván vasútra nyúló házhely eladó. Érd.: Gyula, Sarkadi u. 42., Baross u. 1.,
467-116, 464-193.
Eleki úton 1100 nm-es hobbikert eladó. Érd.:
467-968.
Vízparti, 800 nm-es kert eladó a Bodokyban.
Érd.: 362-072, 06-20/94-47-628.
Hobbikert eladó emeletes téglaépülettel. Érd.:
462-278, este.
Gyula, Arany J. u.-ban 480 nm-es építési telek
komfort nélküli, felújítható házzal eladó. Érd.:
465-083.
Hat éve felújított nyár-akácos erdõ-tulajdonrészemet eladom. Érd.: 362-436; reggel és
este 8–9 óráig.
Bodoky mellett 200 öl gyümölcsös alápincézett téglaépülettel eladó; víz, villany van. Érd.:
361-503.

TANYA, HÉTVÉGI HÁZ
Gyulán, a 44-es fõúttól 80 m-re 4302 nm-es,
bekerített telek lakható házzal, 15 × 6 m-es
gazdasági épülettel, négy fóliaházzal, garázzsal, gyümölcsössel eladó; ipari áram, víz
van. Érd.: 464-079.
Tanya eladó az Eleki úton 12 lánc földdel és 4
db fóliaházzal; víz, villany van. Érd.: Gyula,
Gyóni G. u. 11., 463-965.
Belsõ-Törökzugban 2880 nm-es föld fóliaházakkal, termeléshez szükséges felszerelésekkel, tanyával eladó. Érd.: 06-20/94-52635 egész nap, 464-474 este.
Tanya eladó két család részére is; 380 V, víz,
gáz, telefon, gyümölcsfa van. Érd.: 461-950.

JÁRMÛ
Ford Fiesta friss mûszakival, motorikusan jó
állapotban, 280 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 06-70/
25-93-371.
Üzembiztos, 15 éves Trabant reális áron
eladó. Érd.: 467-866.
Kétütemû Trabant kombi vonóhoroggal, jó
mûszaki és esztétikai állapotban eladó. Érd.:
06-70/24-65-888.
Trabant 601-hez új és használt alkatrészek
eladók. Érd.: 465-322, 19 óra után.
601-es Trabant reális áron, 2003. augusztusig érvényes mûszakival eladó. Érd.: Gyula,
Dózsa Gy. u. 34.
Négyütemû Trabant kombi vonóhoroggal, tetõcsomagtartóval, megkímélten eladó. Érd.:
464-312, 17 óra után.
Négyütemû Wartburg 1,3-as, benzin- és gázüzemû felújítottan eladó. Érd.: 240-771.
Lancia Delta új visszapillantó-tükör eladó.
Érd.: 464-922.
VAZ Lada 2105, 1995-ös, bordó, vonóhoroggal, rádiós magnóval, 22 ezer km-rel, 1 év
mûszakival eladó. Érd.: 466-420.
Jawa Babetta eladó. Irányár: 22 ezer Ft. Érd.:
Gyula, Eminescu u. 13.
Simson B 51-es, 4 sebességes, felújított, jó
állapotban eladó. Érd.: 06-30/41-06-169.
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Suzuki Sepia 50 ccm-es robogó sürgõsen
eladó vagy elcserélhetõ Trabantra, kondigépre.
Érd.: 06-30/85-64-323.
Renault Chamade 1,9 dízel, 1991-es eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. Érd.: Gyula, Tomcsányi u.
30., 362-418.
Opel Kadett 1,4 i., ’90-es, hölgy tulajdonostól, tökéletes állapotban eladó. Érd.: 06-70/
23-59-884.
50 ccm-es crossmotor áron alul, sürgõsen
eladó. Érd.: 06-20/53-40-03-29.
126-os Polski bontásra, fõdarabokban is,
jutányos árban, olcsón eladó. Érd.: Gyula,
Kétmalom u. 9., 464-503.
Suzuki Sedan 1,3-as elsõ tulajdonostól eladó, kitûnõ állapotban, 48 ezer km-rel. Érd.:
465-253, 06-30/47-50-511.
Jó állapotban lévõ Citroën BX 1,6 TRS friss
mûszakival eladó. Érd.: 06-70/33-25-247,
06-30/36-73-310.
Elektromos meghajtású kocsi eladó. Érd.:
Gyula, Kolozsvári u. 2/B.
Betegség miatt elektromos kocsi új állapotban eladó. „Reális” jeligére, 5701 Gyula, Pf.:
23.
Renault 19, 1,4 RL grafitmetál színû, 1993as, központi záras riasztóval, vonóhoroggal,
rádiósmagnóval eladó. Irányár: 960 ezer Ft.
Érd.: Gyula, Kõmûves u. 5., 464-126.
Suzuki EKO kismotor és kerékpár megkímélt
állapotban eladó. Érd.: Gyula, Rákóczi F. u.
35., 465-082.
VW Polo 1,1, 1978-as, felújított állapotban,
2003. novemberig érvényes mûszakival eladó. Érd.: 06-30/25-53-325.
Aprilia AF-1 Replica motorkerékpár, 1990es, 125 ccm-es, kitûnõ motorral, sürgõsen
eladó. Érd.: 06-30/39-14-123, 06-30/41-61152.
Peugeot motoros scudo 1,9 TD, jó állapotban,
öt üléssel eladó 2,5 évesen. Érd.: 06-20/9207-975.
Ford Orion 1.6 D friss mûszakival, ezüstmetál
színû eladó. Érd.: 465-289, 06-30/2446-682.

ÁLLAT
Hasas kecskék, kecsketej és -sajt eladók.
Érd.: 462-508.
Fekete vagy fehér pulikutyákkal fedezést vállalok. Érd.: 461-196.
Birka vágásra vagy továbbtartásra eladó. Érd.:
462-882.
Vietnámi csüngõhasú malacok eladók. Érd.:
463-441, 06-30/45-19-357.
Fekete, 8 hónapos németjuhász kutya eladó.
Érd.: 06-30/39-93-559.
Férgészõ szülõktõl kiskutyák szombaton, 22én elvihetõk. Érd.: Gyula, Bajcsy-Zs. u. 4.;
Baji.

TÁRSKERESÕ
Rossz egyedül! Párkeresés csakis megyei ügyfélkörbõl. Társközvetítõm száma: 465-032; hívható 17–20 óráig, hétvégén is.
57 éves, kissé molett nõ vagyok; szeretnék
megismerkedni egy jó megjelenésû, független
úrral. Érd.: „Független” jeligére, 5701 Gyula,
Pf.: 23.
47/170, fiatalos alkatú, független férfi õszinte
társa lenne csinos, kedves, szép alakú hölgynek, aki igényli a férfit, akire mindig számíthat.
„Várok rád” jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.
50 éves, 180 cm-es, 85 kg-os, jó megjelenésû, hûséges típusú férfi rendezett anyagiakkal
keresi társát egy hûséges hölgy személyében.
„Találkozunk” jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA
Parabola ofszettükör, 120 átmérõjû eladó.
Érd.: 465-203, 17–18 óra között.
Eladó német gyártmányú Crown 5 lemezes
asztali cédé-lejátszó. Érd.: 06-70/24-14-025.

AGRÁRTERMÉKEK, -ESZKÖZÖK
900 W-os, fûgyûjtõs fûnyírót keresek megvételre. Érd.: 466-321, 17 óra után.
Nyugati színes borostyán és tavirózsa minden színben eladó. Érd.: 06-30/42-32-333.

Olvasóinkat, hogy az apróhirdetéseket gyûjtõ láda a városháza „B” épületének felújítása miatt áthelyezésre került.
A dobozt hirdetõink a megszokott helytõl közel egy méterre találják meg a következõ hetekben.

Ingyenes apróhirdetés

június 21.

Önnek nem kell mást tennie, csak olvashatóan kitölteni az alábbi szelvényt és legkésõbb kedd 16 óráig személyesen 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 hirdetést a szerkesztõség nem közli. Csakis a keretbe írt szöveg jelenik meg lapunkban!
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Morzsolt kukorica 2300 Ft/q áron és csirkeház 3 ha földdel eladó. Érd.: Gyula, Tessedik u.
5.
Friss akácméz eladó. Érd.: 06-20/93-72706.
Kosárfonók részére hántolt barnavesszõ eladó jelentõs árengedménnyel. Érd.: 06-30/
24-93-423.
Solo-motorhoz kapcsolható rotakapa és fûnyíró eladó. Érd.: 465-322, 19 óra után.
Tönkölybúza (vegyszermentes) és teljes
kiörlésû tönkölyliszt eladó. Érd.: Gyula, Patócsy
u. 3.
Jó állapotú, 15 literes háti permetezõ eladó.
Érd.: Gyula, Hajós u. 6.
2,5 mázsa kézzel morzsolt kukorica eladó
2200 Ft/q áron. Érd.: Gyula, Corvin u. 10.
Hagyma-zöldségkiemelõ, 32 nm-es fémtartály, 200 literes hidrofor, 4 mm-es síküveg,
alubordás fûtõcsõ, alubetétes szigetelõlemez,
alu Perrot öntözõcsõ eladó. Érd.: 462-978,
06-30/47-30-211.
Eladó vízszivattyú és 600-as szalagfûrész
30-11-es Zetorral. Érd.: Gyula, Móra F. u. 11.,
462-085.

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK
410 literes hûtõláda megkímélt állapotban és
55 cm-es teletexes tévé eladó. Érd.: 361-911.
750 ml-es és 1 literes, csavaros befõttes
üvegek eladók. Érd.: 466-250 este.
Beépített csempekályha 15 ezer Ft-ért, fatárolós sparhelt kitûnõ állapotban, 15 ezer Ft-ért
eladó. Érd.: 468-296.
Gorenje hûtõszekrény, fehér teatûzhely eladó. Érd.: 06-30/42-30-729.
300 literes Gorenje hûtõláda eladó. Érd.: 0670/21-90-752.
TEC digitális mérleg alig használt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/91-33-448.

ÉPÍTÉSI ANYAGOK
Erkélyajtó, mûanyag redõnyök tokkal és Héra
vízmelegítõ eladó. Érd.: 362-330, este.
Négy bála (1120 db) Tango natúr cserép,
valamint egy PB-palackos és egy vezetékes
gáztûzhely eladó. Érd.: 462-857, 19-20 óra
között.
Eladó 100 × 210-es keményfa lécbetétes
bejárati ajtó, hungaropán üvegezésû teraszajtó, redõnnyel, szúnyoghálóval, 6 db 150 ×
150 cm-es, 2 db 120 × 150 cm-es és 90 ×
150 cm-es mûanyag redõny. Érd.: 466-192,
este.
Jó állapotban lévõ radiátorok, golyós csapok,
FÉG vízmelegítõ, villanybojler eladó. Érd.:
Gyula, Orsovai u. 11., 465-140 este.
Föld, beton- és aszfalttörmelék ingyen elvihetõ. Érd.: Gyula, Ferencesek tere, 06-20/4965-268.
Építkezésbõl kimaradt, 150 × 150 cm-es
bukó-nyíló ablak eladó. Érd.: 06-60/351-869.
1200 db cserép bontásból eladó. Érd.: Gyula,
Dombi L. u. 29.
Bontásból eladó ablakok, radiátorok, Héra
vízmelegítõ, kéményes és parapetes gázkonvektor, fûtéscsövek. Érd.: 460-493 este.
500 db új, natúr Tango tetõcserép 80 Ft/db
áron eladó. Érd.: 461-774.
Bontásból egy ajtó tokkal és kb. 1000 db
szalagcserép eladó. Érd.: Gyula, Vajda J. u.
31., 06-20/39-82-594.

VEGYES
Antik és XX. századi festményeket (Kohán,
Koszta, Szilágyi képeket), régiségeket, Gyula
városával kapcsolatos régi tárgyakat, könyveket, képeslapokat keresek. Érd.: 06-30/9983-766.
Eladó jó állapotban lévõ, kétszemélyes rekamié két fotellel. Érd.: 462-551, 17 óra után.
Gumicsónak mahagóni betéttel vagy nélküle
eladó. Érd.: 06-30/30-69-670.
Kihúzható rekamié gurulós fotelekkel és italtartós dohányzóasztallal, kifogástalan állapotban, olcsón eladó; minden darab gurulós.
Érd.: 362-862.
Anyatej eladó 4 hónapos csecsemõ mellõl.
Érd.: 06-70/33-85-113.
Eladó diófapalló, kétfejes mûholdvevõ és 46
fm 110 mm-es KPE-csõ. Érd.: 362-648.
Pelánkázós kombi gyerekágy, amely heverõ-

Võfélykedést vállalok.
Érd.: 66/241-347.
Nyílászárók elkészítését
vállalom. Érd.: 466-216,
06-20/43-71-954, délután.

E

K

vé alakítható és Brevi hálós járóka, 1 × 1 mes cipõs szekrény eladó. Érd.: 361-493, 0630/36-07-150.
Megkímélt állapotban 3 funkciós babakocsi
(mózes, mély, sport) eladó. Irányár: 15 ezer Ft.
Érd.: 06-30/50-28-301.
Eladó jó állapotban lévõ használt könyvespolc, szekrények és új könyvszekrény. Érd.:
462-065.
Világos színû, áthidalós szekrénysor olcsón
eladó. Érd.: Gyula, Lenkei u. 3.
2 db jó állapotban lévõ rekamié eladó. Érd.:
Gyula, Pósteleki u. 79., 463-299.
Horgászfelszerelések, ágynemûtartós rekamié, háromajtós szekrény eladó. Érd.: 06-30/
36-38-386.
Fémvázas napernyõ, összecsukható kempingágy és gumimatracok eladók. Érd.: Gyula, Bem
u. 34.
Zongora eladó vagy bérbeadó. Érd.: 464-171,
18–20 óráig.
Két barna plüss, ágynemûtartós heverõ és
hozzá 2 db fotel eladó 20 ezer Ft-ért. Érd.: 0630/21-98-113.
Régi képeslapokat, gyûjteményt magas áron
veszek. Érd.: 362-185, 06-20/94-58-111.
Teljes lakásfelszerelés, könyvszekrény, kanapék, fotelok, színes tévé nagyon olcsón
eladó. Érd.: 464-651.
Eladó régi, nagy, német rámás tükör és ágybetét-szivacs; napozásra is alkalmas. Érd.:
Gyula, Vajda J. u. 37.
Konyhaszekrény sürgõsen eladó (2 db 90
cm-es tölgy-üveges, 2 db 45 cm-es fehér felsõ
elem, 1 db 135 cm-es alsó elem, 2 db nyitott
polc). Érd.: 06-30/43-34-930.
Idõs személlyel gondozási szerzõdést kötnék; ellátás szükség szerint, akár ott-lakással
is. Csak beteg emberek jelentkezését várom!
Érd.: 06-70/23-14-936.
Fátyolselyem anyag nagy tételben, függönynek is alkalmas, olcsón eladó. Érd.: 66/464774, este.

MUNKAALKALOM
Megváltozott (40 illetve 50%-os) munkaképességû munkavállalókat keresünk
könnyû munkára. Szakképzettség nem
szükséges. Tel.: 06-30/32-36-447, délután 66/362-995.
Mindenféle festést, stukkózást, épületszobrászatot garanciával vállalok. Érd.: Békéscsaba, Tessedik u. 10., 06-30/23-42-072.
Kerékpárjavítást vállalok a délutáni órákban. Érd.: 361-876.
Kerti munkára, kapálásra és ház körüli munka végzésére megbízható személyt keresek.
Érd.: „Megbízhatóság” jeligére, 5701 Gyula,
Pf.: 23.
Éjjel-nappali gyermekfelügyelet. Érd.: Gyula,
Láncház u. 25., 06-70/22-91-157.
70 éven felüli özvegyember keres házvezetõnõt becsületes, független és vallásos helyen.
Lakás, megélhetés és havi bért biztosítva.
„Vallásos” jeligére, 5701 Gyula, Pf.: 23.
Fiatal, szakképzett lány ép vagy sérült gyerekek felügyeletét vállalná. Érd.: 06-30/44-02397.
Gyulán és környékén fûnyírást vállalok. Érd.:
06-20/35-12-917.

OKTATÁS
Angol, német, holland és francia nyelvoktatást vállalok. Érd.: 464-997.
Matematikából általános és középiskolások
korrepetálása, pótvizsgára felkészítés. Érd.:
Gyula, Körös u. 8/A.
Német és angol nyelvoktatás. Érd.: 06-20/
37-78-094.
Németbõl és matematikából általános- és
középiskolásoknak korrepetálás, év vizsgára
felkészítés. Érd.: 06-20/42-30-534.
Angol-francia korrepetálás. Érd.: 06-20/4526-829.
Német nyelv oktatása, nyelvvizsgára felkészítés. Érd.: 464-171, 06-30/40-50-592, 1820.
Siófok-Sóstón apartmanok
reális áron kiadók.
Érd.: 06-30/45-03-249.

Keveset futott (80 000 km), 14
éves IZS zárt rakodóterû
kistehergépkocsi most lejárt
mûszakival eladó. Irányár: 60
ezer Ft. Érd.: 362-000; a Mogyoróssy könyvtárban, a karbantartóknál, szombaton is.

Állandó heti mûsorszerkezet:
6–9 óra: Reggeli (információs
közszolgálati magazin); 9–12
óra: Nap mint nap (életmód
magazin) [benne szombaton
10–11 órakor M47, 11–12 órakor Diáksziget; vasárnap 9–12
órakor kívánságmûsor]; 12–14
óra: Délidõ (információs
közszolgálati magazin); 14–18 óra: Közéleti délután, benne 14–
16 óráig SMS-parlament, 16–17 óráig Dél-békési krónika, 17–18
óráig „Gyulai gyors” [ szombaton: 16–17 óráig Hangképcsarnok,
17–18 óráig Fórum; vasárnap 16–18 óráig Hír7]; 18–24 óra:
Szürkületi zóna [hétfõn 18–19 óráig Sport7fõ, csütörtökön 18–
19 óráig Pándy-óra].
***

Tel.: 464-930

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

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

Nagydíjas a gyulai Schenderlein

Az elsõ Csabai Vásáron
gyulai cég hozta el a pálmát,
Június
pontosabban azt a bronz
21.: Alajos, Leila
szobrot, amelyet vásári
22.: Paulina
nagydíjasként kapott meg a
23.: Zoltán
Schenderlein és Társa Né24.: Iván
met–Magyar Kft. Sándor
25.: Vilmos
Istvánt, a cég ügyvezetõ
26.: János, Pál
igazgatóját Hoffmann Fe27.: László
renc alpolgármester mutatta be a hivatal keddi sajtótáNe feledkezzen meg
jékoztatóján.
szeretteirõl, ismerõseirõl!
– Meg kell jelenni, meg
kell mérettetni! – hangoztatta Sándor István, utalva
Gyógyszertári ügyelet arra, hogy mind a Csaba ExJúnius 22-, 24-, 26pón, mind pedig a Csabai
és 28-án
Vásáron képviseltette maaz Erkel (Kossuth u. 4.), gát a minõségi épületgépé23-, 25- és 27-én
szettel foglalkozó vállalkoaz Árpád (Árpád u. 18.) zás. A megmérettetésen
nemcsak idén szerepelt jól a
patika az ügyeletes.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Bódis Sámuel István (Kétegyháza)
és Kosztin Edit (Kondoros), Kurta János és Nagy Marianna.
SZÜLETÉSEK: Baji Raik és Tuzson Rita Zsófia fia Raik
Martin, Horváth György és Elekes Melinda leánya Alexandra,
Benedek Zoltán és Juhász Daniella fia Zoltán, Dürgõ Zoltán és
Márta Ilona Irén fia Levente.
HALÁLESET: Zomborácz Istvánné Korom Anna (1940),
Illich György (1928), László Istvánné Szolga Mária Anna
(1945), Török Imréné Nagy Erzsébet (1915), Steigervald Ferenc (1939).

FIGYELEM!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatalban 2002. június 28. napján pénteken, és
2002. július 1. napján hétfõn az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönöm.
Becsyné dr. Szabó Márta jegyzõ

Sarkadon,
a Gyulai úti
facsemetelerakatnál 110 nmes üzlethelyiség
teljes közmûvel,
bármilyen
kereskedelmi célra
kiadó.

Érd.: 06-30/49-24-753.

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 TÉGED A
BELVÁROSI CITY-BURGER
Gyula, Városház u. 20/A
Telefon: 462-429.
Miért fáradna fôzéssel, vásárlással?
Rendeljen a a CITY-BURGER-bôl
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Gyula, Városház u. 20/A
Tel.: 462-429.

G YULAI HÍRLAP

Sándor István a nagydíjasnak járó szoborral

cég, tavaly a Csaba Expón a
legjobb hazai forgalmazó
díját érdemelte ki a Schenderlein.

Az 1997-ben alakult kft.
a minõségi épületgépészeten belül a gáz-, fûtés-, vízés szennyvízszerelési munkák kivitelezésével foglalkozik. Az évek során azonban bõvítették profiljukat,
ma már alvállalkozóikkal
együtt komplett építõipari
kivitelezéseket is vállalnak.
A cég a kiváló Viessmannés Wolf-termékek forgalmazása mellett az említett márkák szakszervizeként is mûködik. Referenciáik között
tartják számon többek között a budapesti Ferencvárosi MÁV pályaudvar és a
pécsi központi pályaudvar
fûtés-korszerûsítését.
M-P. J.

Balesetek
Június 15-én, szombaton
18 óra tájban a Dobozi úton
két, egymással szemben közlekedõ kerékpáros férfi összeütközött. A baleset okaként
nem zárható ki a jelentõs mértékû ittasság. A középkorú férfiak nyolc napon belül gyógyuló, könnyebb fejsérüléssel úszták meg a szokatlan
karambolt.
Június 18-án, kedden 7.30
órakor a Tomcsányi és a Kálvin utca keresztezõdésében

történt baleset. A Nagyváradi
út felõl közlekedett L. L. gyulai lakos „kocka-Ladájával”
és – egyelõre ismeretlen ok
miatt – áttérve a menetirány
szerinti bal oldalra, két fának
is nekicsapódott. A gépjármû
totálkárossá tört, az egyedül
utazó férfit – aki súlyos, de
nem életveszélyes sérüléseket szenvedett – az önkormányzati tûzoltóság mentette
ki a Ladából.
(-y-)

Munkaalkalmak
A Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyulai Kirendeltsége tájékoztatása szerint
az alábbi bejelentett álláshelyek vannak Gyulán, illetve
környékén. Bõvebb felvilágosítást a jelentkezõk a kirendeltségen kapnak: Gyula,
Szent István u. 27/B, tel.: 66/
463-257, 66/463-368.
8 általános végzettséggel: kútfúrási kiszolgáló
(Cegléd) 1 fõ; vasaló (Sarkad) 2; segédmunkás 11; állatgondozó (Bánkút) 2; betanított lakatos, hegesztõ 1.
Szakmai végzettséggel:
szerszámkészítõ (Gyula) 1;
fúrószakmunkás (Cegléd) 3;
festõ és mázoló 4; egyéb bolti eladó 5; öntõ formázó 2;
felszolgáló 12; vízszerelõ
(Elek) 1; ápoló 35; szociális
gondozó 1 (Kétegyháza) 1;
lovász-oktató, terápiás oktató (Tata) 1; targoncavezetõ
2; vas- és fémszerkezeti lakatos 7; asztalos 9; kõmûves
11; kõmûves (vidéki munka)
35; ács-állványozó (Zalaegerszeg) 30; ács-állványozó (Sarkad) 2; vasbetonszerelõ (Zalaegerszeg) 12; géplakatos üzletkötõ 1; húsfeldolgozó (Szeged) 25; hidegburkoló (Vésztõ) 5; marós
10; hegesztõ 4; hegesztõ-esztergályos 1; kárpitos 3; varrónõ 21; elõkészítõ (Zalalövõ) 3; víz-, gáz- és fûtéssze-

relõ (Békéscsaba) 1; présgépkezelõ 20; szõlész-borász
(Villány) 1; pék 10; lakatos,
hegesztõ 4; CNC gépkezelõ
20; légvezeték-szerelõ (Budapest) 5; lakatos 3; gépjármûlakatos 1; gumijavító (Békéscsaba) 2; villanyszerelõ
3; autószerelõ 10; könyvkötõ (Zalalövõ) 15; bádogos–
tetõfedõ (Budapest) 10; becsüs, ékszerbolti eladó 1.
Középfokú végzettséggel: területi képviselõ 25;
nyomdai elõkészítõ (Zalaegerszeg) 1; gyártásvezetõ
(Zalalövõ) 1; könyvkötõ vezetõ (Zalalövõ) 2; bolthálózati ellenõr 1; munkaügyi
elõadó 1; ügyvezetõ élelmiszeripari laboráns (Méhkerék) 1; segédápoló 5; könyvelõ (mérlegképes) 1; könyvkötõmûhely-vezetõ (Zalaegerszeg) 1.
Felsõfokú végzettséggel:
segédorvos 5; szociális munkás 2; gyógytornász 4; gyártásvezetõ 1; ált. isk. felsõtag.
tanító (Elek) 1; tanító (Elek)
1; gépészmérnök 1; általános iskolai tanító (Kötegyán)
1; tüdõgyógyász 2; mezõgazdasági tanácsadó (Mosonmagyaróvár) 1; fõkönyvelõ (Zalalövõ) 1; minõségbiztosítási vezetõ 1; elõkészítõ mérnök (Békéscsaba) 1; üzemeltetési mérnök 1; könyvtáros
1.

2002. június 21.

„Csúnya” a csatorna, a tó is
A turisztikai szezon indulásának egyik meghatározó jele,
hogy mind több külhoni vendég csodálja meg azt a sajátosságot, ami Gyula egyik nagyszerûsége: az Élõvíz-csatorna
belvárosi, valóban ligetes, romantikus szakaszát. Különösen a hidakról a vízre tekintve nyújt nagyszerû, fotóra
kínálkozó látványt.
Sajnos, ezekben a napokban ez nincsen így!
A csatornát benõtték a vízinövények, megannyi hordalékakasztó alakult ki. A part mentén meg szinte méterenként
csúfolkodik üdítõs vagy sörösflakon, -doboz, nylontasakban
gusztustalanul rohadó ételmaradék, a sástorzsák közé szorult, himbálódzó fecskendõk…
Az elmúlt évben már tavasszal egy kis motoros, csónakos
szerkezet pöfögött végig az említett belvárosi szakaszon, s
bár meglehetõsen primitív technikával, de azért kellõ hatékonysággal ritkította a vízi vegetációt, amelyet aztán „lehalásztak”, eltávolítottak.
Itt a kánikula, amely egyrészt azzal is jár, hogy mind
kevesebb a vízbepótlása a Fehér-Körösnek, így a tömlõs
gáton át az Élõvíz-csatornának is. Pangani fog a csatorna
vize, vagyis bûzölögni is. Rontva ezzel a városi imázst – a
természetkárosító hatásokról hadd ne beszéljünk!
A másik, évrõl évre mindjobban romló állapot a Csónakázó-tavon alakul ki. Annak is a várfürdõ felõli, délnyugati
csücskében. A szabadtéri színpad és a nyári szezonra felállított alkalmi nézõtér között megszoruló bûzös és látványnak
is visszataszító víz évrõl évre mind több vendéget riaszt el.
Tenni, és nagyon gyorsan tenni kellene valamit – mondatja a józan, a lokálpatrióta ész.
(nemesi)

Egészségügyi fórum

A háziorvosok és a szûrések
Az Egészséges Városért
Közalapítvány szervezésében
június 25-én kerül sor a nyári
szünet elõtti utolsó egészségügyi fórumra, melynek témája a háziorvosi szûrések. Kedden délután 16.30-tól a Mogyoróssy könyvtár földszinti
elõadótermében dr. Olasz
Mária, dr. Horváth Péter és

dr. Petróczky István beszélnek a háziorvosok által végzett és javasolt egészségügyi
szûrésekrõl.
A szervezõk a hasznos téma
és a hozzáértõ szakemberek
mellett ingyenes vérnyomásméréssel s újabb meglepetésekkel várják az érdeklõdõket.
– ván

PROGRAMAJÁNLÓ
Dürer Terem
Vinkler László festõmûvész emlék- és két tanítványa, Oroján
István és Lóránt János Demeter képzõmûvészek kiállítása
augusztus 4-éig, míg a „Hatalmasok viadalokban – Az Alföld
szkíta kora” címû régészeti kiállítás folyamatosan tart nyitva.
Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ
Az elõcsarnokban az Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvész tanszaka növendékeinek kiállítása tekinthetõ meg.
Erkel Téri Galéria
Székelyhídi Attila festõmûvész „Képgrafikák II.” címû tárlata június 30-áig látogatható.
Pándy Galéria
Az igazgatósági épület elõcsarnokában Rusznyák Csaba
fotográfus „Esti fények, éjszakai fények” címû kamarakiállítását július 10-éig nézhetik meg az érdeklõdõk.
Petõfi mozi
Csillagok háborúja II. – A klónok támadása (szinkr. amerikai
fantáziafilm) – 26-áig 18.30 és 21 órától; vasárnap 10 órától
is.
A skorpiókirály (szinkr. amerikai akciófilm) – 27–3-áig 18.45
és 21 órától.
Posta Galéria
Meskó Anna és Póka György pedagógus képzõmûvészek
tárlata június 29-éig tekinthetõ meg a postahivatal nyitvatartási ideje alatt.
BÉKÉSCSABA – Városháza
A „Városházi esték” július 7-éig tartó programsorozatát ma,
pénteken 20.45 órakor nyitják meg, majd Bozsik Yvette társulata az „Egy faun délutánja” címû táncjátékot mutatja be. A
következõ napokban megannyi színmûvet, koncertet láthat a
közönség, amelyrõl a www.varoshaziestek.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Felelõs szerkesztõ: Pénzes Ferenc ❉ Szerkesztõ: Mocsár-Pörjés József ❉ Fotóriporter: Kerekes István ❉ Szerkesztõség: 5701 Gyula, Petõfi tér 3.,
pf.: 23., telefon: 66/562-500, telefon/fax: 66/562-501 ❉ E-mail: gyulaihirlap@gyula.hungary.net ❉ Kiadó: Gyula Város Önkormányzata, 5701
Gyula, Petõfi tér 3., pf.: 44., telefon: 66/362-155. Felelõs kiadó: Dancs László ❉ Terjeszti a Kõröshir Kft., 5000 Szolnok, Gárdonyi u. 22. és a Gyulai
Hírlap szerkesztõsége. Elõfizethetõ Gyulán a szerkesztõségben és a kézbesítõknél. Elõfizetési díj: egy hónapra 180 Ft, negyed évre 600 Ft, fél évre
1150 Ft, egy évre 2300 Ft ❉ Szedés, tördelés: Gyulai Hírlap, 5700 Gyula, Petõfi tér 3. ❉ Nyomtatás: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, Luther
u. 5/B. Felelõs vezetõ: Garai György ❉ HU ISSN 0238-7921

