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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 2004. JANUÁR • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

A TARTALOMBÓl:
Érvényes buszmenetrend 9. oldal
Hun-Boxról 3. oldal
Önkormányzati pályázatok 3. oldal
Gellai "gipszes" vállalkozásáról 6. oldal
Vásárnaptár 2üü4-re 8. oldal
XI. Karácsony kupa 2. oldal

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

• lakásvilágítási felszerelések,
mennyezetlámpák, csillárok, spotlámpák

• Zalakerámia burkolólapok - falburkolók,
dekorelemek, padlóburkolók, szegők

• acryl kádak
• zuhanyzó kabinok
• fürdőszoba szekrények
• laminált parketták
• Rubbermaid, Curver műanyag termékek
• bel- és kültéri festékek
• ajándéktárgyak

Békés megye területén 50 OOO Ft feletti vásárlás
esetén díjtalan házhozszállítási

Nyitva tartás:
hétköznap 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/284-528 • Mobil 06/20/9667-647

10ÉVESA

II.~II.II.!
TERVEZÖ ÉS BERUHÁZÓ BETÉTI

TÁRSASÁG
Ezért a 2004. évben minden megrendelö

számára a kamarai díjszabás összegéböl 10%
kedvezményt ad, megrendelés esetén!

Tel./fax: 66/386-537; mobil tel.: 06/20/9340-694

Tisztelt Ügyfelünk!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatja

tisztelt Ügyfelünket, hogy 2004. január 1-jétől pénz
intézetet vált. Az új pénzintézet neve: Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet (5502 Gyomaend
rőd, Hősök tere 10/2.).

Új költségvetési bankszámlaszámunk:
53200125·11062402.

Kérem a tisztelt Ügyfelet, hogy 2004. január 1-jétől

az új pénzintézeti szárniaszámot szíveskedjen használ
ni tranzakcióihoz l

Megértését köszönjük!

Tisztelettel DR. DÁVID IMRE polgármester

SUZUKI

- ....1111..--

~~új~~

a~A~~.!
r~-: .--0---,.,

..

A 2004-es évben is állunk.
az Önök szolgálatában!

Autószalon, márkaszerviz,
alkatrész értékesítés

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.

Tel.: 66/386-322
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Megkérdeztük (6))\
A POLGÁRME8TERT \JV

• Miért most (decemberben) végezték az elektromos kábelek földbe
helyezését aSzabadság téren?

Atény az, hogy tavaly nyár óta húzódik ennek akivitelezése. Az önkor
mányzat nem kívánta elhalasztani ezt, nehogy elvesszen az erre szánt pénz.
Tudjuk, hogy sok kellemetlenséget okozott ez karácsony táján, áram
szünetekkel , útakadályokkal , egyebekkel. Ebbe nagy beleszólásunk nem
volt, legfeljebb az elhalasztását kérhettük volna. Ezt azonban nem tettük,
attól félve, hogy esetleg nem csinálják meg ATITÁSZ karcagi kirendeltsége
végeztette amunkát, amiben aGyomaszolg Kft. is alvállalkozó volt.

• Mikor lesz kOzmeghallgatás. úgynevezett falugyűlés, és milyen
témában?

Kijelöltük már az időpontját, ennek megfelelően novemberben lesz.
Témája még közelebbről nem ismert. Valószínűleg aközúthálózatunk, belső

úthálózatunk fejlesztése, a környezetvédelem kérdése kerül napirendre,
azonban ez majd pontosabban kialakul addigra.

• Mit várhatnak alakosok a2004-es helyi adórendeletektől?
Számottevő adóemelést nem tervezünk, kivéve a gépjárműadó

esetében, ahol mintegy húszszázalékos emelés várható. Gondunk lesz vi
szont a kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésekor felmerülő költ
ségek kérdésében. Ismert. hogy kigyulladt nemrég aszeméttelep, s az az
állapot, ami mára ott kialakult, tarthatatlan. Hamarosan egy új, korszerű

telepet fogunk üzemeltetni, de ez költségeiben mintegy negyven százalékkal
megemelkedik. Ennek a terheit még nem tudjuk pontosan, hogyan oldjuk
meg, mert ez április környékén jelenik meg. Hatása jelentkezik majd akom
munális adó területén, előbb vagy utóbb. Nem biztos, hogy már 2004
tavaszán, lehet, hogy csak később. Más adónemen nem kívánunk változtat
ni, kivéve azokat, amelyeket törvényben módositattak. A gépjárműadó a
városnál marad, de ezt, ennek mértékét központilag szabályozzák

• Nagylaposon hány út épül a2004. évben?
Még azt sem tudjuk, hogy máshol mennyi épül, igy azt sem, hogy

Nagylaposon mennyi. Úgy gondolom, hogy Nagylapos az elmúlt időszak

ban sokat kapott. Igyekeztünk az úthálózata viszonylatában, lakosság
arányosan is előre lépni Tervezve van egy út Nagylaposon is, de hogy az
jövőre el is készül, még nem tudjuk. Jelen pillanatban érkezelt meg akölt
ségvetési rendelet is, átolvasni sem volt lehetőség eddig, ezért sem tudjuk,
milyen és mennyi pénz lesz majd beruházásaink biztosítására.

• Várható-e Nagylaposan a közösségi ház átalakítása idősek

otthonává, és apolgármester úr támogatja-e ezt?
Jelen pillanatban én azt tudom támogatn i, amiről konkrét elképzelés

van. Konkrét elképzelés van a Mirhóháti utcai idősek althanának a
bővítésére, illetve az öregszőlői olthonra. Mind akettőre pályázatot nyújtot
tunk be, s ezen nyert aMirhóháti utcai. Az öregszőlőit pedig ismételten be
fogjuk nyújtani. Ezek után kerülhet sor anagylaposira. Azt látni és tudni kell,
hogya nagylaposi idősek otthona felújításához legalább húsz bentlakóra
volna szükség. Ennek valószínűsége Nagylaposan bizonytalan. Ezen lét
szám alatt pedig nem lehet rentábilisan üzemeltetni egy bentlakásos
intézményt, olthont. Az elmúlt esztendőben alapvető felújítást, belső

latarozást végeztünk. Úgy gondolom, hogy 200S-2006-ban kerül sor arra,
hogy lássuk, ebben az ügyben mit is tehetünk. Első és legfontosabb, hogy
az igényeket Nagylaposon is fel kell mérni. Ha az igények olyan jellegűek,

amivel aképviselő-testület is egyetért, akkor én is támogatom majd az áta
lakítást, biztosan.

• Aszeméttelepi öngyulladásos tűzről felfokozott hírek keltek szárnyra
egy ideje. Felvetik, hogya telepen bizonyára nem megfelelően történik a
szemét kezelése...

Eddig bármilyen ellenőrzés volt a telepen, a szemétkezelés mindig
meglelelő volt. Márpedig akörnyezelvédelem rendszeresen ellenőrizte. Az
biztos, hogy ezen a telített telepen, ilyen körülmények között korszerű

személkezelésről nem beszélhetünk. Most már mindenki tudja, hogy miről

van szó, amikor látjuk, hogy az új telepen mit építettünk. Azért építettük ezt
az újat, mert arégivel mi sem voltunk megelégedve, már nem felelt meg a
követelményeknek. Több száz milliót nem szabad beleöl ni valamibe, ha
netán a régi jó, megfelelő lenne. Az, hogy apróbb, napi problémák voltak,
ezt nem vitatom, de a lehetőség sem volt adott ahhoz, hogy korszerű hul
ladékkezelésre kerüljön ott sor. Az odakerült mindenféle szemét esetében
nagy volt az öngyulladás veszélye, ami sajnos, be is következett. Termé
szetesen nem megnyugtató, de ilyesmi országosan sokfelé megtörténik.
Ezért kötelező az EU-ban új telepeket építeni. Mi megépítettük, s ez négy
hónap múlva készen lesz, működőképes állapotba kerül.

• Miért cserélte le az önkormányzat a számlakezelő bankját, és
mennyibe került ez az adófizetőknek?

Nem került pénzébe az adófizetőknek. Talán közismert, hogy az ország
egyik legnagyobb takarékszövetkezeti pénzintézete itt van Gyomaendrődön,

és egyébként már több önkormányzatnak is vezeti a számláját. Állandóan
beruház, új épületeket épít -lásd az endrődi kirendeltséget, most amegin
duló gyomai kirendeltség beruházásál. .. Korszerű körülményeket biztosít,
korrekt partneri kapcsolatot épített ki. Gyomaendrődön alakosság jelentős

részének, talán többségének a takszöv kezeli a számláját. Szerintem
lehetünk annyira lokálpatrióták, hogy egy helyi pénzintézetet támogassunk.
Ráadásul lényegesen nagyobb munkaadó, mint az OTP, ami évről évre mint
egy leépülőben van. Már évek óta nem tud egy helyi vezetőt sem kinevezni,
alkalmazni, sőt, állandóan változtatja ezeket. Úgy érzem, hogy eléggé
meghánytuk-vetettük adöntést. Egy féléves előkészület után, egy kivételé
vel mindenki mellette szavazott a képviselő-testületi ülésen. Én, mint a
takarékszövetkezet elnöke, nem is vettem részt sem atárgyalásban, sem a
szavazásban.

• Hogyan alakul aköltségvetés, pillanatnyilag mit lehet látni erről?
Most kaptuk meg a2004-re vonatkozó, írott költségvetési rendeletet,

még idő sem volt az átnézésére. Februárban lesz a2004-es költségvetésünk
megtárgyalása és az elfogadása. Azonban már most úgy néz ki, hogy szá
mottevően nem növekszik a bevételünk, ezért a kiadást kell majd ehhez
mérten csökkentenünk.

XI. Karácsony kupa
2003. december 16-17-én immáron 11. alkalommal, mintegy 200 versenyző

és több száz szurkoló, érdeklődő töllötte meg a sporlcsarnokot. A két helyi
középiskola mellett a szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre
Szakképző Iskola, illelve aszegedi Móra Ferenc Szakiskola csapatai mérlék össze
erejüket, négy sportágban.

Eredmények:
Leány kézilabda: 1. Kner Imre Gimnázium 2. Móra Ferenc Szakiskola 3. Péter

András Gimnázium ~. Bethlen Gábor Szakképző Iskola
Fiú kézilabda: 1. Bethlen 2 Kner 3. Szeged ~. Szeghalom
Fiú labdarúgás: 1. Bethlen 2. Szeged 3. Kner ~. Szeghalom
Fiú kosárlabda: 1. Kner 2. Szeghalom 3. Bethlen 4. Szeged
Asportági helyezési számok alapján számított összesített pontverseny ered

ménye: 1. Kner 2. Bethlen 3. Szeged 4. Szeghalom
A Kner Imre Gimnázium csapata 3 alkalommal nyerte el sorozatban a

Karácsony Kupa vándorserlegét, így az véglegesen agimiseké marad. No, lélni
azért nem kell, lesz lehetőség avisszavágásra jövőre, aXII. Karácsony Kupán!

A támogatást és a személyes részvételt ezúlon is köszönik a szervezők

dr. Dávid Imre polgármester úrnak, dr. Csorba Csaba jegyző úrnak, Gubucz Józsel
és dr. Kovács Béla igazgató uraknak.

A mérkőzések sportszerü lebonyolításáról Kardos Ferenc, Orovecz József,
Patai István, Ürge Szabó Gábor, Petkós Gábor, Bercsényi Róbert, Stranszki Mihály
gondoskodtak. Segílségükel ezúton is köszönjük!
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5. Gyomai FC
6. Nagyenyed
7. GÓI·Suli "B"

Hun-Box
AHun-Box Szabadidősport Club Gyomaendrőd edzéseket tart felnőt

teknek, kezdők és haladók számára egyaránt. AHun-Box egy olyan küzdő

sport, amelyben a judo és a thai-box ötvöződik. Minden olyan 18 éven
re/ül i jelentkezését várjuk, aki kedvet érez a küzdősportokhoz, akár szabad
idős tevékenység, akár aversenysport terén.

Edzők: Kiss Károly, thai-box válogatott versenyző és Oláh János 1. dan
fokozatú judoedző. Az edzések helye: Gyomaendrőd, Fő út 5. Időpont ja
kezdőknek: hétfő, szerda 17 órától 19 óráig, szombaton 15 órától 17 óráig.
Haladóknak: kedd, csütörtök 17 órától 19 óráig, szombat 15 órától 17 óráig

Atagsági díj 2000 FVhó, az első edzés ingyenes.
Tel.: 06/20/3814-098.

A Sportcsarnok
január havi programtervezete

Női konditorna hetente hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig, vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon.

Január 2. Teremfoci az általános iskolásoknak 9.30-tól
3., 4., 10., 11. Profi teremiabdarúgó bajnokság fordulói 15-20 óráig
17. Leány kézilabdatorna 9.30-tól
18. Grundfoci 9.30-tól
24. Terem street-ball bajnokság 9.30-tól
25. Teremfoci középiskolásoknak 9.30-tól
31. "SAS"-kupa teremiabdarúgó torna 9órától

AJ.. "A" csoportos, amatőr teremiabdarúgó bajnokság őszi végered-
ménye:

1. Favill 24 p.,
2. Körös Krokodil 22 p.
3. Ifi .1.11.16 p.
4. MOB 15 p.; 5. Szártsa 13 p.; 6. Bőrharisnya 13 p.; 7.

Alkotmány 11 p.; 8. Speed 7p.; 9. Schwalm 2p.; 10. Aston Kanál 1 p.
Legjobb góllövők: Weigert László (Bőrharisnya) 13 gól; Orovecz

Tamás (Körös Krokodil) 12 g.; Knap Tamás (Aston Kanál) 11 g.; Paróczai
László (Ifi III.) 11 g.

Megjegyzés: Aston Kanál csapatától 3 büntetőpont levonva!

VI. Szaloncukor Kupa végeredmény

1. Békéscsabai Előre

2. GÓI·Suli "A"
3. Lajosmizse
4. Szarvasi FC

Gólkirály Haveida Róbert, legjobb kapus Polányi Zoltán,
különdíjat Nagyenyed kapott.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
az alábbi bérlakás bérbeadására

PÁLYÁZATOT
ír ki

a Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/A. szám alatt lévő

l szoba, konyha, előszoba helyiségekből álló, 27 m 2

alapterületü, komfort nélküli szociális bérlakásra. A
lakás lakbére: 1620 Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. január
9. napja, melyet a polgármesteri hivatal humánpolitikai
osztályához kell benyújtani.

A lakbér megfizetéséhez ..Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületéneka többször módosított 7/2003.
(III. 31.) KT számú rendeletének 7. § (l) bekezdésében
biztosított lakásfenntartási támogatást igényelhet az,
aki a többször módosított 12/2001. (N. 27.) KT számú
rendelet 3. § (l) bekezdése alapján szociális körülményei
miatt rászoruló személy" .

..... amennyiben nincs szociális rászorultságú
pályázó, akkor a szociális körülményei alapján rászo
rulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül
előnyben, aki a lakbér előzetes, egyösszegű megfIzetését
a meghirdetett - legalább 6 (hat) havi - összeghez képest
hosszabb időtartamravállalja."

Gyomaendrőd. 2003. december 4.
dr. Dávid Imre polgármester

GyomaendrődVáros Önkormányzata
PÁLVÁZATOT ír ki

a Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/4. szám alatti,
összkomfortos, költségalapú bérlakás határozott időtar

tamú (5 év) bérbeadására. A bérlakás alapterülete:
70,10 m 2

, lakbére 15300 Ft/hó + 1000 Ft/hó gépkocsi
tároló.

A pályázat feltételeit .A lakások és helyiségek bér
letéről és elidegenítéséről" szóló többször módosított
12/2001. (N. 27.) KT számú rendelet B/A § (2)
bekezdése tartalmazza, amelyek az alábbiak:

A Magtárlaposi úton lévő bérlakásra az a gyomaend
rődi állandó lakos pályázhat:

• aki a 35. életévét még nem töltötte be
• aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes

lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik
• aki legalább 5 (öt) éves lakás-előtakarékossági

szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését
30 napon belül vállalja

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi. nettó
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének kétszeresét. (Ez az
összeg 2003-ban 43600 FL)

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek:
• azok a fIatal házasok, akik legalább egy kiskorú

gyermek neveléséről gondoskodnak, vagy vállalják
3, illetve 6 éven belül két gyermek megszületését.

A pályázat ..pályázati adatlapon" nyújtható be, amely
ügyfélfogadási időben vehető át térítésmentesen a pol
gármesteri hivatal humánpolitikai osztályán.

A bérleti jOgviszony bárminemű megszűnéseesetén a
bérlő nem tarthat igényt pénzbeli téritésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004.
január 9. napja.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humán
politikai bizottsága hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd,2003. december
DR. DÁVID IMRE polgármester
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Képviselő-testületiülés december l8-án

A kihelyezett, decemberi képviselő-testületi ülés a Selyem úti óvodában
zajlott. Az óvoda nagycsoporlosai bellehemi játékkal kedveskedtek a
képviselőknek, így kívánva boldog ünnepeket és új esztendőt.

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl (polgármesteri beszámolóból)

Aszeméttelepen kialakult tűz megfékezése nehéz leladat volt, ezzel kapcso
latos panaszok jogosak a környéken élőktől. A tűzoltók nem tudták eloltani.
A földdel való leterítés sem volt megnyugtató a tűz terjedésének meggátolása.
A Környezelvédelmi Felügyelőség is megjelent a probléma tarlóssá válásakor,
azonban a körülmények miatt nehéz az eredményes munka a tűz ellen.
Remélhetően terjedését mihamarabb lokalizálják, megállítják

Több észrevétel, jelentés érkezeit a Ligel-fürdő körüli utak, parkoló
állapotáról. A kivitelező elég nagy felfordulást okozott, bár igyekeztek azt kijaví
tani. A fürdő vezetőjének is van ebben feladata, hogy megkövetelje a hibáIlan
munkákat. Aberuházó egyébként plusz költséget nem szívesen vállal. Jelenleg
leálll akivilelezés. amil majd ajövő évben folytatnak.

Jövő évtől agépjárműadó mértéke emelkedni fog. Minden megkezdett 100
kg után 1200 Ftlév lesz Ez országos rendelet.

Befejezés előtt áll aszeméttelep beruházása is. Árajánlatokat kértünk a
következő évek üzemellelésére löbb partnertől: Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től,

Tappe cégtől és a Reichman Hungáriától. Hamarosan el kell dönteni, hogy az
üzemeltetése hogyan bonyolódjon, ki végezze.

A gazdajegyzőhöz csak egy térkép került abból a célból, hogya gazdák
telekhatárail kijelöl jék Ez aregiszlrálásl nyilván hátráltatja majd

Atéli, nagyobb havazásra felkészültünk, az erre vonatkozó ügyeleti beosztás
elkészült.

Karácsony alkalmával a rászorultaknak 250-300 ingyenebéd osztására
kerül sor a két településrész közötti Bethlen iskola aulájában. Az esélyegyen
lőségi minisztérium kezdeményezésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Dógi János szervezi az akciót.

Öregszőlőben az ivóvíz-beruházás befejezést nyert. Valamennyivel többen
kötöttek rá, mint azt eredetileg tervezték. Remélhetőleg a fennmaradt ingat
lanokra is megtörténnek arákötések, részben ajövő évben.

Agyomai főtér rendezésével kapcsolatos problémákat: lelfordulást, áramki
maradási ... többen felvetelték. Szó volt amunkálalok elhalasztásáról, de külön
böző okok miatt ez mégis úgy alakult, hogy most kerül elvégzésre. Lehet, hogy
nem a legszebb kandelábereket kaptuk, de ezeket a jövő évtől virággal, kará
csonykor pedig az alkalomhoz illően díszítjük majd. Ezért remélhetőleg aváros
egyik "fényponlja" lesz a tér.

Megkezdődött az Iskola utca építése és az Erzsébet-ligeti termálkút fúrása is.
Elindult a régi piactér, vagyis aKner tér átalakítása. Ezt jövőre mindenkép

pen be kell fejeznünk. Mindezt olyan ütemben, ahogy azt az anyagi lehetőségek,

például pályázatok elnyerései megengedik

NAPIRE Dl PONTOKBÓl
v' Akörnyezetterhelési díj bevezelése miatt acsalornadíjak jelentósebben

emelkednek. Az önkormányzat egy 2000. évi rendeletével 4 évre vonatkozóan
fogadta el az ivóvízellálási és szennyvízelvezetés i díjakat Gyomaendrőd avízdíj
és acsatornadíj tekintetében, ennek árszabályozására vonatkozóan aII., illetve a
III. kategóriába tartozik. Míg az ivóvízdíjak folyamatosan mérséklődnek, addig a
csatornadíj az új környezetterhelési díj bevezetésével növekszik. 2004-től

érvényes díjak: ivóvízdijak - lakossági 75 Ftjml (önkormányzati 136 Ft/m3;

hatósági 165 Ftlm3) +áfa;
csatornadíjak lakossági 125,70 Ftlm3 (önkormányzati 179,90 Ft/m3;

hatósági 200,80 Ftjml) +áfa.
A folyékony hulladékkezelő-műbe kiszállított, szippantott kommunális

szennyvíz fogadási díja amindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese 301,20
FUm3 + áfa.

v' Ellogadták településünkre vonatkozóan a fák védelméről, valamint a
helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
rendelelet. Ennek 2. számú mellékletében a kövelkező védett területeke!,
értékeket találjuk

Erzsébet-liget - ahol számos idős, értékes faegyed található, mint például
kocsányos tölgyek, vörös tölgy, vadgesztenye, magas kőris, hárs, feketedió stb.
Aligetet 1892-ben alakították ki.

Népliget - kocsányos tölgy, vadgesztenye stb.
(A ligetek faállományát a következő évben átfogó rendezéssel felújítják, a

beleg egyedekel eltávolítják, újakat teleprrenek.)
Hősök útjai kettős hársfa-sor. 1932-33 táján telepítet1ék az l, világháborús

hősi halottaink emlékére.
A liget-fürdő gépháza melletti kocsányos tölgy (kb. 140 éves).
Piramis tölgyek - areformátus egyház templomkertjében találhatók.
Szelídgesztenyék aTorzsási holtág belső partján.
Kocsányos tölgy a Bethlen Gábor szakképző iskola udvarában (kb. 140

éves).
v' Módosílották a város bel- és külterüleli holtágainak védelméről szóló

rendeletet. Ezt indokolta, hogy a parti sáv szélességét 6 méterről 3 méterre
csökkentették. Aparti sávra épületet, építményt csak kivételesen engedéllyel, és
leltételekkel lehet elhelyezni. A rendelet célja a holtágak hosszú távú védelme
természeti, biológiai érlékeinek megőrzése.

v' A parlagfű visszaszorítása érdekében módosították a korábbi önkor
mányzati rendeletet. Amódosítás: "Aki aparlagfüirtást belterületen - afelszólítás
ellenére sem végzi el, azt a jegyző határozattal kötelezheti a védekezésre ... 8
napon belül, ha nem tesz eleget akölelezettségeknek, akkor ajegyző közérdekű

védekezést rendel el."
v' AGyomaszolg Ipari Park Kft. szolgáltatásainak árváltozása 6%-os lesz,

ennek részletes vitája januárban várható.
v' Az önkormányzat a tulajdonát képező Micsurin, Széchenyi, Mikszáth,

Kölcsey, Attila és Hunyadi utcák kezelését átadja aGyomaszolg Ipari Park Kft.
nek. Akezelő köteles gondoskodni az utak műszaki állapotának fenntartásáról, a
mindenkori közlekedésbizionsági előírásoknak megfelelő használhatóságának
megőrzéséről.

v' Elfogadták a liget-fürdő keleti bejáratának látványterveit és a bejárat
területének átrendezésére vonatkozó koncepció t. Hozzájárultak, hogy Kiss
Sándor alőbejárat épülete mellett vendéglátó egységet és üzlethelyiséget létesít
sen. A látványtervet, az új főbejáratot Novodomszki Pál tervezte. Ez a
Semmelweis utca lelől, ajelenlegi parkoló helyén épülne. Abelső oldalon, innen
kiindulva sugaras alakzatban építendő járdákon lehetne megközelíteni a fürdő

belső területeit. Az új parkoló pedig a jelenlegi parkoló és avolt virágkertészet
helyén kerülni kialakításra. Aliget felőli, jelenleg használt bejárat építési engedé
lye iránti kérelem ellen Varga Zoltán fellebbezéssel élt.

v' Pályázatot írnak ki a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói
állására. Az új intézményvezelő megbízása 2004. szeptember Hől 2009.
augusztus 15-ig szól majd

v' A Kocsorhegy utcáinak elnevezésére történt javaslat, illetve szavazás
nem volt eredményes, mert az érintett lakosságnak csak 47%-a adta le szavaza
lát. Ezért az utcák nevei Kocsorhegyen lovábbra is számmal jelöltek maradnak.
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A gyomaendrődi központokkal működ ő Élet-Másokért Egyesület, a
Templomos Lovagrend Tiszántúli Contúriája és a Kereszténydemokrata
Szövetség helyi szervezete rendezésében december 18-án, az endrődi kato
likus templomban tartották meg ajótékony célú adakozási ünnepséget. 167
családot, közel 500 gyereket leptek meg kü lönböző ajándékokkal, értékes
csomagokkal.

Ungvölgyi János volt a főszervező, fővéd

nökök pedig Gyulay Endre, a Szeged
Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke,
Cristofani Della Magione, a Templomos .1('""'HfI~.~II.

Lovagrend Nagymestere Olaszországból, 1oYI\~'~ 1"1....1"

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő ~~~

Szolgálat Magyar Tagozatának elnöke, ~~ti~~~';;}
Megyeri István, a Gyermekétkeztetési '
Alapítvány igazgatója, Zelnik József, a
Művészeti Akadémia elnöke.

Műsorral a Kner Imre gimnázium tanulói kedveskedtek. Kihirdették a
rajzpályázat eredményét is. Az első díjat, egy olaszországi jutalomutat nyert
Tóth Sándor, aki abékéscsabai Evangélikus Gimnázium tanulója. Második
Barta Mónika lett, aki szintén abékéscsabai Evangélikus Gimnáziumba jár.
Harmadik díjat Kondor Nóra kapott, negyediket Gyuricza Barbara, mindket
ten aSzent Gellért iskolából, különdíjat pedig Takács Zoltán, Bárkai Réka,
Ágoston Dorottya, Rácz Éva és Liziczai Csaba vehetett át. Stranszkiné
Németh Zsuzsa pedig hímzett nyakkendőket készített az intézményeknek Az
endrődi katolikus templom zsúfolásig megtelt, úgy az adományra várókkal,
mint aszámtalan, átadásra váró ajándékkal, amelyeket apadsorok között és
atemplom más zugaiban helyeztek el aszétosztásig.

A Kis Bálint iskola 4. b osztályosai betlehemes játékot
adtak elő a városházán, a hivatal dolgozóinak

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete nevében kívánunk minden

véradónknak, tagunknak, adományozónknak, önkéntesünknek, együttmű

ködő szerv~zetnek, intézménynek eredményes, békés, boldog új esztendőt!

Ugrinné dr. Katona Klára elnök, Kurilla Jánosné területi vezető

A Vöröskereszt hírei
2003. december 6-án Véradó Ünnepség keretében adtuk át

véradóinknak a25-190. véradásért járó kitüntetéseket.
Imri Ferencné a Magyar Vöröskereszt országos vezetőjének Kiváló

Véradószervező kitüntetését kapta. Palyov Mihály a 190. véradásért, Kele
György a100. véradásért kapott kitüntetést.

2004. január l2-én és 19-én de. 8-12 óráig Gyomán, aKatona József
Művelődési Központban, 2004. január 26-án de. 8-11 óráig Endrődön a
Déryné Közösségi Házban szervezünk véradást.

Kurilla Jánosné területi vezető

1% % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Kedves Támogatók!
A Hallható Hang Alapítvány részéről meg kívánom köszönni adójuk

1o/o-ából származó támogatásukat, melyet alapítványunk aVárosi Zene- és
Művészeti Iskola tárgyi feltételeinek javítására fordított. Az 50 ezer forint
összegből kottákat, tanítási segédeszközöket és bútorokat vásároltunk.
Köszönjük, és további segítségükre számítunk!

Tisztelettel: Szujó Zsolt kuratóriumi elnök

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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A konkurenciára szükség van...
A Szabadság tér és a Hősök útja találkozásában, a volt "Darvas" iskola

épülete néhány éve jelentős változáson ment ál. Új tulajdonosa, Gellai Imre,
vállalkozását telepítette ide. Ez a telephely tulajdonképpen építőipari

kereskedelmi feladatokat lát el. Gellai Imre ügyvezetőt az idáig vezető útról, a
vállalkozásáról, terveiről kérdeztük.

• Ismertesse, kérem, acég profiljáfl
Arculatunk egyre inkább az építőanyag-kereskedelem felé mozdul el. Két

és fél éve, mióta megnyitottuk ezt az üzletet, ez aváltozás folyik. Anyolcvan
milliós, éves árbevétel egyharmadát a kivitelezés, a többit a kereskedelem
hozza, ami korábban fordított arányban volt.

• Hogyan jutott el amai szintre, hogyan indult a vállalkozás?
1996 júniusában lettem önálló vállalkozó. Ezt megelőzően hat éven

keresztül egy osztrák nagykereskedelmi cégnek voltam az üzletkötője, területi
képviselője Ez a cég foglalkozoll azon anyagok importálásával, amelyek az
induló vállalkozásom vázát adták gipszkarton, kazettás álmennyezet. Mindez
hozzásegített ahhoz, hogyeldöntsem, mint önálló vállalkozó mivelloglalkoz
zam. Volt ebben bizonyos kényszer is, mert a régi típusú nagykereskedelmi
tevékenység a liberalizált export-import lehetőségek után visszább szorult,
vagyis megszűntek anagy vállalatok, akizárólagos export-import joggal, így
az újonnan bejegyzett cégek ezután korlátlanul megtehették ezt.
Továbbgondolva a lehetőségeket - még mintegy másfél évig kapcsolatban
voltam az anyacégemmel, már mint önálló vállalkozó -, a piacról történt
kivonulásuk után indítottunk akivitelezés és akereskedés irányába is. Az olt
eltöltött idő nagyon jó alapokkal szolgált egyrészt azért, mert megtanulhattuk
alényeges alapfogásokat, az alapismereteket, másrészt pedig az ottani képzés
akivitelezés fortélyaira és az értékesítésre is kiterjedt. ,Ielenleg 8 alkalmazot
tai tevékenykedünk

.. Az építkezés ezen új, mifelénk még kevésbé elfogadott trendje mennyire
hódít környékünkön, vagyis mennyire ismerik, illetve használják az önök által
is forgalmazott árukat, eljárásokat?

Szerintem van jövője annak, amit elkezdtünk abelsőépítészetben agipsz
kartonozással. Talán azért is, mert nemcsak az új építkezéseknél, hanem a
lelújílásoknál is kiválóan használható anyag. Ami talán kicsit gátat szab a
jelenlegi helyzetben gyorsabb terjedéséhez, hogy ehhez is alkalmasint egy
kicsit érteni kellene, legalább az alapvető dolgokat. Ehhez az új anyag hoz a
jobb megismerés után kellene csak hozzányúlni Mivel agipszkartonozással
mindenki úgy volt, hogy ezt nem kell tanulni, ezt bárki meg tudja csinálni, az
ilyen felfogású munka aztán, az embereknek nagyon sok kedvezőtlen tapasz
talatot adoll, s ez, sajnos, kicsit visszaütött hozzánk is. Bizony találkoztunk
olyannal is, hogy nem számít, milyen görbe a felület, csak lelszegeIték az
anyagol .. Aki ezt elvégezte és ezzel kénytelen volt együttélni atovábbiakban,
az lálla, hogy nem egyenes, nem szép, nem jó, s ráadásul csúnyán vannak
legipszelve ahibák. Agipszkarton esetében pedig az az alapvető fogás, hogy
eldolgozzuk, eltüntessük az összeillesztés nyomait, s ekként egy homogén
felületet kapjunk Összességében atapasztalataink jók, de hozzá kell tenni azt,
hogy sajnos, a közben történt ilyen negatívumok, bizony, csökkentik a fel
futását

• Milyen akonkurencia akörnyéken ezen a területen?
Ha pejoratívan fogalmaznék, azt mondanám, hogy mindenki azt látta

hirtelen, hogya gipszkartonozás bomba üzlet, ezért boldog-boldogtalan mel
kezdett el foglalkozni ... Konkurencia mindig volt és mindig lesz, sőt, szükség
van rá, mert tulajdonképpen így tudjuk megmutatni azt, hogy mivel, mennyi
vel vagyunk mi különbek, mivel tudunk többet akár szolgáltatásban, akár
minőségben, akár árban nyújtani Én azt vallom, hogy nem olyan kicsi ez a
piac, hogy egy-két konkurens kereskedő ne férne el benne. Inkább az olyan
jellegű magatartással van problémám, amilyen a "csak azért is tegyünk alá,
tartsunk be neki ... "-módon működik. Ez másokban is rossz szájízt kell.
Egyébként nincs rossz véleményem az igazi konkurenciáról Még
együttműködés is elképzelhető, ugyanis van olyan, akivel a mai napig is
együtt tudunk dolgozni.

.. AjÖvó're vonatkoz6 elképzelések, tervek... ?
Az ezzel kapcsolatos elképzeléseket tulajdonképpen már az eddigi ered

ményeink hozták, hozzák magukkal. Jelen helyzetben sem és a későbbiekben

sem lehet ebből már kiszállni. Ha jól dolgozunk, akkor mindig vannak

olyanok, akik elégedetten visszajárnak, új megbízásokat adnak. A pontosság
és megbízhatóság biztosítja afolytatás lehetőségél, savevők, mintegy jelzik,
hogy folytatnunk kell. Kínálatunkban azokat a dolgokat kell jobban előtérbe

helyezni, amelyeket avevők jobban keresnek. Az utóbbi időszakban agipsz
karton mellett így előtérbe került a hőszigetelés, a házak külső csinosítása,
vakolatok, díszítések, homlokzatfestések is. Arégi tetőszerkezetek felújításába
is belépett egy új, mifelénk eddig kevésbé használt anyag, azsindely.

• Ahelyi építőipari cégekkel milyen akapcsolatuk?
Hál' istennek, egyre jobb az együllműködés és található néhány hozzám

hasonló gondolkozású vállalkozó, cégtulajdonos. Gyakorlatilag azt valljuk,
hogy próbáljuk meg mi, gyomaendrődiek megoldani azt, ami
Gyomaendrődön az építőiparban lelmerül. Erre nagyon szép példa aSebők &
Sebők-ház építése.

Szívesen megemlítem a TótkaÉpet, a Schwalm és Társát, Erdei Lászlót,
Bárdi Zoltán tervezőt, Nagyné Perjési Anikó tervezőt Velük korrekt és jó a
kapcsolatunk. Közös munka volt például az Endrőd és Vidéke Takszöv.
építkezései közül ahunyai, mezőberényi, köröslarcsai új kirendellségek belső

építése.

Gellai Imre

• Val6színűleg irigyek, kellemetfenkedők kritizálták, hogya "belváros
ban" ilyen tüzép jellegű üzlet nyílt, s ez zavarja forgalmával, zajával a
környéket. Hogyan reagál erre?

Úgy gondolom, hogyaforgalmunk és az itt keletkező zaj senkit nem bán
toll, zavart. Nem hiszem, hogy okoztunk volna bármely tevékenységünkkel
olyasmit, ami bántó lenne a környékbeliekre. A forgaimat igyekszünk nem
akadályozni, egy-két ritka kivételtől eltekintve, amikor csak aszükséges, rövid
időre adódik kisebb gond Akörnyezetet illetően az út, a járda, acsapadék
elvezető árok tekintetében magunkra vállalluk ezek karbantartását, sőt aHősök

útján mintegy hatvanméteres szakaszon a járdát saját költségen újítottuk fel
Húsz évig senkit nem érdekelt, hogy a volt Darvas iskola körül miért van
méteres gaz, miért nézett ki olyan lepusztullnak, ahogyan mi azt megvettük.
Egerek, patkányok tanyája és kóborkutyák, macskák területe volt az egész
porta. Kemény munkával sikerült letisztítani, rendbehozni és kialakítani a
mostani állapotra.

Amennyiben tovább fejlődünk és sikerül az épülő "dísz tér" felőli frontot
beépítenünk, amire érvényes építési engedélyünk van, akkor akülső szemlélő

a tábla kivételével nem fogja észrevenni, hogy itt építőipari kereskedés
működik. Atüzép tevékenységre ugyan megvan a jogosítványunk, de szenet,
tűzifát, ömlesztett homokot, meszet, sódert nem árusítunk. Ezeket part
nereinken keresztül zökkenőmentesen tudjuk biztosítan i megrendelőinknek.

Véleményem szerint, álszerénység nélkül mondhatom, hogya fő profilunkkal
talán kellő megbecsülést is szereztünk magunknak, mert olyan termékeket,
árukat hoztunk ide, amikért eddig el keltett utazniuk az embereknek. Arról nem
is beszélve, hogyanálunk működő szerény gázcseretelep sok idős, környéken
lakó embernek megkönnyíti a palackos gáz beszerzését. Egyébként el lehet
jönni ide megnézni, hogy mennyivel lett különb a terület, az épület, mióta,
úgymond, gazdája vanl ...

Sikeres folytatást kívánunk az új esztendőben iSi
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A (ellépö fúvósok egy csoportja. Szujó Viktor, Molnár Albert,
Cinczár Kitti, Timár Sándor és Bálint Gábor

Gécs Béla a kiállítás anyagát ismerteti

AVárosi Zene- és Művészeti Iskolában karácsonyi hangverseny
keretében nyitottak kiállítást az intézmény lanulóinak művészeti munkáiból.
,--------' ._------------------,

December 4-én, a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény, a
Városi Képtár tizedik évfordulóját ünnepelte. Vidovszky Béla mellszobrát,
amelyet az udvarban állították fel, ekkor avatták fel Az ünnepi kiállitás meg
nyitója során kiosztotta Láng Miklós, aVidovszky Béla Emlékbizottság elnöke
aVidovszky-plaketteket, melyeket aképtár érdekében hozott erőfeszítésekért,

a létrehozásáért kifejtett munkáért, a fenntartás és kezelés gondos
tevékenységéért kapta dr Dávid Imre polgármester, dr Frankó Károly volt pol
gármesler, Knapcsek Béla, Kóris Györgyné, üskó Sándor és Papp Lajos.
Emléklapol kapott dr Kovács Béla, Kertes Imréné, Megyeriné Csapó Ildikó és
Bula Teréz. Az eddigi és jelenlegi gyűjteménykezelők voltak: Varga Gyuláné,
Giricz Béláné és Bula Teréz. Arendezvényen még jelen volt és beszédet mon
dott Andó György és dr. Keserű Katalin, zenei műsort nyújtottak a városi
zeneiskola növendékei.

Kulturális kisebbségi napot rendeztek a Déryné Múvelódési Házban

Az Apolló moziban diszbemutatón láthatta a közönség Závoda Pál Jadviga
párnája cimú filmjét. A vetités utáni talalkozón az iró dedikalta művét

KIÁLLíTÁSOK • RENDEZVÉNYEK • KIÁLLíTÁSOK • RENDEZVÉNYEK • KIÁLLíTÁSOK

GÉCS BÉLA újévi üdvözlőlap-gyűjteményéből rendezett kiállítást a
Kner Nyomdaipari Múzeum, aminek megnyitója december 9-én volt. Gécs
Béla különleges gyűjteménye az állami protokollnyomtatványokat mutatta
be, amelynek ő volt tervezője, mint a békéscsabai Kner Nyomda grafikusa.
A világ számos országába eljutottak és onnan ide is kerültek hasonló
üdvözletek, melyek között régi, amerikai elnököket, feleségeiket és más
híres politikusokat, üdvözleteiket láthatták amegnyitó résztvevői. Akiállítást
Faludi Viktória, a Magyar Grafika folyóirat főszerkesztője nyitotta meg.
Megtekinthető február 15-ig (Kossuth Lajos utca 16. sz. alatt).

A SELYEM ÚTI ÓVODA HAGYOMÁNYOS ADVENTI JÁTSZÓHÁZA
Óvodánkban immár hagyománnyá vált és nagy sikernek örvend az Adventi
Játszóház megrendezése. Az idei játszóházat november 29-én, szombaton tar
tottuk meg - nYilatkozta a Híradónak az intézmény vezetője, Szabó Istvánné.
Nagyon sok kisgyermek szüleivel, testvéreivel együtt jött el óvodánkba ezen a
délelőttön. Jó hangulatban készíthetlek különböző karácsonyi ajándékokat és
apró dísztárgyakat. Díszíthetlek mézeskalácsot, készíthettek karácsonyi
angyalkát cserépből, rafiából. Volt gyertyaöntés, gyertyatartó készítés és kará
csonyi üdvözlőlapot is készíthetett az, akinek kedve volt hozzá. Reméljük, sike
rült kellemes időtöltést, felejthetetlen élményt nyújtani ajelen lévők számára.

A Selyem úti Óvoda Szülői Munkaközössége és az óvoda dolgozói
megköszönik mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
intézményeknek atámogatását, akik a2003. november 22-én megtartott "OVI
vacsoránkat" tombolatárgyaikkal vagy bármilyen más módon segílették, illetve
ajótékonysági rendezvény bevételének növeléséhez hozzájárullak!

Támogatóink: Farkasinszki Zsuzsa, Timár Anikó. Fülöpné Gellai Zsuzsa, Sárika Ruhazali boll, Andódi
Könyvkötészet. Mágus Com p, Vodalone - Gyomai Józsel, Orovecz Tamás, Bartulák Gábor - gyer
mekruha kereskedő, Tokainé Timár Csilla, Szabólslvánné, CM-méleráru, Endrőd és Vidéke Takszöv.,
Vári Péter, Tamás Zoltánné, Löveiné Márton Gizella, Giriczné Farkas Judil, Dinya Imre - Műszaki

kereskedés, Csahóczki János és lelesége, Szabó Tibor, Regio - Humán Bt. Farkas Gabriella,
Lancester Hedvig, Dékány Mihályné, Fekete Sándorné. Farkas Anlalné, Kovács Szilvia, Fekécs
Róbert. Sarokház Csemege, Porubcsánszki Sándor, Dávid István. Vaszkó Lajos, Gyomai Kner
Nyomda Rt, Vaszkó Bélané, Roslélyos Gmk., Wall Villamossági KII., Sevro cipő, Madizol, Szabóné
Szónya Györgyi, Csapó Elek, Pólya Szilvia, Ungvölgyi János, Endrődi Patika, Dinamich ruházat,
Sebok & Sebők. Bárdi Auló, Vas-műszaki, Mini csemege, Tóth Gellértné, Wolf László. Barna cse
mege, Farkas Máté, Balázs Tibor, Szabó Tiborné, Kovács Lászlóné, Biró Lászlóné, Benéné Rojik
Gabriella, Kiss Magdolna, Color-shop, KurilJa divat, Edit reformház, Varga Mihályné - rövidáru.
Flamingó virágbolt, Andi butik, Kurilla Hajnalka, Fasola Adeola, Kiss Hajnalka. Gyuricza Sándor,
Rideg Zollán, Kell-Kivi, Margó Virág, APOlló mozi, Gazdi-boll, Zöld cukrászda. Csik András. Barják
Imréné, Omiliák Margit, Polgármesieri Hivatal, Kiss Islván, Harnos Imre, Knap Péler. Slalirung Klt,
Tandi Sándor. Tandi ~erencné, Szurovecz Józsefné, Tóth Péler, Csüllög Zsoll, Szonda Islván, Oláh
László, Cserenyecz Eva, Ligel-lürdő. Bethlen G. szakképző iskola, Fülöp Zoltán, Gubucz Imre,
Szendrei Dóra, Andor Károly, ONO-fogyatékos Klub, Törőcsik Jánosné, Giricz Klára, Látkóczki
Lajosné. Pólya Szilvia, Trendl Klt, Carlos cipő, Kalamáris papirboll, Bella cipő, Losonczi Laios,
Simon Szilvia, Kónya István, Műveli Cigány lIiúságérl Alapitvány. dr. Varga Géza, Réka luri, Czikkely
Erika, Farkas Zollánné, Almási Gergelyné, Porubcsánszki Zila, Ralaelné Szabó Rita.

Minden kedves támogalónknak sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk l
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VÁSÁRNAPTÁR 2004.
GYOMAENDRŐDREvonatkozóan

Vásár ideje állandó napon

Február második vasárnapja
Március első vasárnapja
Március második vasárnapja
Április első vasárnapja
Április második vasárnapja
Május első vasárnapja
Május második vasárnapja
Június első vasárnapja
Június második vasárnapja
Július első vasárnapja
Július második vasárnapja

.Augusztus első vasárnapja
Augusztus második vasárnapja
Szeptember első vasárnapja
Szeptember második vasárnapja
Október első vasárnapja
Október második vasárnapja
November első vasárnapja
November második vasárnapja
December második vasárnapja

2004-ben

Február 8.
Március 7.
Március 14.
Április 4.
Április 11.
Május 2.
Május 9.
Június 6.
Június 13.
Július 4.
Július 11 .
Augusztus 1.
Augusztus 8.
Szeptember,5.
Szeptember 12.
Október 3.
Október 10.
November 7.
November 14.
December 12.

Avásár jellege

OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK

'OAM6
OÁK
OAMG
OÁK

·OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OÁK

Szalagavató/ 2003
Kner Imre Gimnázium/

Szakközépiskola és Kollégium

Aszalagavató ünnepség minden évben egyidejűleg szól ugyanarról, de
mindig egy kicsit másképpen. Ez az alkalom, amikor elindítjuk diákjainkat
afelnőtté válás útján, együtt örülünk sikereiknek, és büszkék vagyunk rájuk.
Minden évben szeretnénk ezeket apillanatokat egyedivé és emlékezetessé
tenni. Az idei szalagavatónál is ez volt acélunk.

Iskolánk az ünnepségeI az önmegismerés és aszeretet jegyében ren
dezte meg Jó ötletekben nem volt hiány, de ezek az ötletek csak álmok
maradtak volna nagylelkű segítői nk nélkül.

Szeretnénk megköszönni Németh Dezsőnek, aNémeth Kft. vezetőjének

aszínpadol, amely lehetővé telte, hogya műsort minden kedves vendégünk
jól láthatta. Kölcsön kaptuk a székeket is a Bowling Treff étteremből, így
több ülöhelyet tudtunk biztosítani.

Németh úrnak köszönhetjük azt is, hogy teherautó segítségével szál
líthattuk aszékeket az iskolából aSportcsarnokig és vissza. Atöbb mint 600
szék mozgatása esegítség nélkül emberfeletti munka lett volna.

Az iskola történetében először technikai újdonságokat is felvonultat
tunk. Végzős diákjaink gyerekkori és tablóképeit projektoros diavetítős

műsorral mulalluk be, hogy szüleiknek örömet szerezzünk.

Arendezők

Jelmagyarázat: OÁK: Országos állat és kirakodóvásár, amely aSzarvasi út,
Kondorosi út, akülterület, valamint aPolányi Máté utca által határolt
vásártéren kerül megrendezésre;
OAMG: Országos autó és mezőgazdasági gép vásár, amely aPásztor János
út 37. sz. alatti piactéren kerül megrendezésre.

Markt Platz Szolgáltató Egyéni Cég, Gye., Bajcsy út 14., tel.: 282-053.

FELHívÁs!
isztelt Lakosok!

Néhány, a közterület rendjével kapcsolatos, aktuális tennivalóra
szeretném felhívni a figyelmet.

Az utcákban, aporták előtt sok helyen építési anyag és törmelék
van lelhalmozva. Míg atéli, lartós lagyok beállta elött aszabálytalan
tárolást, kérem, szüntessék megl

Továbbra is sok a kóbor eb. Felszólítom az ebtartókat, hogya
portáróJ ne engedjék ki aközterületre kutyájukat!

A városban egyre több szilárd burkolalú út épül. A gépjármű

tulajdonosok vegyék figyelembe az utcák elején kihelyezett KRESZ
táblákat, azok jelentését úgy a sebesség, mint a súlykorlátozásra
vonatkozólag Amennyiben sáros löldútról hajtanak fel szilárd burko
latú útra, ajárművei kről előzőleg takarítsák le asarat, mert fokozottan
nagy csúszásveszélyt okoz.

Ismételten lelhívjuk aSZilárd burkolatú út mellett lakók figyelmét,
hogy akommunális hulladékot (szemetet) csak szeméttároló edény
ből (kukából) szállítják el. Zsákos szemetet csak a löldutakról - a
saját porta elé kitéve - gyűjtik be.

Az ingatlan előtti csapadék-elvezető árkokat, valamint átere
szeket, lehetőleg avárható nagyobb esőzések előtt takarítsák ki, avíz
szabad áramlása érdekében.

Nagyobb havazás esetén a járművezetök úgy parkoljanak az
utcán, hogy ne zavarják a hóekék, hóeltakarítók (gépek, emberek)
munkáját. Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítása, csúszás
mentesítése minden tulajdonos vagy ott lakó számára kötelező I

Közterü let-fel ügyelő

Aprojektorokhoz az állványokat Tímár Vince, aTI-VI Technika vezetője

készítette. A műszaki eszközöket a Gyomai Kner Nyomda és adévaványai
Eötvös Józsel GimnáziurTI és Szakképző Iskola bocsátotta ren
delkezésünkre A műsor kivetítéséhez a videokamerát a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium biztosította. Köszönjük nekik.

A Gyomai Kner Nyomda a hírnevének meglelelöen gyönyörű

meghívókat készített, hogy ezzel is emelje aszalagavató színvonalát.
Különleges alkalom nincs hangosítás nélkül, a technika biztosításáért

köszönet illeti Poharelecz Lászlót és Kulik Károlyt, aki aműsor alalt kezelte
atechnikai eszközöket.

Segítségünkre volt még aSportcsarnok gondnoka, aki minden kíván
ságunkat teljesítette, és ezek akívánságok nem voltak mindig egyszerűek.

Az est megszervezéséhez segítséget nyújtottak még: Nyúlcipö Bt., CM
Rövidáru bolt, Megyeriné Csapó Ildikó, Csalah László, Andódy
Könyvkötészet, Margó virágbolt, dr. Katona Piroska.

Szeretnénk még köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik hoz
zájárultak aszalagavató ünnepség lebonyolításához

A rendezvény igazi csapatmunka volt, sok jó szándékú és szorgalmas
diákkal, segitőkész, megértő tanárokkal. Mindenki egy célért dolgozott,
hogy olyan eseményt szervezzünk, amely méltó az 50 éves Kner Imre
Gimnázium és Szakközépiskola hírnevéhez.

Reméljük, olyan kellemes estét szereztünk a vendégeknek, amire
mindig szívesen fognak emlékezni.
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RENDELET
24/2003. (XI. 13.) KT rendelet

az állattartás helyi szabályairól

MELLÉK:"'-ET

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkor
mányzatokrói szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás
helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek
elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek
érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biz
tonságát és testi épségét, továbbá akörnyezetet ne veszélyeztesse.

2. § E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén
folytatott állattartásra terjed ki.

3. § Erendelet alkalmazásában
a) állaUartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati ere

detű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre,
sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a
családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy
beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása

b) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
c) kis állat: sertés, juh, kecske
d) egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl
e) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény
f) haszonállat: atovábbiakban ab)-e) pont alattiak
g) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat
h) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.

AZ ÁLLATTARTÁS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. § (1) Aváros közigazgatási területén állatot - aközegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédel
mi szabályok betartása mellett is - csak erendeletben foglalt szabályok
szerint lehet tartani.

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó
kiszolgáló létesítmények kialakítása építési engedély alapján történhet a
közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok
betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó
védőtávolságokat erendelet 1. számú mellékiete tartalmazza.

5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező élet
feltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos
fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról. A
megfelelő tartás, takarmányozás, gondozás és egészségmegóvás tekin-

tetében részletesen az 1995. évi XCI. törvény és a41/1997. (V. 28.) FM
rendelet előírásai az irányadók.

(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles
annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben az állat
elhelyezéséről gondoskodni nem tud, úgy előzetes bejelentés alapján 
a felmerülő költségek meg térítése ellenében - az állat elszállításáról a
gyepmester gondoskodik.

(3) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható
állatot szabadon engedni, elhagyni.

6. § Az állattartónak biztosítania kell, hogy az ál!attartással senkinek
kárt ne okozhasson. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogya
közterületet, alakóépületek közös használatú helyiségét, alakások erké
Iyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze Az esetleges
szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott
személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

AZ ÁLLATOK TAR ÁSA
ÉS ELHELYEZÉSE

7. § Az állattartás szabályozása szempontjából a település bel
területe az alábbi állattartási övezetekre tagolódik:

a) nagyvárosi lakóterület (az állattartási rendelet szempontjából ide
tartozik aközponti vegyes terület is)

b) kisvárosi lakóterületek
c) kertvárosi lakóterületek
d) falusias lakóterületek
Az al-d) pontban felsorolt területek lehatárolását az 5. sz. mellék

letben közölt térkép, részletesebben a21/2001. (XI. 25.) KT rendelettel
jóváhagyott, Gyomaendrőd város Általános Rendezési Terve és
Szabályrendelete tartalmazza.

8. § A nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb közin
tézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s
vendéglátó egység lerületén és annak 50 méteres körzetén belül,
valamint atársasházi lakóépületekben és azok lelkén - függetlenül attól,
hogy az intézmény, illetőleg az ingatlan a7. § értelmében melyik állat
tartási övezetbe tartozik - tilos haszonállatot tartani.

9. § Anagyvárosi és kisvárosi lakóterületeken
a) állattartási épületek elhelyeZése, haszonállatok tartása.,.. galamb

kivételével -lilos l

b) Állatok tenyésztése tilosl

10. § Kertvárosi lakóterületeken lévő ingatlanokon tartható
a) saját ellátásra nevelt maximum 2 kisállat
b) egyéb kisállatból - galamb kivételével - maximum 20
c) prémes állatból maximum 10, továbbá

ezek szaporulatai 3 hónapos korukig.
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11. § Falusias lakóterületen, az ingatlanokon avonatkozó jogsza
bályok és e rendelet előírásainak betartásával valamennyi haszonállat
tartható. A tartható állatszám maximum összesen 2 nagy állat, 6 kis
állat, SO egyéb kis állat, SO prémes állat, valamint ezek szaporulatai
maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától való elválasztásukig.

12. §Az ebtartás számban nem korlátozott, de az emberi együttélés
szabályait nem sértheti.

13. §Belterületen minden egyéb helyen, amely nem tartozik a7. §
ban felsoroltakba, haszonállat tartása, állatok tenyésztése tilos!

14. §(1) Külterületen - ahol az ál Iattartás egyébként megengedett
a2. sz. mellékletben foglaltak kivételével avonatkozó jogszabályok és e
rendelet előírásainak betartása mellett létszámkorlátozás nélkül vala
mennyi haszonállat tartható.

(2) Anagy létszámú állattartó telepek működését a41/1997. (V. 28.)
FM rendelet szabályozza.

15. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló Lij épület létesítése
építési engedély köteles.

(2) Állattartással kapcsolatos létesítményre építési engedély csak a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint adható ki.

16. § (1) Belterületen az állattartó köteles a jószágállomány
nagyságának megfelelő, zárt és szivárgásmentes trágyatárolól létesíteni,
fedlappal ellátni, és zárva tartani.

(2) A trágyatároló helyének kijelölésére a 253/1997. (XII. 20.)
Karm. rendelet előírásai az irányadók.

(3) Az állattartó köteles az állatok elhelyezésére szolgáló helyiség
bői a trágyát naponta kihordani, és a helyiséget megfelelően tisztán
tartan i, fertőtlen íten i

(4) Ahígtrágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni Aszilárd trá
gyát szalmával keverve kell tárolni.

(S) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes
tartózkodásra használt gazdasági épülettőllegalább 30 méter távolságra
történhet. Atrágyát földdel, szalmával, fóliávallefedve kell tárolni.

(6) Atrágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gon
doskodni. Atárolóból a trágyalé kifolyását, illetőleg acsapadékvíz oda
való befolyását meg kell akadályozni.

(7) Ahaszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilosl

17. §Méheket tartani a8. §, 9. §, 10. §, 13. §-ban felsorolt helyeken
tilasi Aváros belter~letén, nem telepszerű lakásoknál, améhtartásra a
15/1969. (XI. 6.) MEM rendelet az irányadó.

18. § Háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához
előzetes állattartási engedély szükséges, melyhez előzetesen be kell
szerezni az ÁNTSZ, FVM Hivatal, valamint az Állategészségügyi
Szakhatóság állásfog lalását.

19. § (1) A város belterületén, ahol az állattartás nem tilos - fel
ügyelet mellett - csak kis testű haszonállatok legeitetése földutak men
tén és az erre acélra kijelölt közterületen lehet. Közterületen (út, utca,
tér) állatot legeltetni csak az állattartó ingatlana mentén szabad. Más
ingatlanok előtt csak az ingatlan tulajdonosának (használójának)
előzetes hozzájárulásával lehet.

(2) Az állatok legeitetése során az állat tulajdonosa köteles gondos
kodni a közterület parkosított részén lévő növényzet, járdák, épületek
károsodástól, szennyeződéstől való megóvásáról.

(3) Az állatokat az ingatlan közös használatú helyére (udvar, kert)
kiengedni, etetni, legeltetni csak a társtulajdonos, lakótársak előzetes

engedélyével lehet.

20. § (1) Külterületi legelőre a tulajdonos jogosult a legeltetést
végző szervvel kötött megállapodás alapján állatait kihajtani, és ott le
geltetni.

(2) Állatokat a külterületi legelőre és vissza a 3. sz. mellékletben
meghatározott útvonalon és időben lehet ki- és behajtani.

(3) A legelőre járó állatok tulajdonosai állataikat kötelesek apász
tornak átadni, ahazatérő állatokat fogadni.

(4) Akihajtási útvonalon okozott kárt az állatok tulajdonosai, illetve
akihajtásért felelős (pásztor) kötelesek megtéríteni.

AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI

21. § (1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az azonos
lépcsőházban lakó, illetve a falszomszéd, továbbá a közös
lakáshasználók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavaja,
szabad mozgásukat ne gátolja.

(2) Az érintett lakók az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása
esetén az ebtartás korlátozását vagy megszüntetését kérheti. Az érdekel
tek nyilatkozatai és aszakhatóságok véleménye alapján apolgármester
az ebtartást korlátozhatja vagy megtilthatja.

22. § Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú he
lyiségeiben sannak udvarán biztonságos - vezetésre alkalmas - pórá
zon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet a harapás ellen
szájkosárral kell ellátni.

23. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az eb
tulajdonosa köteles gondosadni arról, hogy az eb tartási helyét ne
hagyhassa el.

(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennel ben tartja, annak mi
nimális nagysága 2x2 méter. A kennel közvetlenül a szomszéd
kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől számított 1 méter távol
ságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok
betartásával növényzetet kell telepíteni.

(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést
úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutásál, szomszédos
ingatlanokra történő bejutásál, valamint akerítés résein történő kihara
pását megakadályozza.

(4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása
esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(5) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének
megfelelő ólat kell építeni.

24. § Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető ku
tya, valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:

a) vendégforgaimat lebonyolító nyilvános helyiségbe
b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére, vágóhídra, élelmi

szer-feldolgozó üzembe
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény

és fürdő, valamint strand területére
d) ügyfélforgaimat lebonyolító közintézmény épületébe
e) atemető területére
f) ajátszótér területére.
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I
I JANUÁR 10., szombat, 21 órától

I TÖRÖK ÁDÁM I
I Egy varázslat~ éj~!.~~szilveszter!!! I

Belépő: felnőtt 500 Ft II
nyugdíjas, diáb 350 Ft

IJANUÁR 22., csütörtök 17 órától i
I

----- ------- - EGYPERCESEK> I
DVORÁK Az előadás Örhény István munlzás-

Pantomin Színház ságánalz tiszteleg. Sajátos, groteszlz
"világlátása" az élet dolgainalz újragon-

I
A MAGYAR dolására Izésztet, látni, nevetni tanít. A I

játélz "nagy" emberelz lúcsínységéről és

KULTÚRA "his" embereh nagyságáról szóló tör
ténetelz láncolata. (Az előadást felnőtt

I
NAPJA nézőinlznelzajánljul-d) i

Felnőtt belépő: 400 Ft, nyugdíja·s és
diálz 200 Ft.

17 órától

I A Városi JANUÁR 31., szombat, 16 órától I
VÁROSOK HATÁROK NÉ:'KÜLl

Könyvtár A Körös Amatőr Képzőművészeti Kör

és az lziállítása i
I

Kiállítóh: Demján Ilona
Apolló Mozi Füzesgyarmat, Pappné Kulcsár Ilona -

P d K Dévaványa, Keliger Béláné - Csorvás,
Ó ium ávézó

Hegedűsné Gál Julianna - Kevermes,

I ~. l<özös Mehellza Mária - Bélzéscsaba, Gabnai I
d b Zita - Bélzéscsaba, Nagyné Veres Rózaren ezésé en /

- Gyomaendrőd, Rávainé Farlzas Eva-

~ Gyomaendrőd. ~

~~~~~~~~



Apolló mozi 2004. január havi musora

~ Klubmozi GLAMOUR - 24-én ~

~ MOSZKVA TÉR - 31-én O~.
~ szombat éjszakai vetítések 22 órától!

januári progralllterveZ'ete
Színes, magyarul beszélő amerikai film. Rendezte: Peter Weir, I
fősz.: Russel Crowe, Richard Stroh.

29. (csütörtök) 19 órától, 31-én (szombat) 22 órától
KLUBMOZI MOSZKVA TÉR (88 perc) - filmklub - színes,
magyar fi Im. Rendező forgatókönyvíró: Török Ferenc, zenesz-
erző: Temesvári Balázs, operatőr: Garas Dániel, díszletter- I
vező: Valcz Gábor, jelmeztervező: Rajnai Gitta, producer:
Simó Sándor, gyártásvezető: Fülöp Gábor, vágó: Barsi Béla.
Szereplők: Karalyos Gábor (Petya), Pápai Erzsi (Boci mama),
Balla Eszter (Zsófi); Csatlós Vilmos (Kigler), Réthelyi András

2-3-4-5. {péntek, szombat, vasárnap, hétfó119 (Csömör), Jávor Bence (Ságodi), Szabó Simon (Royal), I
órától KILL BILL: VOLUME I. (90 perc) színes, amerikai Kovács Zsolt (Ofő), Csuja Imre (Jancsi bá - Kigler Fater),
film. Rendezte; Quentin Tarantino, fősz.: Uma Thurman, Béres Ilona (Igazgatónő).
David Carradine

9-10-11-12. (péntek, szombat, vas~rnap, 1989. április 27-e van, Petya tizennyolcadik születésnap-
hétfó119 órától - szombaton csak 18 órától, MATRIX- ja. A Moszkva téri nagyóra fél kilencet mutat, fiatalok I
FORRADALMAK - The Matrix-Revolutions (129 perc) ácsorognak a téren, várják a bulicímeket Kigler kezében
színes, magyarul beszélő amerikai film. Rendezte: Andy orosz pezsgő durran, Petya beleiszik az üvegbe, orrába fut a
Wachowski, Larry Wachowski, fősz.: Keanu Reeves, Laurence szénsav, Royal csúnyán kiröhögi... Csömör megszerezte a
Fishbune címeket, indulhat az este. Fel a"Szabhegy" tetejére, aztán át

13-14-15. (kedd, szerda, csütörtök) délelőtt 10 avárba, buliról bulira, végig a városon. I
. órától, délután 14 órától NÉMO NYOMÁBAN - FINDING Hajnalban vissza a "Moszkvára" hamburgerezni, aztán

NEMO CI 00 perc) színes, magyarul beszélő amerikai film. kopás haza. .
Rendezte: Andrew Stanton, Lee Unkrich. A gimnáziumban kaotikus állapotok uralkodnak. Az

14. (kedd) 19 órától APÁM BEÁJULNA (90 perc) érettségi előtti utolsó héten - "a politikai helyzetre való te-
színes, magyar film. Rendezte: Sas Tamás, fősz.: Gáspár Kata, kintettel" _ eltörlik az 1945 utáni töri-tételeket, ráadásul a I
Csősz Boglárka. VETíTÉS UTÁN KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ! segghülye Kiglert átengedik matekból Irány haza, pornót

~6-17-18-19. (péntek, szombat, vasárnap, nézni! A srácok lenyúlnak egy szakadt Porschét Kiglerék
hétfó119 órától KEGYETLEN BÁNÁSMÓD -INTOLER- autótelepéről, azzal virítanak a csajoknak Este aMoszkván
AB LE CRUELTY (100 perc) színes, magyarul beszélő Royal bizniszt ajánl a fiúknak, külfóldi vonatjegyeket kéne
amerikai film. Rendezte: Joel Coen, Ethan Caen, fősz.: hamisítani. "Utazás, lóvé, amit akarsz!" Petya bevállalja. .. I
George Clooney, Catherine Zeta-Jones. Éjszakai fürdővel köszöntik május elsejét aGellértben, majd

22. (csütörtök) 19 órától, 24-én (szombat) 22 órától hajnalban, a szállóból lopott nádszékekben reggeliznek a
KLUBIV10l1 GLAMOUR (115 perc) - filmklub - színes, Szabadság hídon.
magyar film. Rendezte: Gödrös Frigyes, fősz.: Eperjes Károly, Már a ballagáson kiderül, hogy Royal apja valahogy
Onodi Eszter, Barkó György, Cserna Antal Készült megszerezte az írásbeli tételeket. Először mindenki I
1995-2000. Bemutató: 2000. oktober 19. Korhatár: 14 év. hitetlenkedik...

Afilm egy zsidó család életének majd 100 évétó'leli fel
Tanúi lehetünk életük sorsfordulóinak az 1940-es években, 30-31-1-2. (péntek, szombat, vasárnap, ~étfól
majd az 1956-os eseményeknek is. Minden, ami tórténik 19 órától S.W.A.T. _ KÜLÖNLEGES KOMMANDO (118
veluk, acsaládi Uzletben zajlik. Acsalád ezt az úzletet szeretné perc) színes, amerikai film Rendezte: Clark Johnson. Fősz.: I
megmenteni, de ezzel tulajdonképpen S~/át é/~tüket IS. Samuel L Jackson, Colin Farrel.

23-24-25-26.19 órától KAPITANY ES KATONA:
A VILÁG TÚLSÓ OLDALÁN - MASTER AND COMMAN- Pénztárnyitás, Jegyváltás az előadás kezdete előtt
DER: THE FAR SIDE OF THE WORLD (128 perc) !~~FM;O) 1/2 órával! WJ

IRödiöO
'----(lC't'i'l1l'!tt. j

~ ~~~~~~ ~
Felelős kiadó: Trendl Kft. Felelős szerkesztő: KovácS Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. Telefon: 661282-987. E-maii: trendl@externeLhu
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25. § (1) Az. eb tulajdonosa köteles a jegyzőnél bejelenteni, nyil-
vántartásba vétel cél jából, ha az eb

• ahárom hónapos kort elérte
• az eb elhullott vagy elveszett
• új tulajdonoshoz került.
(2) Az. eb tulajdonosa vagy tartója köteles - ha az eb három hóna

posnál idősebb vagy a három hónapos kort elérte - 30 napon belül
saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoitatni.

(3) Az évenkénti védőoltás megszervezéséről a jegyző gondos
kodik, az eb tartója köteles ezt igénybe venni, és az ebet beoitatni .

(4) Aveszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásáró\ az 1996.
évi eV1I1. törvénnyel módosított 1974. 17. sz. törvényerejű rendelet,
valamint a végrehajtására kiadott 15/1997. (III. 5.) BM rendelet és a
15/1997. (III. 5.) FM rendelet rendelkezik.

AZ ÁLLATI HULLADÉKOK
ÁRTALMATLANíTÁSA

26. § (1) A tulajdonos az állati hulladékat ártalmatlanításra a
gyepmesteri telepen köteles elhelyezni.

(2) Állati hulladéknak kell tekinteni:
a) az elhullott, halva született, továbbá
b) hatósági rendelkezésre leölt, vagy egyéb okból kiirtott állatok

fogyasztásra nem kerülő testét, testrészeit
c) a vetélt magzatot, magzatburkokat, a levágott állatoknak

fogyasztásra alkalmatlan és a húsvizsgálat során fogyasztásra
alkalmatlannak minősített testét, testrészeit.

(3) Az. állati eredetű nyersanyagot félkész vagy készterméket feldol
gozó (élelmiszeripar, állati fehérje, bőr stb.) üzemek és a baromfi kel
tetők hulladékail, valamint nem fogyasztható melléklermékeit, a
kezeletlen bendő- és gyomortartalmat, az állati ürüléket tartalmazó,
szilárd nyersanyagokat (baromfitrágya, baromfialomliszt, hígtrágya
szilárd részei stb.) avasúti, gépkocsi, hajóállomási, átrakodó helyeken
az állatszállító járművekből kikerülő hulladékat. továbbá az állati erede
tű nyersanyagat. félkész vagy készterméket tartalmazó közétkeztetési
(pl. vendéglátóipari) és a nagyfogyasztóktól (iskolák, üzemi konyhák
stb.) származó konyhahulladékot ártalmatlanná téteiig az állathullákkal
azonos módon kell elbírálni.

(4) A fertőző betegségben el hu Ilott állatok tetemeit állatorvos
engedélye alapján lehet agyepmesteri telepre kiszállítani és elhelyezni.

27. § (1) Az állati hulladékot - beleértve az állathullát is - ártal
matlanná kell tenni.

(2) Az. állati hulladékokat keletkezésüket követő 24 órán belül össze
kell gyűjteni, és el kell szállítani ártalmatlanításra a begyűjtő helyre. Az
ártalmatlanná tétel a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésében lévő

begyűjtő helyre való beszállítással történik, ahonnan az Állati Fehérje
Takarmányokat Előállító Vállalat gondoskodik a rendszeres elszállítás
róI.

(3) Abegyűjtő helyre történő beszállításról az állat tulajdonosa vagy
lartója köteles gondoskodni, a saját költségén. Ennek hiányában az
önkormányzat atulajdonos, illetve az állattartó költségére gondoskodik
az elszállításról. Közterületen elhullott állati hulla begyiJjtéséről, ha az
állat tulajdonosa vagy tartója nem állapítható meg, az önkormányzat a
begyűjtőhely kezelője útján, saját költségén gondoskodik.

(4) Az állattartó köteles az állati tetem (mint veszélyes hulladék) és
állati eredetű veszélyes hulladéknak minősülő anyag környezetvédelmi
hatóság felé történő, hatályos jogszabályok szerinti bejelentésére,
valamint nYilvántartás vezetésére. Az állati tetem és állati eredetű veszé-

Iyes hulladéknak minősülő anyag begyűjtője (gyepmesteri telep) köte
les ahatályos jogszabályok szerinti nyomtatványon és módon az átadó
felé igazolni és dokumentálni az átvételI, valamint megtenni az előírt

bejelentéseket az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.

28. § (1) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve a
gondjaira bízott kis- és nagy állat fertőző betegségben, vagy annak
gyanújában történő elhullását a hatósági állatorvosnak bejelenteni és
annak ezzel kapcsolatos további utasításait betartani. Az. eb, macska, a
baromfi, továbbá a3 hetesnél fiatalabb szopós bárány és malac hulláját
az állattartó a kertjében is eláshatja. A hullát a telekhatártól legalább
5mtávolságra úgy kell elásni, hogy legalább 1mföldréteg fedje be.

(2) A kereskedelmi forgalomban az emberi fogyasztásra alkalmat
lannak minősített, állati eredetű élelmiszereket - az eljáró állatorvos
rendelkezése alapján - abegyűjtőhelyre beszállíthatók. A beszállítás,
valamint amegsemmisítés költségei akereskedelmi egységet terhelik.

(3) A begyűjtőhely területéről állati hullát. mellékierméket - az
ÁTEV kivételével- kivinni, kiszállítani tilos. Abegyűjtőhelyre abeszál
lítók a hullát, állati hulladékot a begyűjtőhelyen elhelyezett konténerbe
kötelesek elhelyezni, az erendeletben meghatározott térítési díjak meg
fizetésével. A lakossági állati hulladékok elhelyezése az elfogadott
térítési díj 50%-ának megfizetésével lehetséges. A térítési díjakat a
4. sz. melléklet tartalmazza.

29. § (1) Nagy létszámú állattartó telep élelmiszeripari üzem vagy
állateledelt előállító üzem, állathulladékot, mellékterméket csak külön
feldolgozási és működési engedély alapján, az abban foglaltak szerint
dolgozhat fel.

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén az állati hulla ártalmat
lanná tételére önállóan kötelezett nagyüzemi méretű állattartó telepek,
vágóhidak, állati eredetű élelmiszert feldolgozó üzemek, baromfikel
tetők, valamint, más kisüzemi állattartók minden évben kötelesek január
30-ig, vagy a tevékenység megkezdését követő 50 napon belül a
település jegyzőjének az állati hulladék ártalmatlanítására, illetve
értékesítésére vonatkozó szerződést bemutatni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

30. § (1) Ezen állattartásról és állati hulladékról szóló rendeletben
foglaltak, rendelkezések betartása érdekében szükséges hatósági eljárás
ajegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Ahol az emberi együttélés szabályai és az állattartással össze
függő egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, építésügyi
előírásokat nem tartják be, olt a jegyző az állatok számát korlátozhat ja
vagy megtilthatja.

(3) Az állattartó az állattartást - ha azt e rendelet szerinti tiltolt
helyen vagy meg nem engedett mértékben és módon folytatja - köteles
e rendelet hatályba lépésétől számított két éven belül megsiüntetni,
illetve az előírt mértékre csökkenteni.

(4) Szabálysértést követ el és 30000.-Ft-ig pénzbírsággal sújtható
az, aki:

- az állallartás korlátozásának B. §, 9. §, 10. §, 11. §, 13. §-ban
fog lalt szabályait

- az állati trágya tárolására és kihordására vonatkozó 16. § (1) és
(3) bek. szabályait

- aháziállatoknak nem tekinthető állatok tartására vonatkozó 1B. §
szabályait

- a legeltetésre vonatkozó 19. § előírásai! megszegi
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- az ebtartás 21. § (1) bek., 22. §; 23., § (1) bekezdésében foglalt
előírásokat

- arendelet 27. § (3) bek. a28. § (1), (3) bekezdésben foglaltakat
megszegi.

2. sz. melléklet

AZON KÜLTERÜLETEK, AHOL
AZ ÁLLATTARTÁS NEM MEGENGEDETT

31. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a
8/1999. (III. 10.) KT sz. rendelet, továbbá az azt módosító 26/1999. (IX.
28.), 1/2003. (II. 3.) számú rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a24/2003. (XI. 13.) KT rendelethez

z ÁLLATTARTÁS CÉLJÁRA SZÓLÓ
LÉTESíTMÉNY ÉpíTÉSE, BővíTÉSE ESETÉN

BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOK

Védőtávolságok(méter)

Baltás
Bogárzó
Bónom-zug (külső is)
Dan-zug (külső, belső)

Fűzfás-zug

Harcsás-zug
Kecsegés (külső, belső)

Kecskés-zug
Kis-zug
Papp-zug

Peres
Pocos
Rév-zug
Simai
Sirató
Sóczó-zug
Susány
Templom-zug
Torzsás (külső, belső)

Megnevezés Lakó- Ásott Fúrt Vízvez, Kerti Holtág
épületlől kút kút csap

Góré, magtár 12 10 10

Kistestű haszon-
állat ólja, kifutója 6 10 5 20 .

Nagytestű haszon-
állat ólja, kifutója 10 15 5 3 20

Szálastakarmány
tárolóhely 20 10

Trágyatároló 15 15 10 5 20

Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény,
egészségügyi intézmény, egyéb közintézmény, élelmiszer-előállító vagy
értékesítő egység van, állattartás céljára szolgáló építmény létesítését
tilos engedélyezni.

Amennyiben az előbb megjelölt egységek 50-100 méter távolsá
gon belül vannak, úgy az illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi
hatóság véleménye alapján kell avédőlávolságot meghatározni.

3. számú melléklet

KÖZÖS LEGELŐRE TÖRTÉNŐ

KI- ÉS BEHAJTÁSI ÚTVONAL

Indulási pont: Kossuth L. U.-Zrínyi M. út kereszteződése

Útirány: Kató J., Kisréti u., Hunyadi u.
Ki- és behajtás időpont ja:
Kihajtás: május 1.- szeptember 30-ig 6 óra
október 1-31-ig 7 óra
Behajtás: május 1.- szeptember 30-ig 17 óra
október 1-31-ig 16 óra

4. sz. melléklet

AZ ÁLLATI HULLADÉK GYEPMESTERI
TELEPEN VALÓ ELHELYEZÉSÉNEK

TÉRíTÉSI DíJAI

- Egyéni és társas vállalkozások részére: 66 Ftlkg + áfa
- lakosság részére: 33 Ftlkg + áfa.
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.................................................................................... D ••••••••

Temetöjárat vasárnaponként: MÁV-állomás 7.10, Szabadság tér 7.15
Temetőből vissza 8.30

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

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP-15 kódjellel
Magyarország Programot hirdetett meg, melynek célja az internet-elterjedtség
növelése és az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése. Ennek érdekében
kiemelten fontosnak tartja, hogy az ország egész területén működjenek az állampol
gárok számara könnyen elérhető, megfizethető árú, kiszámítható minőségben szol
gáltató közösségi internet-hozzálérési pontok. Az Apályázallípusra önrész vállalása
nélkül pályazhainak nyilvános könyvlárak, közművelődési intézmények, települési
önkormányzatok. Pályázni lehet számítógépekre, személyek képzésére, internetkap
csolaIra. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának és az önkormanyzatnak külön
külön kell önállóan indulnia. Érintett lenne a Blaha úti közkönyvtár, a Tourinform
Iroda, valamint a Kossuth úti Katona József Művelődési Közponl, ahol az inter
nelhasználati és üzemeltetési pontok működnének. Az internetezés díjlalan lenne,
vagy legfeljebb száz lorini óránkénti díjért lehetne használni. A megvalósulás
időpont ja még nem ismeri, de 2006 december 31-ig legkésőbb. A pályázat
benyújtása 2004. január lO-ig történhel

~et#UVt, ~,~
A Ki kicsoda a hírközlésben? című kötetben részletesen olvasható, hogya

gyomai születésű Koloh Elek milyen pályát futott be élete 48 éve során. Végzettségét
tekintve tanító, népművelő, testnevelő, újságíró, majd diplomát szerzett a Színház
és Filmművészeti Főiskolán is. Versekel, novellákat, krilikakat már debreceni
diákként sokat publikált, mielőtt Kecskemétre szegődött, újságíró gyakornoknak,
ahol nem sokkal később mar a Petőfi Népe kultura/is rovatát vezette. - A megyei
napilapokat tekintve, akkoriban ő volt az orszag legfiatalabb rovatvezetője. - Ami az
írást illeti, szinte minden műfajt kipróbált. Öleljenek a hóemberek cimü zenés
vígjátéka például, egy évtizede még nagy sikerrel szerepelt a zalaegerszegi színház
repertoárján. Koloh Elek a rendszerváltás óta aKecskeméti Lapok (1868-ban alapí
tották!) vezető szerkesztője, és az Allöldi Lapok főszerkesztője. Most egy kaland
regénnyel jelentkezett akönyvpiacon.

Tehetsz egy szívességet - ez a cime
mostani munkámnak, ami, reményeim
szerint, már eleve jelzi, hogy ne várjon elmé
lyült irodalmi széptevéseket tőlem az olvasó,
hiszen csak szórakoztatni akarok vele,
semmi mást.

• Manapság az sem kevés.
Szerintem sem. És nagy kaland volt

megalkotni Kél-három hétig lubickoltam
egy más világban, miközben a mindennap
jainkrói is próbállam írni. Egyfajta skizofrén
állapot voll, dramaturgiailag pedig alig
tudtam tompítani.

• Aha' Jól hangzik, de nem árlana, ha
ezt megmagyarázná. L..~"':!Id~~:!:::!::.~~

Mint minden krimiben, kalandregény-
ben, az enyémben is meghalnak néhányan. De ha nem engedem lúl közel az
olvasóhoz, ha nem szerettelem meg velük akegyetlen összecsapások során elpusz
tulókal, akkor körülbelül csak annyira sajnál ják őket, mint amikor egy idegen váro
son áthaladva lassítaniuk kell autójukkal, egy gyászmenet mögé érkezvén. Mert acél
nem az, hogyafajdalom gyűjtsön könnyet a szemekbe, sokkal inkabb anevetés. S
ha csak néhányszor sikerül bárkit megkacagtatni vele, már megérte megirni ezt a
könyvet. Meg azér\, mert közben jó nagyokat röhöghettem én is ..

• Könnyen ír?
Könnyen? Ha a könnyeimre gondol, akkor igen a valaszom. Meri nagyadag

szomorúság kell ahhoz, hogy igazán vágyjon az ember a nevelésre. És aki 25 éve
újságíró, mini én, az tudja, hogy akkor is fontos kimondania az igazat, ha hazudnia
kell hozzá. Ahogya könyvem is egy nagy hazugság, amit az igazság igyekszik össze
tartani ..

• Mil jelent önnek Gyoma?
Mindent. Iti szülellem, itt érellségizlem, s utána több mint egy évig ill dolgoz

tam a városházán. pénzügyi előadóként, Hornok Lasi bacsi osztalyán, mielőtt fel
vellek adebreceni főiskolára. Az otthonom 25 éve már Kecskeméten van. Egy remek,
nagy családi házban, ahol szép a liam, aranyos a nejem és hűséges a kutyám De
haza mindig ide jövök, Gyomára ...

(Engem ért a megtiszteltetés, hogy mé/tathassam Kotoh Elek remek könyvét.
Több mini kél évtizede, hogy ismerem, és tisztelt kollégámnak. kedves barátomnak
nevezhetem őt. Azt írtam róla, hogya társaságában egy pillanatig sem lehet
unatkozni. Ugyanez igaz a regényére is.)

Hámori Zoltán, aBács-Kiskun megyei napilap, a Petőfi Népe főszerkesztője

6.05

14.40

16.30

Öreg·
szö\ö

Déryné MÁV- Szabad' MÁV· Szabad· Déryné
állomás ság tér állomás ság tér

5.10 5.20 5.40 5.50 6.00
6.10 6.20 6.40 6.45 6.55
7.00 7.10 7.15 7.40 7.45 7.55
8.10 8.20 8.25 9.10 9.15 9.25
9.45 9.55 10.00 10.55 11.00 11.10

11.40 11.50 11.55 12.45 12.50 13.00
13.40 13.50 13.55 14.25 14.35
14.45 14.55 15.00 15.15 15.20 15.30
15.35 15.45 16.10 16.15 16.25
16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25

5.05
6.05

A Gyomaszolg Kft. 2004. január 1-től érvényes temetóI szol·
gáltatási dijai (pl.):

1 személyes normál sírhely 25 évre: 2004-től 6500 Ft, 1 személyes
mélyített 25 évre 8550 Ft, gyermek sírhely 25 évre 4500 Ft, urnafülke 25 évre
950 FI/év Szolgallatások: 1 személyes normál sírásás: 5450 FI: gyermek sir
hely: 2400 Ft, urna sírhely: 2400 Ft. Hantolás 1 személyes normál 221 OFt,
gyermek sírhely: 1120 FI, urna: 1120 Ft.

Felárak: kőkereles sírasás esetén: sírásás 2400 Ft, hantolás 1130 Ft.
Fedlap leemelés, visszahelyezés 3350 Ft, urnalap elhelyezése 2220 Ft.

Egyéb szolgáltatások: sírjelzőre névírás: 640 Fl, névírás koporsóra: 640 Ft,
áldozati láng: 600 Ft, ügyintézés: 1140 Fl, helyi halottszállítás: 4250 Fl,
temetőn belüli szállítás: 1220 Ft, ravatalozás: 7440 Ft, hűtőszekrény használat
1210 FI/nap, távolsági halottszállitás 130 FI/km. (Az áfa-kulcs 15%-os 2004.
január 1-jétőL)

7/ 'Jour/njOrm 9roda m/nden kedves ofuasónak

bo/elo,! úi esz!endő! kíván.l

14.40

16.35

Öreg
szölö

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2003. szeptember t-jétől

Munkanapokon és tanítási napokon

Öreg· Déryné MÁV- Szabad- MÁV· Szabad- Déryné Öreg·
szö\ö állomás ság tér állomás ság tér szö\ö

5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00 6.05
6.20 6.25 6.35

6.10 6.15 6.25 6.45 6.50 7.10 7.15
6.55 7.15 7.25 7.25 7.40

7.15 7.25 7.35 7.40 7.40 7.55
7.50 8.00 8.05
8.15 8.25 8.30 9.10 9.15 9.25
9.45 9.55 10.00 10.55 11.00 11.10

11.40 11.50 11.55 12.20 12.25 12.35 12.40
13.00 13.05 13.20

13.20 13.25 13.35 13.40 13.45
14.05 14.10 14.25 14.30

14.00 14.15 14.25 14.30 14.35 14.45
14.40 14.45 14.55 15.00 15.15 15.20 15.30

15.35 15.45 16.10 16.15 16.25 16.30
16.20 16.30 16.40 16.40 16.55

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
17.10 17.20 17.25
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25 21.00 21.05 21.15
21.15 21.25 21.30 22.05 22.10 22.20

Munkaszüneti és tanítási szüneti napokon

TOURINFORM IRODA
Fő út 173-179. (OTP mellett) telefon: 66/386-851; fax:
283-288 nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-16 óráig

• előszezoni belföldi ajánlatok • 2üü4-es rendezvények
~ • ingyenes idegenforgalmi kiadványok, térképek, képeslapok.
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Kövesdi Miklós Gábor:

JOCI (III.)
- Nekem is saját egzisztenciát kell teremtenem. De ez mellékes. Amint már

mondani akartam, ez nem így működik. Az ember nem a szociális helyzete
alapján kapja afizetését. Meg van szabva, hogy melyik pozícióban mennyi pénz
jár, és ezen én nem tudok változtatni.

-Meg sem próbálod.
-Mit?
- Beszélhetnél afőnökkel. Hogy adjon nekem magasabb fizetést.
- Megőrültél? Komolyan azt hiszed, hogy nem rúgna ki páros lábbal az

irodájából?
- Persze, könnyű nemet mondani, ahelyett, hogy megpróbálnád.
- Úgy sem fog neked havi nettó százat fizetni.
- Egyelőre kevesebbel is beérném. Mondjuk, adjon annyit, amennyit le

kapsz.
Ekkor elvesztettem az önuralmamat.
- Nem gondolod, hogy azért meg is kell dolgozni? Én keményen küzdöt

tem, hogy mindezt elérjem. Hogy képzeled, hogy pár hónap után ugyanazt
megkaphatod?

Joei csalódottan lebiggyesztette ajkát, jobbnak láttam elvágni avitát.
-Jó, jó, végül is abarátom vagy. Megpróbálok beszélni afőnökkel. De nem

ígérhetek semmiti
- Rendben van - mondta Joci, és ahálaérzet legkisebb jele nélkül újabb

adag rumos teát kevert magának.

Másnap Joci már az áruház személyzeti bejárata előtt várt rám. Két kezét a
háta mögé tette, lábát szétterpesztette, és előre-hátra billegve várt, mint valami
biztonsági őr. Az utolsó métereken elém sietett.

- Na végre! Csakhogy megjöttél!
- Miért, már elmúlt nyolc óra? Megállt volna az órám?
- Nem, háromnegyed nyolc van.
- Akkor mi abaj? Tudod, hogy én nyolcra járok be.
- Na, de ma?1 Egy ilyen fontos napon?
- Milyen fontos napon?
- Máris elfelejtetted? Megígérted, hogy beszélsz a főnökkel a fizetés-

emelésemről l

- Ja, perszel Ne haragudj, areggeli rohanásban kiment afejemből.

Mérges voltam magamra előző napi gyengeségemért, és hogy könnyelmű,

felelőtlen ígéretet tettem olyasmire, ami nyilvánvaló badarság, és csak arra jó,
hogy Iejárassam magamat afőnöknél. Jól tudtam, Joci nem száll le rólam addig,
amíg be nem váltom az ígéretem. "De végül is, mi abajT - nyilallt belém afelis
merés. - "Jocit megnyugtattam, és végső soron nem tarthatja szemmel minden
lépésemet. Majd azt mondom neki, hogy beszéltem afőnökkel, aki természete
sen hallani sem akar az egész fantasztikus követeléséről. A főnöktől úgy sem
meri számon kérni, és rám sem haragudhat. Hát persze! Mennyire egyszerű!"

Megnyugodtam, és már nem is haragudtam Jocira. Kedvesen rámosolyogtam.
- Jó jó, Jocika, majd később beszélek vele. Menj nyugodtan adolgodra, és

ne aggódj! - mondtam neki, és rendkívül elégedett voltam abölcsességemmel.
Pedig csúnyán alábecsültem Joci képességeit.

- Menj be hozzá most. Vár.
- Ugyan, Joci, majd később, most biztosan nagyon elfoglalt..
Ekkor megfagyott az ereimben avér.
- Te... Jocika. Mintha azt mondtad volna az előbb, hogy vár.
-Igen.
- Pontosítsunk kicsit. Ki vár?
- Afőnök.

- És kit vár?
- Természetesen téged.
- Miért vár engem? - kérdeztem nagyon-nagyon rosszat sejtve.
- Szóltam neki, hogy szeretnél vele beszélni egy fontos ügyben.
- De miért?
- Hogy minél előbb elintézhesd vele adolgot. Neked is sokkal jobban fog

esni amunka, ha egy jótéteménnyel kezded anapot.
- De, Joci, ez már tényleg nevetséges! Egyedül is képes vagyok elintézni

valamit. Nem kell segítség!
Persze, erre megsértődött.

- Nehogy véletlenül aszádra vedd azt aszót, hogy "köszönöm"l Talán bele
is halnáil Látom már, mennyit ér az adott szavadi

- Ne, Joci, kérlek, ne csináld ezt! Lásd be, rosszul veszi ki magát afőnök

előtt az, hogy veled üzenek, ahelyett, hogy személyesen megyek oda hozzá.
- Ez mind csak kifogás, mert nem akarod elintézni az ügyemet. Pedig már

szegény édesanyámnak is megmondtam, hogy hamarosan gazdagok leszünk.
Úgy örüiti Megigértem, hogy fizetés után elviszem a Zserbóba! Most menjek
haza, és mondjam meg neki, hogy lőttek aZserbónak, mert aFazekas egy meg
bízhatatlan gazember?

- Álljon meg amenet! Nem azt mondtam, hogy nem beszélek vele! De jobb
szerettem volna én megválasztani a módját, hogy mikor és hogyan. Előbb ki
akartam tapasztalni ahangulatál, mert az is számít. Egyébként meg nem tudom,
miért kellett ígérgetned az anyukádnak. Attól, hogy beszélek vele, még egyáltalán
nem biztos, hogy megadja, amit kérsz.

-Jobban teszed, ha meggyőzöd, mert ate lelkeden fog száradni, ha anyám
nem mehet a Zserbóba! - azzal becsörtetett az áruházba. Utánasiettem, hogy
jobb belátásra bírjam, ám vesztemre a főnököm épp kilépett az irodájából, és
meglátott:

- Fazekas! Hallom, beszélni akar velem!
Megdermedtem. Csak álltam és tátogtam, nem tudtam mit mondjak

Dühösen néztem Joci után
- Jöjjön, most van egy kis időm amaga számárai
Nem volt mit tenni, mire felocsúdtam, már becsukódott mögöttem az iroda

üvegezett ajtaja, a főnököm visszaült az íróasztala mögé, és várakozással teli
arckifejezéssel meredt rám Azt gondoltam, kitalálok valami kifogást, és gyorsan
kimegyek, de mikor hátra néztem, láttam, hogy Balázs Joci az ajtó előtt áll, és
engem figyel. A haragnak már semmi nyoma nem volt rajta, ellenben kajánul
vigyorgott, és akezével mutatta, hogy minden remekül megy. Csapdába estem,
nem volt ki út.

- Főnök, én... Én nem is tudom...
- Valami baj van? Egy pillanati Balázs! - kiabált, hogy Joci meghallja. - Mit

vigyorog itt? Menjen, végezze amunkáját!
Joci mosolyogva bólogatott, de ott maradt.
- Mondja, mi baja ennek aBalázsnak?
- Engem vár.
- Valóban? Miért?
- Hogy megtudja, mire jutottam önnél.
- Mivel kapcsolatban?
Még mindig tétovázva álltam. Azon töprengtem, vajon visszavetné-e akar

rieremet, ha most hangos ordítással elrohannék.
- Ez az egész olyan nevetséges, főnök! Igazán nem akartam idejönni

magához!
- De ez aBalázs nekem azt mondta...
- Igen, ő úgy tudja, hogy beszélek magával, de én nem akartam...

Gondoltam, majd azt mondom neki, hogy beszéltünk.
- De miért? Miről?

- Hogy emelje fel afizetését.
- Kinek?
- Balázs Jocinak
- Micsoda?
- Tudom, hogy hülyeség, ezért nem akartam idejönni.
- Semmit sem értek. Miért maga jön ide, ha neki kell fizetés emelés?
- Mert megkért. Azt akarja, hogy Ön adjon neki annyi fizetést, mint amit én

kapok, mert szociálisan rászorul.

KERESZTREJTVENY
Adecemberi, karácsonyi keresztrejtvény helyes megfejtése: És akkor mi

van, ha nincs foci a tévében?
Akeresztrejtvényt nagyon sokan fejtették meg helyesen és küldték be A

sorsolás pedig a következőknek kedvezett: Kocsmáros Levente, Szatmári
Lajosné, Szilágyi Mónika aSIKÉR; Schwalm Dánielné, Bosnyák József, Papp
Szilvia az ÁFÉSZ; Hunya Dénesné, Izsó Jánosné, Horváth Lajos aGschwindt
és Társa; Czikkely Istvánné, Tímár Józsefné, Gonda Jánosné, Tari Lajosné a
Kert Kivi; Rácz Péterné aBarna és Társa; Borsós Béláné a Baiu Print; Nagy
Julianna, Lászlóczky Ferencné, Budai Jánosné aFOLMELL; Forster Gusztáv
aDávid Élelmiszer üzletek által felajánlott vásárlási utalványokat kapják meg

Anyereményeket postán küldtük el cimükre.
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Endrődön, 80 ml-es családi ház eladó.
Melléképüleltel, garáusal. I.ár 5 MFI. Érd.:
Bartók Béla u. 26/1. tel. 661283-251. -b
4x-
Endródön, a Polányi M. út 49. sz. alaIti 3
szobás, összkomfortos ház eladó. I.ár 6,5 M
Ft. Érd.: 66/2B4-215. -b-4x-
Gyomaendrőd, Öregszőlőben tanya 2 ha
földdel eladó, nagy udvar, melléképület. t.ár
1,5 MFt. Érd.: 06/30/245B-656 -b-5x-
tv. Allila úton, 76 m'-es családi ház, mel
léképülettel, dupla garáusal, gyümölcs
fákkaI, szőlővel, 1250 ml-es felken eladó.
I.ár 6,95 M Ft. Érd.: 06/20/3115-748. -b
4x-
Gye., endrődi részén 2,5 szobás, régi
lípusú, felújitolt, összkomfortos ház eladó,
nagy telekkel. I.ár 3,5 M Ft. Érd.: 66/283
856. -b-4x-
Endrődön, a Polányi M. 20. sz alatti, 2
szobás, gáztüzelésű ház eladó. I.ár 3 M Ft.
Érd.: 66/283-553. -b-4x-
Gye.-ön. a Vásártéri Itp.-en 4 lakásos lár
sasházban, léglából épiteit, 3 szobás, jó
állapotban lévő, garázsos lakás eladó. Érd.:
06170/2272-360
Gyomán, aVásárléri IIp. -en 2 és fél szobás
lakás eladó. Érd.: 06/20/3332-972; 283
901.

termékek megrendelhetők, megvásárol
hatók. Endrőd. Hősök tere 12.; 06/30/5219
869
Kitűnő állapotban lévő Zanussi páraelszivó
helyhiány mialt eladó. I.ár 7 E Ft. Érd.:
06/30/3130-408 -b-4x-
Láncfűrésszel favágást, tűzifa felvágást vál
lalok. Érd.: 06170/2830-347.
Sötétzöld, férfi mountain bike kerékpár
kimondoltan jó állapotban eladó. I.ár 10 E
Ft. Érd: 66/285-491. -b-4x-
Eladó 4 lapos villanytűzhely, keverőtárcsás

mosógép, 28-as férfi kerékpár, Singer var
rógép, csempekályha, 2 személyes heverő.

Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/285-239.
-b-4x-
Kéuelhajtós kukoricamorzsoló és egy 28-as
férfi kerékpár jó állapotban eladó. Ár meg
egyezés szerint. Érd. 66/284-354. -b-4x-
Gázpalack eladó. Erd.: 283-901;
06/20/3373-502
Férfi bundakabál, posztó pantalló, zsiros
bödönök, zománcos kályhacsövek eladók.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 386-954. -b
4x-
Eladó 1 db vezetékes gáztűzhely, 1 db ma
gyar gyártm. 26-os női kerékpár, 2 db 120
as alu öntözőcső, 1 db ülőgarnitúra. Ár
megegyezés szerinI. Érd.: 66/284-757 19
óra után. -b-4x-

VODOVA JÁNOST az év vállalkozójának választották.

Békés megyében most öten büszkélkedhetnek ezzel a kitüntetéssel.

Vodova János, a MammutTec vezetőjeként a munkahelyek terem

tésévei és átgondolt vezetői munkájáért érdemelte ki az elismerést.

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 746 apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenés[l
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz,
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,-----------------------------------------------------------------------------------"*:
, INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

Feladó neve: .
Címe: , .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

Gyomán. a Bajcsy-Zs. út 5. sz. alalt 3 szo
bás, közműves ház eladó. Érd.: 06/30/6512
264: 06/20/3332-972: 283-901.
Vásártéri IIp.-en III. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Érd.: 284-614 vagy 06/30/6470-394.
18 óra után.
Gyomán, Bocskai út 48/1. szám alalt jó
állapotú. összkomfortos családi ház eladó.
Érd.: 285-207-es tel.
Gyomaendrőd belvárosában, az Arpád úlon
összközműves, osztható telek eladó. I.ár 1,6
M Ft. Érd.: 66/285-835; 06/30/2799-356
-b-4x-
Gyomán, a Fő út 116. sz. alatti emeletes,
összkomlorlos ház, nagy porlával eladó. I.ár
9MFt. Érd.: 66/284-586. -b-4x-

JÁRMŰ
Simson robogó eladó 80 EFt. Erd. 66/386
527; 06/30/4828-610. -b-4x-
Simson Schwalbe, jó motorral eladó. I.ár 40
EFt. Érd: 06/70/2706-681. -b-4x-
Citroen XM, 1992-es TOl eladó, nagyon jó
állapotban. I.ár 780 E Ft. Érd.: Pelle
Andrásné, Gye., Bánomkerli u. 16/1. -b-4x
601-es Trabant friss műszakival eladó.
Ugyanitt gyermekágy, nagy pakolóterű

pelenkázó szekrénnyel eladó I.ár 60 E- 10
E Ft. Érd. 06/20/5834-902; 06/20/5836
023. -b-4x-

LAKÁS/KIADÓ

Anyakönyvi változások
Elhunytak:
Németh Pálné Tóth Julianna 86. Szabó Imréné Simon Ida 86, Krammer
György 92, Oláh Lajos 66, Fekécs János 84, Gácsi Gergely 45 éves korában.

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

TeL/fax: 66/284-559 • E-maU: online@bekes.hungary.net

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
Gyomán, a Kossuth u. 18. sz. alatt.

(40 m2 , 20 m2 , 15 m2)

Érd.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479,
vagy a 06/30/9580-480-as telefonon lehet

•

•

oo

29 éves, barna hajú és szemű, 80 kg,
leszázalékolt, saját házzal rendelkező srác
keres társat Hl--36-ig. Járs" jeligére a
szerkeszlőségbe, vagy 06/30/6029-303 tel.
-b-4x-

•

TÁRSKERESŐ

Úi év, új Iehetőségi Ha magányos.
ismerkediűnk megl Én 57 éves özvegyasz
szany vagyok Válaszl "találkozás" jeligére
aszerkesztőségbe kérem.

750 m2-es építési telek eladó.
Érdeklődni: 06/30/9580-479 és a
661283-489-es telefonon lehet.

Fiatal hölgy két kisgyermekkel olcsóbb
albérletel keres. Érd.: 06/20/9245-590. -b
Gyomán, a Kolmann ltp. -en 1+2 fél szabás
lakás megbizható személy, ill. házaspár
részére, hosszú távra kiadó. Érd.:
06/30/4275-033

A Kelet Média Bt. bedolgozókat keres
boritékolási munkára. Érd.: 06/70/2987
398. -b-4x-

ÁLLAST KERES/AJÁNL
28 éves fiatalember főiskolai végzettséggel,
középfokú angol nyelvvizsgával, alapfokú
számílógépkezelői végzettséggel állást
keres. Érd.: 66/386-636. -b-4x-

Vásártéri Itp.-en, 2 szobás lakás hosszú
távra kiadó, lehetőleg egyedülállónak vagy
házaspár részére. Érd.: 66/386-500. -b-4x
Endrőd, Fő út 68. sz. alatl 28 m1.es, két
helyiség ből álló üzlel kiadói Jár 20 EFt +
rezsi. Érd.: 06/30/3880-843 -b-4x-

Vásáriéri IIp.-en 2 szobás lakás 2004
április 1-jétől kiadó hosszú lávra. Érd.:
66/386-500 -b-4x-

VEGYES

Eladó futball klub zászló- és jelvény
gyűjtemény, valamint az 1986-os mexicói
Labdarúgó Világbajnokság emlékérme, a
magyar csapat aláírásával. I.ár 30, 20 EFI.
Érd.: 06/30/2735-724. -b-4x-

Megbízható fiatalember mindennemű

házkörűli munkát vállat. Érd. 06/30/3233
364. -b-

UPC műholdas adás vételére is alkalmas
parabola kompleIlen eladó.l.ár 30 EFI. Érd.:
66/283-523. -b-4x-

7 tagú, 220 Vvillanyradiálor, forgókosaras
olajsütő, KomiorI BS 4 égős, PB-palackra
kölhető gáztűzhely eladó. I.ár 15 EFt. Érd.:
06/70/3184-712. -b-4x-
C213-as fali kazán eladó. I.ár 18 EFL Erd.
06/30/3987-760 -b-4x-

Eladó Graco lípusú babakocsi, etelőszék,

járóka (20-5-5 EFt) +gyermekcipők 23-as
méretig és Simson robogó (80 EFt). Érd.:
66/386-527; 06/30/4828-610. -b-4x-
Jobb bizonyitványérl1 Korrepetálás,
lelzárkóztatás, magánórák, lejlesztő

foglalkozások kisiskolásoknak, illetve 5, 6.
oszlályosoknak történelemből. Hívásra
házhoz megyek egyeztetni, tájékoztatni Érd.:
285-141 (17-20 óra): 06/30/8563-218.
Női, férfifodrászat és szolárium! Hajápolási
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Alapozza megjövéijét, tanuljon a KISOSZ-nál
A KISOSZ Békés Megyei Szervezete szervezésében az alábbi, államilag elismert

szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk

2004. január 22-én
GYOMAENDRŐnÖN

a Katona József MűvelődésiKözpontban, Kossuth L. u. 9.

kereskedőboltvezető (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(78 OOO Ft)

Időtartam:4, 5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyítvány.

ABC-eladó (88 OOO Ft)
Gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)

Időtartam:6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételelc: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanél/cüliek a támogatás lehetőségérőlérdeklődjeneka Munkaügyi Központ helyi Icirendeltségén!

RészletfIZetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete,

Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1. • Tel.: (66)325-997,327-193,451-741,06/30/9354-371

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

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\... ~:r~a~~o~t:..G.::~~~r~d~~o~s~~u~ ~9~ .J

uli )
. exDressz •
CHS (HP ll,J.nitel-city. .

készpénz-hitel-bérlet
PC üzlet: 5510 Dévaványa, Árpád út 21. Tel./Fax: 66/484-741

Dekor: 30/262-0156 TelJFax: 66/484-041
Nyitvatartás: hétfő-péntek: a<l>-12(11 és 13(11-17)5) szombat: al!l_121lO

~.cr.uydeko~hu----------------------------------Reklámtáblák, cégtáblák készítése Ivilágitós, fali, talpasi szereléssel.
autódekoráció, reklámfeliratok mágneses hordozóra, fólíavágás: 1300mm széles

egy ill. kétoldalas lamínálás: hidejJ 1350 mm széles, meleg Al3, kaslrozás
üzletdekorácl6, habvágás 3D reklámfeliratok akár 1m magas 16mm széles, festell

Kül-, és beltéri stukkók, d(szlt5lécek készltése akciós áron igény szerint,
szfMS lézer és digitális kültéri nyomtatás, riccelés, bigelés, WEB szerkesztés

szines póló matricák, dekor homokszórás üvegre, fémre, málVányra!

ISO 9001 :2001 szabvány szerint
minösített Szarvas Security Kft.

VAGYONVÉDELMI
TEVÉKENYSÉGET VÁLLAL!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• porta- és recepciószolgálat
• objektumörzés

• pénzörzés, kísérés
• gépkocsis járörszolgálat

• magánnyomozás

Bővebb információ:
telefon: 66/312-513, mobil: 06/30/4754-458

ÁLLÁST AdÁ.NLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/fest~ és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet
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~
~~"

.. . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-,~o1h'"
~. . hobby-, kempln2szakuzlet %~

, ,

HORGASlFELSlERELESEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-16 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évn l

,(J~~
KONFEKCIÓ,MÉTERÁRU

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
•• szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap! :~
~.jf.~~[i5j.~i;?:'t%~~~}.~.~~FB!!JJ~.~~~.[f!~f.:..~J.r:!t:~~r..f.rrr.rt:;a;~~1!.Mro.~.f.~,~~~,;;.r;!:'~(.IJJ.~.i1~.~.e-#i:tt61~!tf:~tFI~'m::.~

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

lb
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 7. TElEfON: 284-277

INqYENES kOMPUTERES SZEMvizsqÁlAT

H.-I(-P.-SlO. dÉlElőn

SzTK-vÉNYEk bEvÁlTÁSA

SZEMüvEC;Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk

NAC;Y VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: SzarRa Csilla ~TSZERÉ5ZMESTER

....HERNI X 5500 Gyomaendrőd.
• J Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel ... )

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű l1!Clt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőremegrendelhetők!

TÜZELOUTALVÁNYOK lEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'
BÉLYEGZÖKÉSzíTÉS!

Hagyományos és önJestékezö kiuitelben.
Névkártyák. szórólapok. esküvői meghivók.

készitése akár 24 óra alatt is!
Öntapadó címkék készítése.

LAMINÁLÁS A3 (297x420 mm) méretig.

BAlU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489

r$=&=;:;;::~;::~:::;;r:::::~:~:~::~$$l
~ ~.~I Varrodámban vállal om: ~

g női felsőruházat ~
~ hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig ~
~ egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. Ü
~ Szoknyák, bllJzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, .~
~ osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák ~l
~ készítését is. \
til Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. J

Gyors határidő, kedvező árak. ~
~ Telefon. 66/386-479/23, 06/30/5648-740 ~
~~~-e.~-n()((,:'I':.:<;"Z~"'?.:zt<:..-nr~TI~...:e::;:,,~-.1
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Most 11 800 Ft-ért

lile Direct AkCiÓ!
MEGHOSSZASsíTVA!

JANUÁR 31-IG!
Akc;ós feltételekkel köttethet; be
otthonába a közel 1SO csatornából
álló programcsomagot

..
Julica Vzletház

ÓRA-ÉKSZER-FOTO
• Félautomata fénl,Jképezőgépek 4 100 Ft·tól

• automata fénl,Jképezőgépek 6850 Ft-tól
• színes filmek, elemek

FOLYAMATOS AGFA AKCiÓK!
• fotoalbumok. képkeretek

• nagl,Jítók, iránl,Jtűk

• aranl,J és ezüstékszerek árusítása, javítása
• tört oranl,Jból ékszerkészítés

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK

Megunt vagy törött ékszerét azonnal
újra cserélheti!!!

Részletes felvilágosítás oz üzletben.
• Amatőrfilm kidolgozás kedvező áron. rövid határidővel.

kiváló minőségben.

Boldog új évet kívónunk minden kedves vósórlónknokl

Julica Üzletház, Gl,Jomaendrőd, Fő út 216. sz.
Telefon: 06/66/284-815

lile Direct
Múl10ldas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :•· .

<:.:.

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

perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

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

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-mail: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-i2-ig és 13-17 óráig

[~l IClVPI
AHősök úti CODP ABC
2004. évben is olcsó árakkal,

széles választékkal ,
rendszeres akciókkal ,

nyereményekkel várjavásárlóit!
~~~

~~,

~új~~!

ÁFÉSZ igazgatósága

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
A MÁGUS-COMP

o( UTI Akarácsonyi sorsjegyek kihúzott számai, nyereményei:
\ , • • reggeliző szett ... 57x - kék

@
·vasaló ... 2kis karikával -fekete

~ • rádiós magnó ... 94 áthúzott kocka - fekete, kék áthúzás
• • • hősugárzó .. .7 kis karikával - kék

9 · Palmolive ajándékcsomag ... 8x- fekete
~ • szaloncukor ... 10 kis karikával - kék

,
\

• Secret ajándékcsomag ... 94 x- kékU~ •utalv~ny ... 84 - ~i~a
GYOMAENDRŐD ... . NYltv~. ta:tas~ .
B' Z 't 63 hetio: 8-17-lg, keddtol pentekig: 8.30-17-lg,

ajcsy- s. u . szombaton: 8-12-ig
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INTEI2
NYELV8TÚDIÓ
Kezdőtől a nyelvvizsgáig

angol, német, francia
nyelvtanfolyamokat hirdetünk.

Kezdés 2004. január
Csoportok:
- kezdő és újrakezdő 100 óra. január-június
- diákoknak felzárkóztató 30 óra februártól
- nyelvvizsga előkészítő:

államilag elismert nemzetközi.
EU-ban érvényes nyelvvizsgákra
alapfok 100 óra
középfok 100 óra
felsőfok 100 óra

Vizsgaidöpontokhoz igazítottfelkészítés.
Óradíj 400 Ft/óra

Jelentkezés: 2004. január 20-ig

(}
G~O~~n1;őr~~~~~.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686, ~

tel.: 06/20/9142-122' 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékai k

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

~Sa. .."kluí,,~ P0NCsemege Reál • ELELMI!
Cl.: Tínlár Vince

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓ NKNAK
sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Továbbra is folyamatos akciókkal állunk rendelkezésükre!

Generali Biztosító
Blaha u. 27. Tel.: 386-691

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,
szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

AUTO:;I:;KOLÁHI(

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. január 15-én 17 óra
Endrődön: 2003. január 15-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

Jelen/kezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfél fogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Személygépkocsi,
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

r-------------_·_·_·_-,
. PAPÍRDOBOZ i

St~colt és hagyományos I
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfORMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. I

I· 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 111. I'
Tel./fax: 661282-686,06120/9142-122

. E-maiI: vendel@bekesnet.hu •
L._._._._._.~._._._.~.~
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[. Rendőrségihírek .]
2003. decemberi eseményekról

6-án, egy tüzéptelepről jelentették be este 8óra tájban, hogya telep kerítésén bemászva,
ismeretlen elkövetők elvitlek egy zsák oltott meszet. Ahelyszínre érkező járőr felfigyelt egy, a
lüzép telep közeléből kiinduló mészcsíkra. Ezt követve eljutottak egy Polányi úti házhoz. A
lakásban három lértil találtak és igazoltattak. Az emberek, természetesen, semmit sem tudtak
az ellopott zsák mészről. Viszont az udvaron találtak egy üres, oltott meszes zsákot, amit
lefoglaltak bűnjelként. Az ügyben lopás miatt folyik az eljárás.

7-én, éjszaka, arra figyeltek fel ajárőrök, hogy aSzabadság léren kéllekvő férti verek
szik. Az egyiket megbilincselve előállították. Az eddigi adatok szerint az történt, hogy az egyik
szórakozó helyen összeszólalkoztak, majd aszabadban folytatták amár tettlegességig fajult
vitát.

Domokos László országgyú1ési képviselő sajtóközleményei

Miérllesz 2004. aleépítés éve acsaládok szempontjából?
.. Békés megye az ország egyik leghátrányosabb vidéke, és ez, sajnos, majd

mindegyik területen megmutatkozik. Ezért is sajnálatos, hogya2004-es esztendő

köllségvetése avállalkozók. közlisztviselők, nyugdíjasok mellett acsaládokat. az
otthonteremtésre vágyó fiatalok életét is jelentősen és hátrányosan érinti.

Mit jelent aleépítés?
• Nem emelkedik abérek reálértéke
• az átakulcsok vállozásával jelentős áremelések lesznek (villamos energia,

gáz, élelmiszerek, közlekedés)
• otthonteremlési támogatások megkurtítása.
A Medgyessy-kormány jövőre drasztikusan megkurlítja az otthonteremtési

támogatás törlesztéséhez biztosított adókedvezmény mértékét. A lakáshilel
adókedvezménye a jelenlegi 240 ezer forintról évi, legfeljebb 120 ezer lorintra
csökken. Az adókedvezmény megvonása mintegy 200 ezer családot érinl
hátrányosan

• Csökken az állami lámogatású bérlakás-építési programra szánt keret. Míg
2003-ban 10 milliárd forintot fordítottak erre acélra, 2004-ben pedig már
csak 7milliárd lorintot szán állami bérlakás-építésre aMedgyessy-kor
mány.

• Nyugdíjjárulékot fizető, fiatal szülők adókedvezménye megszűnik jövőre

• Jövőre sem emelkedik acsaládi adókedvezmény mértéke.
• Nem emelkedik aGYED felső határa sem.
Az Orbán-kormány azért vezette be ismétellen a GYED rendszerét, hogya

dolgozó nő, aki gyermeket vállal, agyermeknevelés első szakaszában afizetése
70 százalékát kapva tisztességes megélhetési tudjon biztosílani családjának.

Nevetséges mértékben (kb. 300-400 Ft-tal, egy esetben 700 Ft-tal)
emelkedik jövőre acsaládi pótlék összege.

AFidesz szerint aMedgyessy-kormány 2004. évi köllségvelése acsaládok
számára is amegszorílások éve lesz. Meddig húzható még anadrágszíj?

* * *

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jól
AFidesz Magyar Polgári Szövetség üdvözli Molnár László MSZP-s ország

gyűlési képviselő kezdeményezését, aki módosító indítványt kíván benyújlani a
44-es gyorsforgalmi út megépítésének ügyében, és az MSZP ígéreteinek
betartásáért reménytelen, töredékes kísérletet tesz.

Bár Oomokos László a44-es út fejlesztésével kapcsolatos eddígi indítványait
Békés megye MSZP-s országgyűlési képviselői mindig leszavazták aparlament
ben, úgy lálszik, mégis van közöltük egy olyan ember, aki az igaz ügyet képviseli.
és amegye érdekében még sajál párljával is képes szembeszállni.

A Fidesz támogatásáról biztosílja Molnár László!, hiszen párlérdek nélkül
minden olyan kezdeményezés mellett ki kell állni, amely amegyében élők érdekeit
szolgálja.

7-én, aBlaha és Selyem út kereszleződé.sében baleset történI. Egy gépkocsival közlekedő
személy elsodort egy kerékpáros hölgyeI. Ahelyszíni szemle során kiderült, hogya gépko
csivezető nem adta meg az elsőbbséget akerékpárosnak, sekképpen történt abalesel. Abal
esetett szenvedett hölgy 8napon lúl gyógyuló sérülési. agyrázkódást is szenvedett. Agépko
csivezető helyszíni alkoholszondás vizsgálata pozitív eredményt mutatott. Az el járást aszarvasi
közlekedési osztály folytatja az ügyben.

11-én, areggeli nyitáskor tett bejelentést agyomai Diófa söröző pultosa, hogy az éjsza
ka folyamán betörtek az ablakon ahelyiségbe, ahol feltörlék ajálékgépel. Akár miniegy 15 ezer
forintnyira rúgott. Érdekessége az esetnek, hogya kültéri riasztó megszólalt ugyan, amit több
szomszéd is hallott, de egyikük sem nézett utána, hogy mi történI. Valamennyien vakriasztás
nak tartották...

27-én, 23.40-kor bejelentette egy helyi lakos, hogy esle llH1óra körül aKét úr söröző
elől ellopták lezáratlan Simson segédmoloros kerékpárját. Akár kb. 60 ezer Ft.

28-án, reggel 7.50-kor jelentette be egy budapesti személy, hogyaKisréti úton, egy
ingatlan elé leparkoll Suzuki gépkocsijáról az éjszaka folyamán lelopták az összes kereket, a
jármű téglákon áll. Akár mintegy 60 ezer forint. Az eljárás folyamatban van.

ÚjÉvi kÖSZÖNTŐ
Küzdelmes és sok feladatol jelentő év végéhez közeledve fogadtuk a

Karácsonyt. Az ünnep csak annyit ér, amennyit megőrzünk belőle a hétköz
napokra. Figyeljünk hát egymásra, hiszen enélkül győztesek lehetünk. de boldo
gok sohal Boldogságot és szeretele! csak akkor van jogunk elfogadni, ha
teremtünk is. Szeretetteljes Karácsony után kívánom, hogy találjuk meg
magunkban a békét a2004-es esztendőben, hogy képesek legyünk megoldani
közös gondjainkat mindannyiunk boldogulására. Boldog új évet kívánok
Gyomaendrőd város és akörnyező településeink minden polgárának!

Földesi Zollán, az MSZP országgyűlési képviselője

..... - .. I

- '. '.. ~ Gyomaendrod;Fó ut,188 [e Q§/66/283!47~
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A TARTALOMBÓl:

50 éves idén agimnázium 2., 3. oldal
ARózsahegyi iskola hírei 5. oldal
Fontos tudnivalók apályázásról 6. oldal
Anemzeti lovasprogramról 6. oldal
Egy zenész Ausztráliában, Akantisz Sándor
beszámolója (sorozat, 1.) 7. oldal
Pájer Sándor uniós szintű beruházása 10. oldal
Apolgárőrök beszámolója 9. oldal
Leonardo-program eseményei 9. oldal
Olvasói levelek 8. oldal
Hun-Box 9. oldal

SZARVASI
AUTÓCENTRUM

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

GYOMAI
AUTÓCENTRUM

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

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napján két rendezvényen is megem

lékeztek a jeles eseményről Gyomaendrődön. A nap
tiszteletére Rávainé Farkas Éva festő kiállítása nyílt Sass
Ervin újságíró megnyitójával a Katona J. Művelődési

Központban Megtekinthető február 5-ig.

* * *
Az Apolló mozi Pódium Kávézóban pedig Dvorák

Gábor pantomimművész előadása volt látható, Örkény
István: Egypercesek című írásai ból ihletett darabjaival.

Megköszönjük, hogy figyelemmel kísérte aGyomaendrődi Idősekért

Alapítvány munkáját. Alapítványunk továbbra is azon dolgozik, hogya
Városi Gondozási iKözpont lakóinak, klubtagjainak, étkezöinek minél
színvonalasabbá tegye az ellátását. Más iöőskorúlakosokon is csak úgy
tudunk segíteni, ha Önökkel együttmúködünK Ezért tisztelettel kérjük, ha
még nem döntötte el, hog kinek ajánlja fel adója 1%-át, kérjük, ajánlja
fel alapítványunknak. --

Adószámunk: 18380242-1-04.
Hangya Lajosné kuratóriumi elnök

Februári. véradás: 2004. február 12-én,
8-11 óra között véradás lesz Endrődön, a
Déryné MűvelődésiHázban.

Kurilla Jánosné

r----------------------~~---~--~

Pályázatíró tréning
AVárosi Családsegítő Központban, január 22-23-án ahelyi és a

térségi szociális és oktatási feladatokat ellátó intézmények kép
viselőinek tartottak Az Európai Unió támogatási rendszere - asikeres
pályázat ismérvei címmel pályázati konferenciát, tréninget, a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány segítségével. Elméleti tudni
valókról. pályázatírási problémák agyakorlatban - témakörökben folyt
aképzés.

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

Tel./fax: 66/284-559 • E-mai!: online@bekes.hungary.net
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szívesen rendeznénk ezekből kiállítást a mai diákok s más látogatók
számára. Itt kérjük azokat, akik valamilyen alkotó tevékenységet végezne k,
festenek, szobrászkodnak, népművészettel foglalkoznak, hogy jelentkez
zenek, az ő munkáikat is kiállítjuk.

Készülünk egy műsoros esttel is. Keressük azokat avolt diákokat, akik
verset-prózát mondtak, énekeltek, hangszeren játszottak, táncoltak és 'min
den olyan dolgot műveltek, ami színpadon történt, de e felsorolásból
kimaradt. Kérjük, jelentkezzenek az iskolában, ha szívesen újra bemutatnák
tehetségüket agálaműsorban.

A rendezvénysorozatot egy hagyományos, de minden eddiginél na
gyobb szabású Kner-bállal szeretnénk lezárni, ahol nem csupán amai tan
testület tagjai (akiknek jó része egyébként ezen iskola falai között kezdte
magába szívni a"magas tudományt") samai diákok szülei (akik közt szin
tén szép számmal található volt gimnazista) vennének részt, hanem minden
generáció képviseltetné magát.

Tisztelt volt gyomai Gimnazistákl Nem tudunk mindenkinek személyre
szóló meghívót küldeni, de ezúton szeretnénk mindenkit meghívni ren
dezvényeinkre s a Kner-bálra! Szervezzenek-szervezzetek osztály
találkozókat, értesítsék-értesítsétek atávollevőket, jöjjenek haza, stalálkoz
zanak azokkal, akik szintén innen indultak el. (A bálra természetesen külön
kell majd jelentkezni)

Várjuk tehát a jelentkezőket, érdeklődőket telefonon, levélben vagy
személyesen a gimnáziumban. Tegyük széppé és emlékezetessé iskolánk
ötvenedik születésnapját! Az iskola vezetősége és dolgozói

Ötven éves a giDlnáziuDl
Ötven év nagy idő. Van, akinek ki sem jut ennyi ezen avilágon. Sakinek

megadatik ez agyönyörű, kerek születésnap, minden bizonnyal este, mikor
az ünneplő gyermekei, unokái eltávoztak, mielőtt álomra hajtaná fejét,
számvetést tart, visszatekint az elmiJlt időszakra, s végiggondolja, hagy-e
maga után nyomot, az idők teltével fog-e rá emlékezni valaki? Ha talál ilyet,
akkor boldogan hajthatja a párnájára a fejét, s álmodhatja vissza magát a
múlt szép vagy megszépült emlékei közé.

Agimnázium ugyan nem készül aludni, de ünnepelni és emlékezni min
denképpen szeretne. Ötven éve "született", s bizton mondhatjuk: ez idő alatt
megszámlálhatatlan emléknyomot hagyott azokban, akik kapcsolatba kerül
tek vele. Jó szülőként (alma materként, tápláló anyaként) fölnevelt s útnak
indított már ki tudja, hány generációt, és nem volt mostoha gyermeke egy
sem. Akik ide jártak, az évek múlásával is valami megmagyarázhatatlan
közösséget éreznek egymással, még messzi városokban is.

Ünnepre készülünk, s ezt az ünnepet szeretnénk megosztani min
denkivel, elsősorban arégi diáktársainkkal, a"gyomai gimisekkel". Az újság
hasábjain hónapról hónapra jelentetünk meg visszaemlékezéseket az
iskoláról - ebben a számban Solymosiné Marika néni, a következőben

Fekete Laci bácsi emlékeit a "hőskorról" , az iskola- és kollégiumalapítás
időszakáról. De nem csupán így szeretnénk emlékeket gyűjteni. Kérünk
mindenkit, akinek olyan emlékei vannak, amiket szívesen megosztana az
utókorral, írja meg, juttassa el a gimnáziumba, s mi megtaláljuk a módját,
hogy ezeket közzétegyük. Akinek valamilyen tárgyi emléke van amúltról (pl.
fénykép, régi könyv, az ellenőrző könyve stb.), értesítsen bennünket,

• TÁJÉKOZTATÓ • TÁJÉKOZTATÓ • TÁJÉKOZTATÓ •

Magyar Államkincstár Alapkezelő

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
mú1<ödéséről, a szerződéskötésről és a kártalanítási eljárásról

Tisztelt Lakóingatlan Tulajdonos!
Ha Ön természetes személy, és ár- vagy árvízből eredő belvíz által veszélyez

tetett területen található alakóingatlana, akkor kérjük, olvassa el etájékoztatót.
Az Országgyűlés megalkotta a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi

Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvényt A törvény meg teremtette
annak lehelőségét, hogya Magyar Köztársaság területén árvíz, valamint árvizből
eredő belvíz által veszélyeztetett területen

-lakóingallan tulajdonnal rendelkező természetes személy
- szerződés megkölésével és rendszeres belizetés lel jesílésével
jogosulttá váljon akáresemények utáni kártalanításra.
Aszerződésekkel kapcsolatos eljárás, adíjfizetés és akártalanítás részlete

sebb szabályait a33/2003. (XII 9) sz. PM rendelet, aveszélyeztetett körbe tar
tozó településeket és azok veszélyeztetettségi besorolását a18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM rendelet mellékiete tartalmazza.

A kártalanítási szerződés megkötéséhez Önnek aszemélyes adatain kívül
szüksége van atulajdonában lévő, aszerződéssel érintett lakóingatlan adataira.
Aszerződés aláírásával egyidejűleg Önnek

1. Nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan az Ön tulajdonát képezi, ugyanis
aszerződés megkötésére, ill. akártalanítás ra csak atulajdonos jogosult.

2. Nyilatkoznia kell a lakóingatlan értékéről, mely a díjlizetés és a kárta
lanítás alapja, egyben felső határa is. Adíjlizetés számításánál és akártalanítás
összegénél alakóingatlan értékének felső határa 15 millió forint.

3. Nyilatkoznia kell alakóingatlan állapotáról.
4. Rendelkeznie kell a lakóingatlan fekvése szerinti illetékes önkormányzat

jogerős építési és használatbavéleli vagy jogerős fennmaradási engedélyre
vonatkozó igazolásával. Ha aszerződés aláírásának időpontjában ezen igazolás
nem áll rendelkezésére, akkor ezt pótolhatja legkésőbb 2005. december 31-ig.

5. Szociális rászorultság esetén rendelkeznie kell a legreljebb 30%-os
díjkedvezményre jogosító, az állandó lakóhelye szerint illetékes önkormányzat
jegyzője által kiadott igazolással

Minden résztulajdonos külön-külön köt szerződést.

Adíjlélel megállapítására aszerződés megkötésekor atulajdonos állal meg
jelöli érték, valamint atelepülés veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor,

figyelemmel atulajdoni arányokra, és aszociális rászorultságra is. (Az éves díj
3ezer Ft-tól 26 ezer Ft-ig terjedhet.)

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön az első részletet aszerződés záradékkal történt
átvétel napjától számított 30 napon belül köteles belizetni. Akártalanítás ra való
jogosultság a31. napon kezdődik.

A törvény előírása szerint 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz,
hogy teljes kártalanításra legyen jogosult atulajdonos, egyébként csak 50%-ra
jogosult

Káresemény bekövetkeztekor az Állampénztári Irodához kell akárt bejelen
teni.

Akártalanítási összeg
- törvényi maximuma 15 millió Ft; legleljebb azonban az Ön állal a

szerződésben megjelöli, továbbá ezen belül is a kárszakértő állal megállapítolI
értékig terjedhet

- atulajdoni arányok szerint illeti meg Önt
- arra szolgál, hogyakáresemény által érintett lakóingallan javítását, újra-

előállítását elvégezzék, vagy másik lakóingatlant vásároljanak, tehát lakáscélú
felhasználás történjen.

Ha Ön rendelkezik a lakóingallanra kötött érvényes biztosítással, akkor ta
nulmányozza át alaposan abiztosítási szerződésben foglalt feltételeket, mert el
képzelhető, hogya biztosító amáshonnan megtérülő kártalanításra figyelemmel
nem fizet, vagy az Alaptól kapott összeggel csökkenti az általa fizetett kárta
lanítást.

Ha Ön árvíz és/vagy ebből eredő belvízveszélyes területen rendelkezik
lakóingatlan tulajdonnal, akkor gondoskodjon jövőjéről, és esetlegesen
felmerülő kárai enyhítése érdekében éljen a törvény adta lehetőséggel, minél
előbb kösse meg akártalanítási szerződést

Szerződési szándékával keresse fel aMagyar Államkincstár Békés Megyei
Területi Igazgatósága Állampénztári Irodáját (5600 Békéscsaba, Dózsa György
út 1. sz. Tel.: 447-344), de részletes tájékoztatóhoz juthat a lakóhelye szerinti
polgármesteri hivatalban is.

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm az irániam megnyilvánulI bizalmukat, hogy szavazalaikkal támo

gatlák képviselővé történt megválasztásomatl
RAU JÓZSEF, az I. sz. VK képviselője
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Ötven év egy ember életének több mint felét jelenti, de egy iskola
történetében nem nagy idő. Mégis, ehhez adátumhoz érve meg kell állnunk,
vissza kell néznünk amúltba, hogy értékelni tudjuk amegtett utat, az elvégzett
munkát, számba tudjuk venni elért eredményeinket, amelyek ösztönzést adnak
ajövőre nézve.

Nekem adatott meg, hogy az iskolát elindító tanárok közül
emlékezhessem volt kortársainkra, tanítványainkra, aszülőkre, akik rengeteget
segítettek, savégzett, közös munkára. Az iskola elindításánál, az első évben
még nem lehettem ott, de az óvónőképző Gyulára helyezése után, 1955-től

nyugdíjba vonulásamig ebben az iskolában tanitottam, s mint aSzülői Mun
kaközösség és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, részt vehettem az
alapok lerakásában. Az óvónőképző 1951-55-ig működött Gyomán, mint me
gyei beískolázású intézmény. Avolt polgári iskola épületében kapott helyet.
Később a helyi vezetőség úgy döntött, hogya községnek előnyösebb lenne
egy gimnázium, mert több tanuló számára tenné lehetővé atovábbtanulást.

1954. szeptember 1-jén indult meg agimnáziumi oktatás Gyomán, sok
sok nehézséggel. 1.) Nem volt épülete, mível az óvónőképző csak 1955-ben
költözö~ át Gyulára. Ezért avolt Úri kaszinóban. Hősök útja 45. sz alatt folyt
az oktatás. 2) Nem volt teljes létszámú tanári testülete Szabó Ernő igazgatón
kívül még két tanárt neveztek ki: dr. Csókási Bélát és Balog Bálintot. Atöbbi
szaktárgyat az óvónőképző ítt maradt, volt tanárai látták el. így Darvas Tíbor,
Tömösvári Béláné, Molnár Teréz és néhány általános iskolai tanár,
óraadóként.

Az első évfolyam tanulói voltak: Böröcz Ágnes, Bús Jolán, Cselei Piroska,
Fekécs Eszter, Fekécs Irma, Galambos Máría, Gácsí Katalin, Giricz Mónika,
Hun Katalin, Izsó Gábor, Jenei László, Lapatinszki Lajos, Liziczai József,
Mészáros Eszter, Nagy Erzsébet, K. Nagy Erzsébet, Nagy Mária, Nagy Pál,
Németh Gabriella, Nyíri Mihály, Pataki Bálint, Pfeifer Mária, Szabó Irén, Cs.
Szabó Anna, Szilágyi Erzsébet, Szonda Ilona, Tímár Etelka Mária, Tímár Etelka
Viktória, Tímár Gabriella, Tímár Olga és Vincze Piroska. Osztályfőnökük

Tömösvári Balázsné volt, létszámuk 31.
1955. augusztus 1-jével Darvas Tibor lett agimnázium igazgatója, Balog

Bálint pedíg az ígazgatóhelyettes. Akollégium vezetésével Szabó Ernőt bízták
meg. Szeptemberben már három osztályt indítottak, a nevelőtestület is
kibővült. Új tagok: Solymosi Jánosné, Tömösvári Balázsné és Bíró Terézia, a
kollégium igazgatója. Megindulhatott azavartalan oklatás, azonban az 1956
os események átmenetileg problémákat okoztak, de csak néhány napig
szünetelt a tanítás, s a megyében nálunk indult meg elsőnek. A forradalom
után bővült a tanteslület. Ekkor kerüli iskolánkhoz: Balog József, Herzberger
Tibor és Szabó Tibor. 1957-ben újabb kollégák érkeztek: Csüllög Ferenc,
Fekete László, Ronyecz Pál és Stet István. 1958-ban idehelyezték Andrési
Páli, Takács Esztert (Ronyeczné) és Solymosi Jánost. A4évfolyamon 8osztá
lyunk lett, selérkeztünk az első érettségihez. 1959. augusztus 1-jével Darvas
Tibor átkerült az általános iskolához, a gimnázium igazgatását Tömösvári
Balázsné vette át. Igazgatóhelyettes pedig - nyugdíjba vonulásáíg - Ronyecz
Pál volt. 1959-ben jött még Máthé László, Sallai Margit (Némethné) és 1960
ban Szőke Szabolcsné dr.

Amegnagyobbodott tanári kar fiatal, jól felkészült, lelkes tanárokból állt,
akik teljes elhivatottsággal fogtak az emberformáló munkához Meg is lett az
eredménye! Bár gyakran voltak különféle szakmai, módszertani, ideológiai
viták, de a közös célt egyformán akarta mindenki - becsületes, dolgozni
akaró, ahazáját szerető, ajövőre jól felkészült, szociális érzésű embert nevel
ni. Ezekhez a nagy teladatokhoz minden segítséget igénybe kellett vennünk.
Legkézenfekvőbb volt a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése Már az
induláskor igyekeztünk közel kerülni hozzájuk, meg kellett őket győznünk

arról, hogy Gyomán is meg lehet szerezni azt atudást, amit máshol. Nem volt
könnyű a helyzetünk, hiszen nagymúltú gimnáziumok szomszédságában
vagyunk. Ezelőtt Szeghalomra, Mezőtúrra, Békésre és Békéscsabára jártak a
diákok. Tekintélyt, rangot kellett szereznünk a régi iskolák között. Évről évre
hoztuk ajó tanulmányi eredményeket, s később, amikor afőiskolákra, egyete
mekre felvettek %-os aránya nem maradt le a megyeiek mellett, teljes elis
merésnek örvendhettünk. Ezért viszont nagyon keményen megdolgoztunk. A
tanárok két csoportban: humán és reál szakmai munkaközösségekben
képezték magukat, cserélték ki tapasztalataikat. Bemutató tanításokat tartot-

tunk, továbbá megyei, szakmai és ideológiai továbbképzéseken vettünk részt.
A diákoknak felzárkoztató, külön órákat tartottunk, korrepetálluk őket. A
tovább tanulni szándékozóknak tehetséggondozó, külön foglalkozásokat tar
tottunk. Szakmai, üzemi kirándulásokat vezettünk az ország különböző

helyeire. A hazai kirándulásokat kiegészítették akülföldiek, amelyeket Szőke

Szabolcsné dr. szervezett. 1962-ben Csehszlovákiába, 1963-ban az NDK-ba
és 1964-ben Lengyelországba. A kirándulások költségeit zömmel a diákok
keresték meg maguknak a nyári munkatáborokban és a tsz-ekben végzett
munkával.

Terveink megvalósitásában a szülői háttér mindig segített. Több mód
szerünk is volt a szülőkkel való személyes kapcsolat kialakítására.
Családlátogatásokat végeztünk, rendszeresen tartottunk szülői értekezleteket
Gyomán, de kimentünk Endrődre, Dévaványára, Hunyára is. Ott ismerte~ük az
iskola célkitűzéseit, atanulmányi helyzetet iskolai összesítésben és tanulón
ként. Szóltunk az eredményekről, de nem hallgattuk el ahiányosságokat sem.
Kikértük a szülők véleményét, tanácsaikat, kéréseiket, s igyekeztünk a
lehetőségek szerint teljesiteni is. Avidéki szülői érlekezletekre lehetőleg min
den osztályfőnök elment, de a szaktanárok is. A szülők nagyon értékelték,
hogy közvetlen emberi kapcsolatba kerültünk velük. Minden községben volt
szülői munkaközösségi alcsoportunk, s ezek a gyomai csúcsvezetőséggel

szorosan együttműködtek. Segítettek megszervezni a találkozásokat, a tea
délutánokat, atombolákat, a "Szülők-Tanárok" műsorral egybekötött estéket,
ahol atanárok is szerepeltek. Továbbá az évi nagy rendezvényeket, afarsangi
álarcosbálokat, aszüreti mulatságokat, hogy legyen egy kis anyagi alapjuk.
Volt idejük kimeszeini a tornatermet, az új parkettát rendbe tenni. Az iskolai
kirándulásokra többen elkísérték acsoportokat, hogy segítsenek afelügyelet
ben. Az év végi jutalomkönyvek vásárlásához is hozzájárultak. Számtalan
esetben felkerestek olyan családokat, ahol nevelési vagy egyéb problémák
merültek fel. Volt eset, amikor ballagási ruhát, fehérneműt vagy télikabátot
vettek egy-egy rászoruló gyereknek. Kimeríthetetlen aszülői szívek megérzése
a bajok orvoslására. Az iskolai könyvtár gyarapítására is jutott pénzük, sőt

alapítványt tettek akorán meghalt Balog Róza II./b-s tanuló emlékére Minden
év végén 200 Ft (akkor sokat éri) jutalomban részesült egy-egy jó magavise
letű, példás szorgalmú diák.

A volt diákok biztosan emlékeznek a Gyomán és környékén megtartott
színielőadásaink utáni gazdag vendéglátásra és a diákbálokra. Az endrődi, a
hunyai és a dévaványai csoportok szinte versenyeztek egymással az iskola
segítésében. A szülői értekezleteken pedagógiai előadásokat is tartottunk
korszerű, időszerű nevelési témákról, gyakran fílmvetítéssel egybekötve, s
ezeket megbeszélés követte. A nagy érdeklődésre való tekinte~el a moziban
tartottuk a Szülők Akadémiája című, több előadásból álló sorozatunkat.
Herzberger Tibor, Fekete László, Solymosi Jánosné és Darvas Tibor voltak az
előadók.

Az ifjúság közösségi szellemét aKISZ-szervezet irányította és az osztály
főnöki munka alakította. Az osztályfőnöki munkaközösség év elején
elkészítette azévi tervét, sehhez igazodva, ezt betartva végeztük nevelő, oktató
munkánkat, szerveztük ünnepélyeinket, a megemlékezéseket, a szalagavatót
és a ballagást. A diákság szórakozását szolgálta Balogh József színjátszó
szakköre. Ez kezében tartotta fiataljainkat. Szerepeltek, kulisszákat, reklámokat
készítettek, festettek és nagy sikereket értek el vele. Emellett működött még az
irodalmi és versmondó szakkör, Solymosi Jánosné vezetésével.

Ez csak rövid vázlata annak asok-sok apró munkának, amiből összeállt a
nagy egész. Iskolánk történetének első, alapozó szakaszában fő jellemző volt
acsaládias légkör, eredményeink, sikereink éltetője aközösségi szellem.

1964-ben Tömösvári Balázsné igazgató nyugdíjba ment. Ezután
következett a gimnázium bővítése szakközépiskolai osztályokkal és szak
tanárokkal, szakoktatókkal. Ez már egy másik fejezet.

Szeretettel emlékezünk amúltra, örömmel telik meg aszívünk, ha vissza
gondolunk az 50 éwel ezelőtti időkre. Fiatalnak, lelkesnek, fáradhatatlannak
látjuk magunkat, mert nagyon szép feladataink voltak. Látjuk hálás
tanítványainkat is, akiknek életébe, tudásába beleépítettük fiatalságunk éveit.
Örömmel te~ükl

Solymosi Jánosné
(Következik az 1964 utáni korszak bemutatása.)
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AMagyar Köztársaság 2004-es költségvetési törvénye módosítja alakás
fenntartási támogatás szabályait. Acsalád havi összjövedelméhez viszonyított
%-os arányát, illetve a havonta adandó minimum összeget emelte meg. Az
általános lakásfenntartási kiadásokra nyújtott támogatás (feltételeknek
megfelelően) havi összege 3000 Ft, ha a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét;
- 2750 Ft, ha acsaládban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege és annak 150%-a közé esik; - 2500 Ft, ha a
családban az egy lőre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-a és 200%-a közé esik.

• Fűtési költség csökkentésére nyújtott lakásfenntartási támogatás havi
összege gázenergia-felhasználás esetén 2500 Ft; szi lárd tüzelőanyag lel-

Megtekintette akommunális hulladéklerakó beruházást dr. Lantos Csaba,
a környezetvédelmi minisztérium kabinetfőnöke, január közepén. Ezt atelep
létrehozást tulajdonképpen mindenki támogatta, csak a minisztérium (eddig)
nem. Elismerte, hogy az elkészült hulladékkezelő telep minden kritériumnak
megfelel. Megvizsgálják ezek után, hogy miként tudnák ezt támogatni.

Volt egy előzetes egyeztetés aKis Bálint Általános Iskola vonatkozásában,
hiszen az ottani feltételek, az épületek nem nagyon felelnek meg amai elvárá
soknak. Aváros vezetői és Földesi Zoltán országgyűlési képviselővel megte
kintették az épületet, és megvitatták, hogy mielőbb jó lenne, ha aberuházás
elkezdődne, ennek érdekében folytatni kell megfelelő szinten a lobbizást
annak érdekében, hogy az új iskola és fejlesztés 2005-re vagy 2006-ra
elkészülhessen. Nem mindegy ugyanis, hogy a fiatal generáció milyen
körülmények között tanulhat, készülhet fel az életre.

Sor került egy egyeztetésre az idegenforgalomban érintett és érdekelt
helyi és körzeti vállalkozókkal aszórakoztatás, vendéglátás terén. Elmondható,
hogy vannak olyanok, akik mindig érdeklődnek az ilyen jellegű rendezvények
iránt, viszont sokan vannak, akiket ez nem érdekel, ezért nagyon nehéz vala
milyen közös eredményt elérni. (Főleg, talán amagukat nagyobbaknak tartók
nem igazán érdeklődnek, és nem biztos, hogy integrálódni akarnak...?) Az is
igaz, hogyaTourinform Irodának és avárosnak is felkészültebbnek kell lennie
az együttműködésben.

Aszúnyoggyérítésre ismételten beadtuk apályázatot. Erre 26 millió forin
tot nyert a térség Békéscsabával és Orosházával kibővülve, Kunszentmárton
viszont kilépett Az elnyert, védekezésre fordítható összeg, mintegy kilencmil
lióval kevesebb, mint avárható költségek ötven százaléka.

A Kisréti Gyógyszálló beruházás, projekt életében most új kuratórium
alakult dr. Gellai Imre vezetésével, Császár Ferenc halála miatt.

Aközvilágítás esetenkénti hibáit igyekeznek kijavítani, de az ilyen jellegű

problémákat aVárosüzemeltetési Osztály felé kell eljuttatni továbbra is.
A ligetben kijelölésre kerültek azok a fák, bokrok, amelyeket kivágásra

szántak. Felvették a kapcsolatot olyan szakemberrel, aki a fák, növények
pótlását meglelelő módon megtervezi, kijelöli. Folyamatosan, két-három év
alatt ez afelújítás megtörténne.

Megalakult astatisztikai kistérség Gyomaendrőd esetében, az euel kap
csolatos polgármesteri szintű egyeztetés lezajlott. Gyomaendrőd,

Csárdaszállás és Hunya társulása, mint kistérség aközmunkapályázatban már
közös fellépést eredményez, együtt Békéssel, Mezőberénnyel, Bélmegyerrel,
Kamuttal, Muronnyal és Tarhossal. Az április 1-jétől induló programban
Gyomaendrőd esetében (melyben az önkormányzat agesztor szerepet látja el)
19 fő hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli, elsősorban cigány származású
foglalkoztatására nyílna lehetőség október 31-ig. Az önkormányzat vállalja 2
fő 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatását is. Aszükséges sajátlorrás 675 ezer
forint, igénye II támogatás 12 millió forint.

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
(polgármesteri beszámolóból)

NAPIRENDI PONTOKBÓl

Képviselő-testületi ülésről. 2004. január 29-én

használása esetén 2750 Ft; elektromos áram felhasználása esetén 3000 Ft,
vegyes tüzelési mód esetén a hőenergia-típusok szerint járó összegek átlaga

Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás abban az esetben, ha a
kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek önhibájából
pénzintézeti vagy közmű díjhátraléka, illetve köztartozása van, kivéve azt, aki
adósságkezelési szolgáltatásban részesül.

• AGyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett települési szilárd hulladék
szállíIással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjai vál
toztak. Ezen belül a közületek részére végzett szolgáltatás - 110 l-es
kukaedény ürítése 490 Ft/ürítés; a holtágak esetében az 5 m3-es konténer
üritése 7789 Ft/ürítés (+ 15% áfa). Aszeméttelepre nem aszervezett közszol
gáltatás keretében kiszállított szemét befogadása: 708 Ft/m3 +áfa. (A lakosság
számára továbbra sem jelent külön díjat arendszeres heti szállítás, mert kom
munális adójában bennefoglaltatik.)

• Aképviselő-testület akörnyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény értelmében a település területén alkalmazandó környezetterhelési díj
meghatározásának módszerét és a2004. évre vonatkozó összegét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevőknél:

(arány) (1) - 11,70 Ft/m3 + áfa; hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő

(1,5) -17,55 Ft/m3 + áfa; szippantott szennyvíz után fizetendő: (2,25) - 26,33
Ft/m3 + áfa. Felhatalmazzák aVízművek Rt.-t adíjtételek bevezetésére.

• AVárosi Könyvtár árváltozásait indokolja, hogy 2001. óta nem került
rá sor, valamint az áfakulcsváltozás, ami 12-rőI15%-osra változott. Példák:
beiratkozási díjak: gyermekeknek 14 éves korig ingyenes, tanulóknak 14 éves
kortól 300 Ft, nyugdíjasok, munkanélküliek, GYES-en lévőknek 300 Ft,
munkaviszonyban állóknak 500 Ft. Késedelmi díj könyvenként 100 Ft. ..

• A Városi Képtár nyitvatartási ideje megváltozik: kedd: 8-12; szerda:
13-17; csütörtök: 8-12; péntek: 13-17 óráig. Minden év június 1-jétől

augusztus 31-ig: kedd: 8-12; szerda: 13-17; csütörtök: 8-12; péntek: 13-17;
szombat: 13-17; vasárnap: 13-17 óráig. Molnár Anikó nonprofit ügyintéző

heti 20 órában történt alkalmazása lehetőséget ad a nyitvatartási idő

növelésére, s ennek anyári időszakra történő kiterjesztésére.
• Aváros önkormányzata 2003-ban összesen 43 pályázatot nyújtott be

különféle területeken. Ebből eddig 16 nyertes pályázat volt, amely
352683198 forintot jelentett a városnak, a szennyvízcsatorna beruházásra
például több, mint 107 millió forint támogatást. AMirhóháti utcában létesülő

új idősek otthona beruházásra 136 és fél millió forint támogatást nyertek.

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5,

TElEfON: 284~2 55

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.~I<'~P,~Szo. dÉlElőTT

SzTI<~vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!
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ESEMÉNYEK, EPIZÓDOK, ÉLETKÉPEK A RÓZSAHEGYIBŐL

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola lanteslülete

Iskolánk életében nagy változás kövelkezelt be. hiszen a 2003/2004-es tanévlől

nyugdijba vonuló Ladányi Gáborné igazgatónő helyét Farkas Zoltánné velte át. A tan
testület és az önkormanyzat abeadott pályázatot egyhangúan tamogatta

Az ellogadott pedagógiai program szerint haladunk tovabb. A személyi valtozasok
következtében törvényszerűen bekövetkező változások mellett megőrizzük a közösen
kidolgozott értékeinket, apoljuk ahagyományainkat.

A tanév munkatervének összeallításánál építettünk a hagyományos ren
dezvényeínkre.

Iskolanaplárunk eddigi jelentősebb eseményei
Tanévnyitó ünnepségünkön az első osztályosok örömmellogadták agyermekeknek

szóló "Rózsahegyis program"-ot, melynek átadásával hivatalosan is az iskola diákjaivá
fogadtuk őket

Az első hetet aJanulas tanítása" projekt napjaival indítottuk, megkönnyítve ezzel a
szünidő és az iskola közötti átmenetet. Az első hét zarásaként diákönkormányzatunk
megszervezte ahagyomanyos őszi túrát.

Vári Éva 8.a osztályos tanuló így emlékezik anap eseményeire: acsípős hidegben
feisorakozIunk az iskola udvarán, és türelmetlenül vártuk az indulásI. Az akadályok aligeI
ben és az ártérben voltak. Egy részük elméleti faladatokból állt. de az is talált kedvére
valót, aki az ügyességi feladatokal kedveli jobban. Nekünk a környezetvédelemről szóló
feladat tetszett, hiszen itt maximális pontszámot kaptunk. Az akadályok sikeres leküzdése
utan kellőképpen elláradva, de jó hangulatban érkeztünk atáborhelyre. A reggeli hideg
nek ekkor már nyoma sem volt. Beszélgettünk, játszottunk, több oszlaly pedig fociban
mérte össze tudasát. Anap zárásaként minden csapat jutalmat kapott. Kicsit szomorúan
indultunk haza, mert nekünk ez volt az utolsó őszi túrank.

Október 23-a is ahagyományok jegyében telt, hiszen dr. Dávíd Imre polgármester úr
felkérésére most is iskolánk irodalom szakköre és énekkara adta az endrődi városrész
ünnepi műsorál.

Nem könnyű, de szép feladat évről évre az ünneplő közönség elé kiallni, és színvo
nalas műsort adni. Ezt tanulóinknak és az őket felkészítő Komóczi Attiláné magyar szakos,
Nagy Ildikó ének szakos tanárnőknek, valamint Takács Mátyás tanítónak köszönhetjük.

Nagy múltra tekint vissza iskolánkban a TÁTIKA, ami szintén a diákönkormányzat
rendezvénye. A 14 színvonalas műsorszám közül nehezen tudta kiválasztani a zsűri a
legjobbakat. A kél legszínvonalasabb alakítást az 1.a és a 8.a oszlályosok nyújtották.
Mindkét csapat julalma egy-egy finom torta volt. Valamennyi fellépő kapott édességet,
melyet részben a diákönkormanyzat, részben pedig szponzoraink finanszíroztak.
Tanulóink nevében is köszönjük kedvességüket l

Novemberben büszkék voltunk azokra atanulóinkra, akiknek az alkotasait kiállították
a Közösségi Házban. Ezeket a gyermekeket Molnárné Pésó Irma, iskolank rajz szakos
tanara ismerieti meg akülönböző művészeti technikákkal.

Repültek a hetek, sőt a hónapok, s már a Mikulás-napi rendezvénysorozat vette
kezdetél. Osztályon belül és testvérosztályok között történtek az ajándékozások, s idén
először az alsó tagozatosok meghívták az óvodásokat egy közös ünneplésre. A tanulók
műsorral és ajándékkal lepték meg az óvodásokat. Az év utolsó tanítási hete az adventi
készülődés jegyében telt. Karácsonyi hangulatot arasztatlak a folyosók, osztálytermek. A
gyerekek az osztályfőnökök és a rajz szakos kollégák iranyításaval szépítgelték
környezetüket. Ismét megjelent aSulifirka. Az iskolaújságban meghirdetett felhívasra több
tanuló elkészítette az angyalka fenyődíszt, sarejtvényi is sokan megfejtelték.

Az utolsó lanítasi nap karácsonyi hangulatál fokozta, hogy sok vendég, köztük
nyugdíjas pedagógusaink is eljöItek, hogy velünk együtt ünnepeljenek

Második európai uniós Phare-pályázatunk zajlik ebben az évben. Ennek kapcsán
színes délutáni szabadidős programok várják tanulóinkat. Erről a lehetőség ről levélben
értesítettük a szülőket, hogy segíthessenek gyermekeiknek aválasztásban. AKisebbségi
Haual közösen karácsonyi receplesere címmel pedagógusok, szülők karácsonyi
süteményeket sütöttek, mellyel feldíszítették afenyőfát és megvendégelték azokat agyer
mekeket, akik műsort adtak aház vendégeinek.

Terveink szerint a2004. évben is sok szabadidős programol kínálunk tanulóinknak
alanulás mellell.

SÍTÁBOR RÓZSAHEGYEN
Január 4-lől 10-ig iskolánk tanulóival, immár harmadszor jártunk sítaborban. Egy

erdei szallodában laktunk, Rózsahegy és Donovaly között. A szlovák vendéglalóink na
gyon kiteitek magukért.Tanulóink többsége már voll velünk síláborban, de jöllek olyanok
ís, akik először ísmerkedtek meg ennek aléli sporlágnak az örömeivel. Az első lesiklások
alkalmával még sokan bizonytalannak tűntek, de ők is hamar belelendüllek.

A sípályak a nehézségi fokozatok szerint különböző színűek: zöld, kék, piros és
lekete. Azokat afekete pályákat, amelyeken szűz hó található; gyémánt pályáknak nevezik.

Iskolánk lanulói közül gyémánlpályás minősítést szereztek: Balázs Tímea, Keresztes
Kitti, Mészaros Dávid, Csorba Máté és Gellai Balázs. Piros pályás minősítésú lett Dógi
Richárd és Jónás Balázs. Iskolánk volt lanulói közül Vetró Judit, Vetró András és Trendl
András is gyémántpályás minősítést kapoll.

Az esti vacsora és fürdés utan óriási hangulalú riki-tiki kártyapartik következtek, ahol
aveszleseknek különböző mókás büntetéseket találtak ki ajatékosok.

Asipályák nagyon jó állapotban vollak, lolyamatosan múködtek ahóágyúk, reggelre
pedig a hókaparó gépek újjá varázsolták a pályákat. Tanulóink kedvencének bizonyult a
2 km-es pálya az erdő szélén, ahol különböző versenyeket szerveztünk.

Sajnos, igen hamar elrepült ez a 7 nap. Kellemes emlékekkel fellöllődve jöllünk
haza, hogy felfrissülve nekivágjunkahétköznapoknak.

Mindannyian megegyeztünk abban, hogy jövőre újra elmegyünk sítáborbal

Vaszkán Gábor, tesinevelő tanár
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ÁLYÁZATOKRÓL ...
A vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok az Európai Unióba

történő csatlakozással némiképpen változnak. Ahelyi vállalkozóknak, pályázni
kívánóknak szerény segítséget kívánunk nyújtani akövetkező információkkal.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapja az interneten: www.nfh.hu Az
összes EU-s pályázati lehetőség megtalálható itt, például a leendő EU-s
pályázatok aStrukturális Alapra és a Kohéziós Alapokra, a folyamatban lévő

előcsatlakozási alapok: PHARE, ISPA, SAPARD és aNemzeti Fejlesztési Terv
támogatás pályázati lehetőségei.

A magyar támogatási lehetőségek a megszokott honlapokon találhatók.
Például: www.pafi.hu (pályázati figyelő honlapja); wwwkancellaria.gov.hu
(wwwmeh.hu)

A Gazdasági Minisztérium már megjelentette a magyar forrásokra
vonatkozó kiírásait awww.gm.hu honlapon.

A gyomaendrődi városházán érdeklődni lehet a pályázatok megje
lenéséről, egyéb információkért az 581-235-ös telefonszámon, vagy a
kistérségi irodában.

Nemzeti lovas programot
előkészítőeseti bizottság alakult

a Parlamentben
MoHó: "Egynek minden nehéz, Soknak semmi sem
lehetetlen. " - Széchenyi

Rendkívül nagy jelentőségű, hogy 2003. november 12-én hivatalos keretek
között megkezdhette munkáját a Nemzeti Lovas Programot Előkészítő Eseti
Bizottság ...

Feladata ahazai lótenyésztés alakulásának ligyelemmel kísérése; javaslat
tétel a lótartás és hasznosítás feltételrendszerének javitását célzó
intézkedésekre.

Bizottságunknak huszonhat tagja van. A politikusokon kívül 8 fő szakértő

is. Nagy öröm számomra, hogy ez az eseti bizottság létrejött, mert ami, mo
dernizáll társadalmunkban olyan nemes üggyel foglalkozhatunk, mint a lovak
tenyésztése, tartása és hasznosílása. Másrészt azért is, mert négypárti konszen
zussai alakult meg, amely azt mutatja, hogya lovak iránti szeretet az egymástól
távol álló, különböző értékeket valló embereket is képes együttműködésre

sarkaiini ... A szakértők olyan szempontokat. illetve támponlokat tudnak meg
mutatni számunkra, amiket mi, képviselők, talán nem tartanánk olyan
fontosnak ..

Ugyanakkor fontos azt is megemlíteni, hogy bizottságunknak kötelessége
országgyűlési határozati javaslatot tennie, amelyet az országgyűlés plenáris
ülésen fogad el, remélhetőleg egy év múlva.

Alapvető céljainknak tekintjük:
amagyar lovas hagyományok feltárását és megőrzését; állami méneseink

állami kézben larlásál; aló és avele kialakult sokrétű kapcsolal népszerűsitését,

elterjeszlését; a lótenyésztők és lótartók eredményességének javítását; az EU
hoz való csatlakozásból adódó újabb lehetőségek kihasználását; amagyar lovas
idegenforgalom fejlesztését; alótenyésztésben, lovassportban és lóversenyzés
ben szükséges fejleszlések megvalósításál; egy, a természethez, s ezáltal a
lovakhoz közelebb álló, felnövekvő ifjú nemzedék nevelésének elérését;
környezetvédelmi célok megvalósítását a hobbi lótartás terén is; a lovak
közelében dolgozó szakemberek képzését. továbbképzését.

Afogyatékkal élők terápiás kezelésében ezek az állatok Ion tos szerepel töl
tenek be. Aterápiás lovaglással ugyanis csodálatra méltó gyógyító hatást lehet
elérni. Úgy gondolom, hogy elehetőség mellett egyszerűen nem szabad elmen
nünk. Azonban mindezek ellenére a lovak helyzete amai társadalomban mégis
mellőzöiI, amin pedig változiainunk kell. Ezért várom a lólenyészléssel
foglalkozók javaslatai\, véleményeit.

Az előbb felsoroltakból világosan és egyértelműen kitűnik, hogya ló méltó
helyét csak sok részterület összehangolt munkája által nyerheti vissza, amire,
úgy gondolom, minden esélyünk megvan, mert ahogy Széchenyi István fogal
mazott: "Egynek minden nehéz, Soknak semmi sem lehetetlen."

Csontos János országgyűlési képviselő, a Nemzeti Lovas Programot
Előkészítő Eseti Bizottság elnöke.

Cím 1583 Budapest, Képviselői Irodaház. Titkár 06/20/5542-494.

Az Apolló moziban, január 15-én, díszbemutatót rendeztek az Apám beájul
na című film vetítésével. A film megtekintése után közönségtalálkozón
találkozhattak az íróval, Sal inger Richárddal és a két főszereplővel, Gáspár
Kalával , Csősz Bog lárkával.

Avendégekkel afilm vetítése előtt történt rövid beszélgetés lejegyzése:
• Miröl szól afilm és kinek, mikor volt apremier és milyen az eddigi siker?

- A fiatal hölgyek, a szereplők és az író egymás szavába vágva válaszoltak,
dinamikus fiatalokhoz illően.

- Ezt inkább amozinézőkre bízzuk, legyen addig meglepetés!
- Gyerek, felnőtt és aköztük folyó dolgokról, konfliktusokról. Hogy mi nem

vagyunk már gyerekek, de még felnőttek sem.
- Az otthontól való elszakadásról, afelnőtté válásról, agyereklányoknak a

fiúkkal való kapcsolataikról.
- Agyerekcipőben járó fiatal szerelmekről , kalandokról ...
- Nem feltétlenül fiataloknak szól, minden korosztálynak inkább.
- December 10-én volt a budapesti premier, és a nézőszám már a

százötvenezred ik felé közel ít ..

Batyus bálba!
Gyomaendrőd Német Kisebbségi Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2004. február '/4-én (szombat) 19 orakor, a Katona ]ozsef

MűvelődésiKözpontban megrendezésre kerülő

BATYUS SVÁB BÁLBA!
Helyfoglalás, jegyrendelés az alábbi telefol1száll1on:

Schwalm Márton 06/30/9588-793.

ZCI1e: Baranya Sramli (Véménd)

Belépődíj: 500 Ft/fó.

Szeretettel várjuk Önöket!

...........................................................· .
"rELEVízIÓ, VIDEOkészülékek javítása,

• üzembe helyezése.
· FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.

PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
• (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

UPC Direct·szett telepítése

· GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon 06/66/285-265, 06/30/2284-728
• •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••



2004. FEBRUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 7

"Magyarak avilágban", "Mindenhol jó, de legjobb ollhon", "Minden út végül haza
vezet", "Sorsok találkoznak", "Az élei nem habostorta", "Megélni sehol sem könnyü" ..
és még szamtalan eim, egyben néhány közhely is kinalkozoll ezen interjú, beszélgetés
címeként, de valahogy nehéz volt aválasztás, abanalitás elkerülése végett. Végül is, nem
biztos, hogy könnyü átfogó cimet talá[ni egy olyan irásnak, amely egy régi cimborával
készül, akit az ember óvodás korától ismer. Viszonylagos sorsegyezések mintha fe[talá[
hatók [ennének az ő és abeszélgetést lejegyző személye életében, ám ennek ellenére pi[
lanatok alatl kiderül, hogy lalán mégsem ismert élete előtlem sem, mini ahogy az magától
értetŐdne. Azért, természetesen, nem vállalkozik egy kétrészes interjú lapunkban arra,

hogy életrajzszerü, állagó
ismertetést adjon, inkább
felvi[[an itt Sanyi ifjúságábó[
néhány "közismert" év és a
jelenbe forduló múltbó[
említésre méltó momentum,
amit velünk megoszt a
kövelkezőkben.

Őt azokban a "jeles és
kivételes", években, annak
idején, sokan ismerték, sze
rették, szivesen szórakoztak
zenéjére Gyomán és Endrő

dön. "Jeles", mert asemmi
ből teremtettek ők is, sok ha
sonló sorstársukkal, széles e
hazában valamit - szórako
zást, zenét - az akkori fiata
[oknak, akik közül még most
is sokan emlékeznek és szi
vesen teszik ezl, hiszen "ki
véte[es", idők vo [lak: akkor
vallak/voltunk fiaialoki ...

Akülönlegesség azonban
- szigorúan véve - nem

kimondatlan csak agyomai, endrődi össztáncok felidézésében van esztoriban, hanem az,
hogy ezen évek után hol töltött életéből közel 20 évet Akantisz Sándor. Tehát
Ausztrá[iában, aföldgo[yó másik o[dalán "viselt" évekről, első zenekaráró[ - még illhon,
aformálódó jelenről beszélgettünk. Bocsássák meg azonban nekem, hogy mint atörténet
egyik szerény résztvevője, va[ószinü[eg máris másként vezettem fel ezt atörténetet. ..

• Hogyan indult annak idején azenélés?
Először is. az AKROSZ együlles úgy alakult meg, hogya két Roósz fiúval nyol

cadikos koromban találkoztam: Laci szintén nyolcadikos, Gyuri pedig hetedikes volt. A
Pavi[onban egyszer lállunk egy zenekart, ahol volt egy gitáros. E[határoztuk, hogy mi is
alakitunk egy zenekart. Amagyar tévé ben is akkoriban mutallák az angol Beatles zenekart,
persze kellően ironikus stílusban, azonban ránk mindez forradalmi újdonságként hatotl az
akkori hazai zenei vi [ághoz viszonyitva Mindez növelte az e[határozásunkat.
Nagymamámtól kaptam egy orosz, héthúros gitárt. Ezt azonnal, jó magyar szokás szerint,
álalakitolluk. Fúrlunk és laragtunk, sőt mi fabrikáltuk az erősitőinket is.

Az együlles nevél neveinkből keverlük ki, s igy letl Akantisz és Roósz keresztezéséből

az Akrosz. Agimnáziumi évek alaII, iti Gyomán, csalIakozoli hozzánk "kis" Kiszely, és né
ha beszállt zongorázni Garamvö[gyi Pali, majd hozzánk csapódott Babarik Vince, aki még
ma is aktívan zenél. [gen sok fe[lépésünk volt, Igy rengeteg élmény is összejöII, természe
tesen. Egyszer például fe[kérlek bennünket, hogy az ipari iskola sza[agavatóján játszunk a
Pavi[onban. [szonyatos tömeg jöll oli össze erre az alkalomra. Mindennek dacára mi
egész este csak forrasztgattuk aszereléseinket, de akárhogy is próbállunk mesterkedni
rajtuk, hangot nem tudtunk kicsakarni az erősitőkből, amelyeket régi rádiókból eszká
bálluk össze, a tömeg pedig táncolni szerelell volna. Hát ebből nem leN semmi azon az
estén.

Aztán idővel beindult a zenekar, és az endrődi kultúrház igazgat6nője támogatott,
befogadott minket. Próbalehetóséget és állandó fellépést biztositolt számunkra éveken
keresztül, s ezzel afejlődés biztositva volt. Azonban, miután Gyurka az unokatestvéremet
mindjárt feleségül vette az érettségi után, sén is Budapest felé kacsingattam, előbb-utóbb

feloszlott azenekar.
Budapeslen aztán az Ikarusz nevü bandához szegődtem. Ott, amostanra ismertté váll

humorislával, médiaszemélyiséggel, a fiala I Galla Miklóssal kerültem egy zenekarba. Az
ő révén eljulollunk a tévébe, rádióba is. Számaink a rádióban is futottak egy ideig. AJ.
egyiket az akkori foci világbajnokság alkalmával irtuk, és gó[okró[ szó[I .. Előzenekara

[ellünk a P. Mobi[nak, aKarlhágónak. Viszont önálló koncertjeink is telt házakat vonzot
tak, főleg az északi iparvidékeken, mint Misko[con, Talabányán és a többi ipari
te[epülésen. Aztán egy szép napon egy dobos kolléga, aki aP. Mobi[nak és aHobo B[ues
Band-nek is az alapílója volt, Ausztráliába került, és ott folytalta zenei pályafutását. Én tar
toltam vele a kapcsolatot, s ekképpen egyszer megnyill számomra is a nagy lehetőség:

Auszlráliába kerülhetek. Éppen gitáros-üresedés voll azenekarában, s rám gondolI. Más,

rövidebb útja nem voll akkoriban az ilyen jellegü utazásnak, mint az úgyneVbzell disz
szidálás. Miután belecsapiam ebbe, hosszas és kalandos út után jutottam ki Ausztráliába.
Pihenésre nem sok idő jutott, megérkezésem után, már másnap próba következett. A
meglepetések és élmények sorozata ezzel elkezdődött.

• Mi történt atávoli kontinensen?
Azenekar, mivel menő nek számított, hajót bérelt egy a[kalomma[, s azon [aktunk,

gyakoroltunk. Nagy showt is begyakoroltunk, aszinpadon sok minden zaj [ott azené[ésen
kivül. Például egymásnak dopálluk a gitárokat - vigyázva, nehogy összeakad janak a
kábelek a levegőben, s úgy folytattuk aszólót, vagy amikrofonállványokat rúgtuk fel az
égbe, majd elkaptuk s egyebek, s közben fény- és lüzijálék-effektusok is ajzaNák apub
likumot. Hatalmas klubokban játszollunk, több ezer ember előtt. Mindennek hátránya voll,
hogy ezer kilométereket kellell utazgatnunk, ami eleinte érdekes volt, de éppen ezért
á[landó fáradtságban és fásullságban éltünk. Aztán szép lassan a zenekar ki is fáradt,
annak rendje-módja szerint..

• Lehet-e összehasonlltás/ tenni akét ország közötf?
Tizennyolc-tizenkilenc ével éltem Ausztráliában, első benyomásaimban agazdagság

és a szegénység éles kontúrjail vettem észre. A gazdagság magyar mércével elképzel
heletIen, viszont a szegénység ott és itt is egy szinten mozog. Persze, a különösebb
igénytelenségben lörténő vegetálásérI 011 nem sokat kell lenni Aki azonban többre vágyik,
mint saját ház, autó, jó ál [ás, azért keményen meg kell dolgozni és küzdeni, nem elég a
segély... Amindennapok tú[é[ésében nem [átok sok különbséget. Például egy vál[a[kozás
ugyanaz a mókuskerék-rendszer, mint itt, ugyanazokkal a problémákka[ munkáért való
hadakozás, késedelmes fizetés, tolódó határidők és atöbbi. Magyarország ebben atekin
telben lelzárkózott. Ha 011 valamilyen munkáról van szó, akkor bizony meg kell ülni egy
bizonyos elvárási szintet, a minóségnek meg kell felelni, csak úgy fogadják el. Óriási
különbség az is, hogy minden szakma le van bonlva. Az egyik kőmüves csak lalat tud
rakni, amásik meg csak vakoini tud, de azokat igazán jól végzik.

• Ebból az látszik, hogy közelebbről is ismered ezt aterülelel. Mivelloglalkoztál a
zenén kivül?

Asikeres zenekari évek -'~~" •.-.....
után átnyerge[tem a civil ._~

élelbe. Egy idős, magyar vál-
lalkozólól, aki hajópadló-
lorgalmazással és -szerelés-
sei foglalkozolt, átvettem a
cégél. Ezzel e[einle voltak
kisebb gondok mire bein
dult, de aztán nagyon jól
ment. Hat-hél embert a[ka[
mazlam, ha lehelett, inkább
magyarokat, azért, mert más
náció fiai nem tudnak ilyen
keményen dolgozni, kivéve a
többi kelet-európai I. Azokat
sem ludtam a[kalmazni, akik
nem birták az angol nye[vel.
Ebbő[ az következik még ma
is, hogy küllöldre csak az
menjen, aki beszéli az adoll
nyelvell Ezen túl érteni is kell
valamilyen szakmához, meri
csak és kimondoltan igy van
esély arra, hogy e[ [ehessen
helyezkedni.

• Miben különb6iik az ausz/rálok életstílusa?
Nagy különbségeket mutal. Csak egyet emlitek, mégpedig azt, hogya nőlől nem vár

nak el annyit. Ha már van acsaládban két-három gyerek, akkor a nő már nem dolgozik.
Azonban aházlartás vezelése sem az erőssége úgy, mini az amagyar körülmények közölI
általános. Egy napja körülbelül így néz ki: a reggelit nem készili el, nem szolgálja fel!
Mindenki magát szo[gálja ki a hütőbő[, késziti a pirílósát ... E[viszi a reggelizés után a
gyerekeket az iskolába, s eselleg bevásárol. Ollhon aztán következik a barátnőve[ történő

te[efoncsevegés, számo[allan percekig. Ha ideje ezután megengedi, berakja amosógépbe
aszennyest, de főzésrő[ szó sincs. Három órakor elhozza acsemetékel az iskolából. Haza
érkezvén az éhes gyerekek ugyanazt és ugyanúgy fogyasztanak valamit a hütőből, mint
reggel. A férjétől, aki korán reggel elment a munkába és késő délután érkezik haza,
megkérdezi, hogy mit rendeljen telefonon: pizzál vagy hamburgert vagy kínail? Ezzel a
fárasztó nap lassan avégére is ért, mivel nem kell még mosogatni sem, hiszen eldobhaló
atányér, pohár és az evőeszköz is ... Ha valami kivételes történik, akkor amikróban meg
melegit valamilyen készre készíteIt bolti ételt, s eltő[ szinte eláju[ a lérj. Na, nem az
éte[mérgezés miatt, hanem azért: no [ám, mennyire elkápráztatta az asszonyi figye[em ...
Ahétvégeken népszerü agrillezés, ami viszont aférfiak privilégiuma.

(Folytatás akövetkező számunkban!)
Az Akantisz zenekar elérhelősége farsangi bálak, egyéb rendezvények, vacsorák

zeneszolgállatása ügyében: 06/30/6108-928; 06/20/221-66-33.
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OLVASÓi LEVÉL • OLVASÓi LEVÉL • OLVASÓi LEVÉL

"Kutyába se vették!..."
Örömmel üdvözölték sokan azt akormányrendeletet, amely szilveszter

éjszakáján lehetővé és legálissá tette a petárda és más engedélyezett
pirotechnikai eszközök használatát. Pozitív eredménye, hogy legalább
ellenőrzött helyről származik adurrogtatni való, és feltehetőleg biztonságos
termékről van szó. így abalesetveszély kizárható.

Azt másodsorban, de talán a legfontosabb dolgok egyikeként említem
meg, hogy az eladott termékekből az állami költségvetés üresen tátongó
zsebébe is került néhány garas.

Kis városunk sok mindenről ismert és híres: a máshonnan érkező

vendégek, ilt tartózkodó barátok gyakran jegyzik meg, hogy ennyi négylábú
házi kedvenccel nem sok településen lehet találkozni Valahogy mi,
gyomaendrödiek szeretjük ugató társainkat, házörzőinket.

Ezen az éjszakán mégsem jártunk a kedvükbe, hiszen ők kutyáulllem
értették, mi is történik tulajdonképpen ... Féltek, reszkettek, a legképte
lenebb helyekre menekültek el a petárda-arzenál robbanásai miatt. Aszá
munkra csodálatos fényhatások, hangeffektusok alegeldugottabb helyeken
is utolérték öket. Valószínű, hogy a következö szilveszteri mulatságot,
annak elfajult, tölünk azért mégiscsak kissé idegen ünneplési módját a
kutyák várják a legkevésbé, de az övéleményük a"kutyát sem érdekljl"

LÁG

A2003/200L:·-es
Profi teremiabdarúgó bajnokság v6geredménye

1. MammutTec 9 7 2 o 33-13 23 pont
2. Körös Krokodil 9 6 1 2 49-25 19 pont
3. Speed 9 5 2 2 45-30 17 pont
4. Schwalm 17 p., 5. Holler 16 p., 6. Újratöltve 15 p., 7. Szártsa 12 p., 8.
"Ez van" 4p., 9. III. Félidő 4p., 10. Kner Nyomda 3 p.

Gólkirály Mátyus Ferenc (Schwalm) 15 gól, legjobb kapus Hanyecz
István (MammutTec).

ASportcsarnok
februári programtervezete

Noi konditorna: hetente hétlőn és csütörtökön 18-19 óráig, vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon
Február 1., 8., 15., 22., 29. Az A csoportos amatőr teremIab
darúgó bajnokság tavaszi fordulói 15-20 óráig
7., 14., 21., 28. A B csoportos amatőr leremlabdarúgó bajnokság
tavaszi fordulói 9-15 óráig
1.,8.,15.,22.,29. Gól-Suli 9-12 óráig
7., 14., 21., 28. Góliát 8-9.30-ig
19. Csivit megyei döntő 9-14 óráig

• • •

ESEMÉNYLISTA

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy az Öregszőlői Gyermekekért
Alapítványt támogaini szíveskedjenek' Személyi jövedelemadójuk 1%-át az Öregszőlői

Gyermekekért Alapítvány számlájára is átulallathatják.
Öregszőlő Gyomaendrőd külterületi településrésze. Az itt felnövő gyermekek atávol

ság, acsaládok nehéz anyagi körülményei miatt hátrányos helyzetűek.

ASel:fem Úti Óvodáért Alapítván:f
Megköszöni mindazoknak a magánszemélyeknek és vállalkozóknak támogatását,

akik adójuk 1%-ával az elmúli évben alapítványunkat lámogatták! Az ebből származó
bevélelt az óvodas gyermekek kirándulására fordítjuk.

Kérjük, amennyiben tehetik, ebben az évben is támogassanak bennünket adójuk
1%-ával l

Selyem Úti Óvodáért Alapítvány - adószám: 18379778-1-24

Adományaikat előre is köszönjük:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyújteményeiért kuratóriuma

Békés megye tisztelt Polgárai!
Hosszabb ideje dolgozunk azoknak aszemélyeknek afelkutatásán, akik

Békés megyében 1944 őszétől a rendszerváltozásig a diktatúra
áldozataiként vallási, politikai, osztályhelyzeti okokból mártírhalált haltak,
vagy más módon erőszakos halállal életüket vesztették. Idáig több, mint
200 olyan személy hozzátartozóit sikerült megtalálni, akik szeretteiket az
önkényuralom törvénytelenségei . túlkapásai, terrorcselekményei
kövelkeztében veszítették eL

Nem akarunk sebeket lelszakítani, bűnbakokat keresni, rosszindulatú
szenvedélyeket szítani. Munkánkban a legnemesebb emberi érzések
vezetnek. Szeretnénk történelmünk fehér foltjait eltüntetni, szeretnénk
végtisztességet adni azoknak, akik egy szerencsétlen kor gyermekeiként
tragédiával fejezték be életüket.

Tisztelettel kérünk mindenkit, aki ilyen esetről tud, kapcsolatfelvétel
céljából levéllel keressen feL

Fekete Pál, 6729 Szeged, Kece u. 17.
Segítőkész munkájukat előre köszöni Fekete Pál, a volt 1956-os

Forradalmi Bizottság elnöke

Tisztelt MüvészetpártDló VállalkDzók és Magánszemélyekl
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyújteményeiért kuratóriuma tiszteleltel kéri

a képzőmúvészetet pártoló gyomaendrődi vállalkozókat és magánszemélyekel. hogy az
alábbi alapltványi feladatok megvalósílásához nyújtsanak támogatásI. illetve segítsék
Személyi Jövedelemadójuk 1%-ával az alábbi céljainkat:

Vidovszky- és Corini-képek restaurálasa.
Nagylelkú mecénások nélkül amúvészet nem viragzik.
Számlavezető pénzíntézetünk: Endrőd és Vídéke Takarékszövelkezet
Számlaszám 53200125-10002089
Adószám: 19058733-1-04

• • •

Az alapítvány célja: az öregszőlői, jó képességú, hátrányos helyzelú gyermekek
közép- és felsőfokú tanulmányainak lámogalasa.

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezel. 53200015-10001961;
adószám: 18376184-1-04.

Szíves tamogatasukat halás kószöneltel vesszük afelnövő generációk nevében
Pésó Illés Béláné, akuratórium elnöke

1%1%1%1%1%1%1%

Szóbeszéd Szerkesztősége.SzerkesztőÚr!

Felháborodásomban ragadtam tollat. Az Ön által szerkesztett újságban
a2003-as év felsorolt eseményei között nem találtam aVII. Nemzetközi VW
Bogártalálkozó megemlítéséti Nem tudom, hogy Ön emlékezetkiesésben
szenved, vagy ne adj' lsten, alkoholos befolyásoltság miatt nem emlékszik
EZEN eseményre?1 Hiszen tudósítást nem találtam erröl a szeptemberi
újságjában. Tulajdonképpen ez már nem is lepett meg, de hogy az éves ren
dezvény-felsorolásból is kihagyja, az már, szerintem, egy kicsit túlzás!

Vagy az Ön által szerkesztett, színvonalas újságban ez a rendezvény
nem üti meg azt aszínvonalat, hogy írjon róla? Vagy netán ebben Önnek
nincs semmi üzlet? Itt szeretném atudomására hozni, hogy általam nagyra
értékelt országos lapokban két-három A4-es terjedelmű oldal szokott meg
jelenni atalálkozóról. (A külföldi lapokat ne is említsem Önnek.)

A gyomaendrődi lakosok körében is igen népszerű a rendezvény a
látogatottságból ítélve' Szeretném tudatni Önnel, hogy a schönecki
testvérvárosi kapcsolat gondolata is aBogártalálkozóból indult.

Megértem Önt, hogy ez a rendezvény nem címlapsztori, ezért csak
annyit kérek, hogya későbbiekben az Ön színvonalas lapjában, legalább az
évi visszatekintésben említse meg a rendezvények felsorolása között.
Szerintem ennyit megérdemelnek a rendezők, a támogatók a korrekt
tájékoztatás érdekében és reményében. KARDOS FERENC
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ÚJÉV - (.~J KDHíVÁSOK
Európai uniós tagságunk immár karnyújtásnyira van tőlünk

Al unió kibővítése, hazánk régóta várt csatlakozása és méltó helyének
elfoglalása aközösség tagországai körében számos kérdést és találgatást idéz elő

az állampolgárok mindennapi életében.
Hogyan tovább? Megfelelünk-e az új kihivásoknak? Jobb vagy rosszabb lesz a

sorsunk?
Amagyar oktatás - különösen a szakoktatás - is szembenéz ma a kihivá

sokkal. Ilyen, többek között, a minőségi oktatás megoldásra váró problémája A
másik nagy kihívás Európa-szerte, hogy miként lehet az oktatás tartaimát összhang
ba hozni a gazdaság megváltozott igényeivel, szükségleteivel, és hogyan kellene
fejleszteni a munkavállaláshoz szükségeskompetenciákat, a rugalmasságot, a
kooperációra való készséget, az inlormatikai és idegennyelvtudást.

Magyarország akilencvenes évek második felétől számos projektbe kapcsoló
dott be.

Al európai programokban való részvételünkkel megtanuljuk az európai elvárá
sokat és a szabályrendszert, gyakorlatot szerezhetünk a "projekt alapú gondol
kodás" elsajátitásához. Ezeket az ismereteket arésztvevők és partnerintézmények a
közös programok szervezésén keresztül, a partnerországokban tett látogatások
során .szerzett tapasztalatok révén sajátithatják el.

Al európai integráció elmélyülése során egyre nagyobb hangsúly helyeződik

az oktatás és aképzés területére. Az EU két nagy együttműködési programja - a
Socrates, amely az oktatás egészét célom meg, és aLeonardo da Vinci - aszak
képzést lefedő program.

Ezeket aprogramokat Magyarországon aTempus Közalapitvány (www.tka.hu)
koordinálja.

Az év elején Gyomaendrődre látogatott J. B. David úr, a Melle-i
(Franciaország) Felnőttképző Központ igazgatója, a francia Mezőgazdasági és
Halászati Minisztérium szaktanácsadója. (Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium két uniós programban is
együttműködik afrancia partnerekkel.) Giricz Imre úr, tangazdaság-vezető, bemu
tatta az intézmény két farmját. Avendéget érdekelte akecskefarm és asajtüzem is,
hiszen e téren a franciák kimagaslóan elsők az uniós tagországok között.
Megállapodás született két francia lőiskolai tanulmányt végző diák magyarországi
gyakorlatáról két hónapos időtartamra Gyomaendrődön. Ez jó lehetőséget kinál
városunk diákjainak - aszakképző iskola és aKner Imre gimnázium tanulóinak a
közös programok megszervezésére, gyakorlatokra, nyelvi készségek fejlesztésére a
franciákkal. Nyáron városunk két középfokú intézményének tanulói Francia
országban - Deux-Sevres megyében a Leonardo Mobilitás-program keretében
fogják tanulmányozni az unió leglejlettebb országának gazdaságát, vidékfejlesztési
politikáját, kultúráját ...

Várli András úr, Gyomaendrőd vezető falugazdásza tájékoztatta afrancia part
nert a magyar mezőgazdaság aktuális teendőiről az uniós elvárásoknak
megfelelően. Magyarország mindig is Európa szerves gazdasági és politikai vér
keringésébe tartozott; hazánk mezőgazdasági termék exportjának 70%-a az EU-ba
irányul - hátrányos megkötésekkel - ezen atéren már benne vagyunk az EU-ban,
a csatlakozás a hátrányos megkülönböztetést szünteti meg, hangoztatta a
falugazdász úr.

Új év, új kihivások, új életmód ... Mint minden változás, az EU-csatlakozás is
egyeseknek előnyt, másoknak hátrányt jelenthet.

Alehetőség mindenkinek adott - csak az egyénen múlik, hogy él-e vele vagy

sem. Davidovics László, Leonardo-program koordinátor

Apolgárörség
(Gyomaendröd Város Küzbiztonságáért Egyesület)

2003. évi munkájáról
APolgárőr Egyesület 2001. április 3-án alakult, 23 fővel. 2003-ban

179 fő 1074 óra szolgálatot teljesített önállóan. A"Megtett intézkedések az
év folyamán" jelentésből említünk néhányat.

Rendezvényt biztosítottak 21 esetben, ez 186 órát tett ki. Közlekedési
balesetnél 16 esetben 60 órát intézkedtek. A rendőrséggel közösen 134
esetben 310 fő 804 órát teljesített szolgálatban. Ittas járművezetésről 3
esetben tettek bejelentést, segítették azok elfogását. 10 esetben (fa)lopás
szabálysértésben tettek bejelentést, illetve segítették az elkövetők elfogását,
előállítását, 8 alkalommal éltek jelzéssel rendzavarás szabálysértés
ügyében. 5 esetben segítették az intézkedő rendőrt biztonsági intézkedés
ben, 8-szor tettek jelzést különböző közlekedési szabálysértések
elkövetésekor, 4-szer jeleztek bűncselekmény t, illetve segítették a rendőrök

munkáját az elkövető elfogásában.
Az egyesü let tagjai átlagosan 16-20 szolgálati órát teljesítenek szemé

lyenként, havonta. Dicséretet és elismerést kaptak úgy a polgármesteri
hivataltól, mint a rendőrségtől rendezvények biztosításáért, szolgálatban
való részvételért.

Anyagi támogatást az önkormányzattól 700 ezer forint értékben kaptak,
ezen kívül az orvosi ügyelet volt Niva terepjáróját is megkapták, aminek
tulajdonosa az önkormányzat, üzembentartója az egyesület. 400 ezer forint
ráfordítással képessé is tették afeladatok ellátására, a fennmaradó összeg
ből pedig a folyamatos üzemeltetést biztosítják. Ez a jármű is segített a
korábban elindított "tanya-programot" folytatni. Ennek során a tanyán élő

idősebbeket heti rendszerességgel látogatják, adott esetben gyógyszer és
élelmiszer-beszerzésben segítkeznek, valamint jelzéseket adnak a gondo
zási központ felé a tapasztaltakról. A kialakult jó kapcsolat a rendőrségi

munkát is segíteni tudja. A szolgálatvégzéshez ruhák vásárlása, pénzkeret
hiányában, elmaradt 2003-ban, remélhetőleg - mivel ebben az évben már
nem kell annyit költeni a gépkocsira - alkalom nyílik ezeket beszerezni az
idén.

Akorábban betervezett létszámbővítés, sajnos, nem úgy alakult, ahogy
azt szerették volna. 2003-ban ugyan felvettek 3 főt, ugyanakkor el kellett
bocsátani 2 főt, polgárőrhöz méltatlan magatartás miatt. A toborzást to
vábbra is fenntartják, szeretnének további személyeket tagjaik sorában
"hadi rendbe" állítani.

A város nagyobb rendezvénye i, mint a május elsejei, az augusztus
20-i felügyeletéért, vagy a halottak napja alkalmából a temetők környékén
végzett járőrözéséri szolgálatukat elismerésben részesítette az önkor
mányzat, illetve a lakosság is. A rendőrséggel történő együttműködésük

folyamatos, s az őrsön történt személycsere ezt jó irányba befolyásolta.
Jelenleg aKecsegési holtág társulással folyik tárgyalás az együttműködés

ről, amely során az egyesület vállalná kötött létszámú polgárőr (halőr) vizs
gáztatását, ahorgászok ellenőrzése céljából. Más "holtág" egyesületekkel is
keresik a kapcsolatot további együttműködési megállapodások érdekében
- például az üdülőövezetekben a bűncselekmények megelőzésére ...
Szeretnék továbbá elérni, hogyaholtági társulások is delegáljanak sze
mélyt apolgárőrség tagjai közé.

Hun-Box
2004 január 10-én megrendezésre került az első Hun-Box felnőtt pon

tozásos területi verseny. Az első öt helyezést elért versenyző részesült
jutalomban. 5. helyezést ért el Balázs Csaba SO kg, 3. helyezést Váradi
Zoltán 102 kg és Kun Béla 100,5 kg-os versenyző. 2. helyen végzett a74,SO
kg-os Szabó Tamás, míg aversenyt Balázs Dezső nyerte, aki 74,10 kg-mal
mérlegeit. Azok kedvéért, akik nem ismernék a Hun-Box szabályait,
elmondjuk, hogy ebben a küzdősportban felnőtteknél nincs súlycsoport. A
versenyt a Hun-Box Szabadidősport Club Gyomaendrőd Sportegyesület
támogatta. Minden versenyzőnek gratulálunkl

oláh János edző
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• Milyen terveik, elgondolásaik vannak az idei szabadstrandi sze
zonra vonatkozólag?

Az endrődi szabadstrandra és kempingbe azért jönnek avendégek,
mert csendre vágynak, és pihenni szeretnének. Ehhez olt a környezeti
adottságok kiválóak. Ott olyan nagyszabású rendezvényeket nem
csinálunk, amelyek tömegeket mozgatnának meg, és ezt a nyugalmat
zavarnák. Az előszezon nal május elején nyitunk. Ekkor amár népszerű

erdei iskola programot folytat juk, ami kimondottan iskolás gyerekek
számára van, az elsőtől a nyolcadik osztályosokig. Ez a zárt program
naponta este tízkor takarodóval ér véget mindig, tehát ez sem lehet
különösebben zavaró.

Olyan terveink vannak még, hogya nyári szezonban vendégeinknek
szeretnénk kedveskedni némi kultúr- és egyéb programokkal, ezért a
kempingben rendszeresen egyórás műsorokat szeretnénk adni, aztán
folytatjuk az igen népszerű szerdai malacsütéseket is, ami már hagyo
mány Az élménypark is azért épült, hogy a vendégek ebben a
környezetben kapjanak még valami pluszt is. Ezzel nemcsak a
környezetet tettük rendezettebbé, hanem egyfajta színfoltot is helyeztünk
oda.

A gyomai, Hármas-Körös szabadstrandra, aminek üzemeltetése
során nyereség ről nem beszélhetünk, most nem tervezünk semmi újab
bat, marad az eddigi felszereltség: aWC, akenu, avízibicikli, astrand
röplabda. Aparti homokot, természetesen, felújít juk.

Új üzetntnel a multik beszállítója
Legutóbb az endrődi Pájer szabadstrand-kem- A HACCP rendszert kellett bevezetni. Ez akritikus

pig bejárata környékén létrehozott helytörténeti higiéniai pontok szabályozását jelenti, vagyis meg
élményparkkal kapcsolatban volt vendégünk a kell előzni a termelés folyamatában a bakteoroló-
Híradó hasábjain Pájer Sándor vállalkozó. Most a giai és egyéb fertőzést és biztosítani kell a
Rákóczi utcában megnyitott péküzemről és a megfelelő higiéniát, tehát egy megelőzési, szabály-
szabadstrandok idei működéséről számol be. ozási forma.

• Hogyan alakult ki apékség öt/ete és az ezt • Magyarul: például megelőzi aszalmonellafer-
követő beruházás? tőzés/. .. ?

Ez tulajdonképpen visszatérés a gyökerekhez, Ez kiz*t, ugyanis tojást egyáltalán nem
ugyanis nekem pék az alapszakmám, sütőipari, használunk. Eppen ezért elmond hatjuk, hogy kalác-
édesipari okleveleim vannak. Ennek az ötletnek is'" -.- --..- --- ..--.-.... stermékeink koleszterinmentesek. A felDlet
a mozgatója az volt, hogy én tulajdonképpen állandóan keresem a kezelésére pedig különböző "tojás/kalács-fényt" használunk, ami nem
lehetőségeket, hol lehetne gazdasági és egyéb sikereket elérni, fejlőd- tojásból készül.
ni. Az is serkentette a beruházást, hogya gyermekeimnek, lehetőség • Van-e konkurrencia ahelyi cégekkel?
szerint, meg kell oldani jövőjét A fiam az endrődi szabadstrandot és Igazából nincsen, mert kenyéráru terén egyáltalán nem verseng ünk,
kempinget vezeti, alányom és élettársának feladata lesz ennek akis pék- sőt a napi fogyasztású péksütemények terén sem igazán. Az igazi
ség-üzemnek avitele. A következő lépcső is, aharmadik gyermeknek konkurrencia mindenkinél majd május elsejével kezdődik, amikor
címezve, tervben van már. például az EU-ba való belépés miatt kötelező lesz minden terméket bec-

Az alapgondolat, amunkahelyteremtés mellett - amikor is 10-15 somagoini. Ez egyébként megnöveli a termékek szavatossági idejét,
főt szeretnénk alkalmazni -kimondottan az üzletIáncokba való bedol- hiszen anem csomagolt, ömlesztett áru köztudottan hamar kiszárad Bár
gozás. Csak részben kívánunk helyben és akörnyékben bolti teritéseket ezen dátum után sem hinném, hogy mi nagy versenytársat jelentenénk,
végezni. Amost indult péküzem minden terméke EU-konform: minden mert mi az üzletiáncoknak szállítunk inkább, az ország szinte egész
csomagolt, hosszú szavatosság i idő lejárattal, vagyis olyanok, amelyek területére.
amulti üzletláncok elvárásainak megfelelnek. • Az úgynevezett "f'·számokat tartalmazó termékeket nem min-

• Bárkinek úgy tűnhet, aki vásárol ilyenekben, hogy az igény ezen denki fogyasztja szívesen, tudván, hogy sok összetevő allergiaokozó,
hipermarketlánc üzleteinél valóban megvan. .. rákkeltő és egyéb bajok okozója lehet. Ezen adalékok használata szük-

Igény van, de csak úgy, ha atermelő teljesíti amulti cégek előírá- séges?
sai t, igényeit: higiénikus csomagolás, 8 napos vagy annál hosszabb "F'-számok nélkül nem létezik ma már semmilyen élelmiszer. Hadd
szavatosság i idő, olyan termékek, amelyeket nagy volumen ben tudnak említsem itt meg, hogy ez azért egyoldalú megközelítés, mert például az
értékesíteni, általánosan vásárolnak az emberek és új cikkek. Másik a aszkorbinsav (C-vitamin), a konyhasó is "E"-számos összetevő, ám
minőség és az ár összhangja. Ezért nálunk is nyomottabb árak vannak, szükség van rájuk. Nagy volumenben elképzelhetetlen, hogy ne legyen
mint akisboltok esetében. Viszont avolumen nagyasága kompenzálja a termékekben valamilyen, efféle adalék. Azok, amelyek úgynevezett
anyomott árat biotermékek, ahol nem találhatók adalékok, ott viszont jelentős kül-

• Mikor indult aRákóczi utcai üzem? sődleges, valamint élvezeti tulajdonsághátránnyal kell számolni.
Január 5-én indult. Próbaüzemelés már decemberben megvolt, a Például férges, kicsi alma, sűrű bélű pékáruk, ezeknek viszonylag

termék~kála kialakítása céljából. Atulajdonképpeni termelés februárban magas az áruk is, de az eltarthatóságuk nagyon rövid idejű lehet.
indul. En házszámot is adtam a Rákóczi utcában az üzemnek, mert az (Megjegyezzük, hogya legtöbb biogyümölcs, kerti növény stb. ugyan-
egyik bejárata erre nyil ik: a32-es számot, hiszen az utolsó házszám a úgy ki van téve alégköri, akörnyezeti, asavas esők fertőzésének, hatá-
30-as abban az oldalban. sai nak is, tehát aminőség i külöflbség - ha ezek után van - akkor igen

• Melyik épületrész lett átalakítva? csekély.)
Avolt keltető üzem 1992-ben történt megvásárlása után diszkóként

üzemelt, utána raktár lett Az egyik részében fagylaltüzem működik,

1996-tól. Most ennek az épületnek egy másik részét építettük át pék
séggé.

• Milyen termékek kerülnek majd ki innen?
Alapvetően péksütemények. A termékszerkezetünkben van még

táplálkozást segítő kenyér, ezek búzacsírás, graham, fogyókúrás fajták,
kukoricás, többféle magvas és rozskenyerek. Akenyérgyártásba, terítés
be nem igazán gondolunk beszállni, inkább csak ennek szegmensét
kívánjuk gazdagítani, igényesebb árukkal. Apéksütemények között vi
szont teljesebb akép: töltött levelestészták, vajaskifli, kalácstermékek,
amelyek máris népszerűek, apró kalácsfé/ék, briósféleségek, félkilós
gyümölcsös-mazsolás kalácsok. Ezen túl hamburger, hot-dog, szend
vics alapokat, továbbá fánkot, reggeliféleségeket, csipszeket készítünk.
Mindegyiket egyéni csomagolásban, vagy családi csomagolásban
- ami hat darabból áll - szállít juk. Természetesen az egydarabos az
alapárú, a hatdarabos pedig olcsóbb, ha visszaszámoljuk darabra az
árat. Ez amegoldás is az egyik kívánalomnak felel meg.

• Aberuházás költségei?
Részben saját tőkét használtunk, saját kivitelezésben épült, azonban

a gépek nagy része lízingelt, de egyéb hitelek is kellettek az üzem
qeindításához. A készletek megtermelésére is tőkére van szükség
Osszességében mintegy harmincötmilliós aberuházás értéke.

• Milyen minőségi rendszerhez kell igazodni?



2004. FEBRUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ II

APRÓHIRDETÉSEK

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

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581·237, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Anyakönyvi változások
Elhunytak:
Nyilas Antal 85, Fagyas Mátyásné Tóth Eszter 85, Kurilla Mónika 77, Tímár
Lászlóné Benkó Margit Mária 66, Homok Margit 82 éves korában.

TAR5KERE50

ALLA5
APájer Játékszalon 1 fó nói munkaerőt keres
pullos munkakörbe. Jelentkezés; 06/30/9672
741-es telefonszámon -b-

28 éves, 175 cm magas, kissé molell lány
vagyok. Keresem lársamat 30-35 év közölli ren
des, őszinie lérti személyében. Válaszokat a
szerkesztóségbe "Magányos sziv· jeligére
várom. -b-4x-

Endródön, a Fó út 68. sz. alatti. üzlethelyiség
kiadó, I.ár 20 E FVhó + rezsi. Erd.: Brezovai
Sándorné, Gye., Napkeleli u. 2. sz. -b-4x·
Eladó, ill. kiadók vállalkozásra alkalmas ipari
csarnok-helyiségek Gye., Fó úl 8111osz. alatt
(voll ENCI). Ar megegyezés szerin\. Érd.:
661283-382. -b-4x-

LAKA5/KIADO

2ütemü 1990-es Trabant eladó. lár 30 EFI. Erd.:
06170/3824-254 -b-4x-

Parasztházat bérelnék, ami: ~elálható időn belül
megvásárolnék, Érd, 06170/2191-068. -b·

Babetta segéd-motorkerékp~r kifogástalan
állapoiban eladó, lár 25 EFt. Erd., 06/30/2457
320. -b-4x-
Eladó 20 éves, fehér Dacia - 68 ezer km,
vonóhoroggal, októberig érv. müszakival. I. ár
300 EFt. Erd.: Petófi u. 25. sz 66/284-196. -b
4x-
2ülemü Trabanl62 Ekm-rej, olcsón eladó. Erd.:
06120/3376·819. ·b-

2 ülemü Trabanl bonlásra eladó egyben. Erd.:
66/386-500. ·b-

Kis Polski Fiat friss müszakival, 38 Ekm. Érd.:
284-190. -b-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7~ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre, Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem l

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

~.="'='===~~sz~~zs~~.,., .....:v:g;W~

Értesítem kedves vendégeimet, I
hogyaszoláriumban csőcsere volt

II
~ (bronz barnító)
~ Bejelentkezés: 06/30/9833-555
GYOMAENDRŐD, Endrődi utca 9. sz. alatt,

Mindenkit szeretettel várok!
Még a múlt évi áron barnulhat! ~

i:b",==,==""-....~ ~2'lj'"~ .....==n~~=.~=~"'t;z:;,-:.;.=~~~~~

: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁR FE RT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, - _---_.._._-_.-.- _- _ __._----------_._---------*

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) !
! Feladó neve: , , !
j Címe: l
: () :
! ~~~.~~.~.~~~. ,(~~~~~~. ~.i~~~.~~~.~.~~~~~~..~~:.~~.~.~~.:.','.'.'.'.'.' j
, ,
: - !

i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i
: (Irányár: Ft.) (olvasható irci.<sa/l) :
L ._•• • J

Uj, 3,5 LE kerti rotakapa, + 2 db járkerék eladó.
t.ár 70 EFt. Erd.: 66/284-506; 06/30/6554-599
-b-4x-

Eladó 2 db autós gyermekülés (O 13 és 9 36
kg-ig). I.ár .10 és 7 E Ft. Ugyanitt babaruhák,
sterilizáló. Erd. 66/284-245: 06170/2007-966;
Pásztor J. u. 6. sz. -b-5x-

Eladó Moszkvics lejárt müszakival. Ar mege
gyezés szerinI. Erd.: Gye., II. ker. 477:
06/30/5548-509 -b-4x-

Felújitoll, keverólárcsás mosógép eladó. Erd..
06/20/3376-819 -b·

Egyelemista lány lanulásban segilene, illetve
magyar nyelv és irodalomból korrepelálna
diákokaI. Erd.: 06/20/4511·232.

Házi izesilésú szalámi, valamint csempekályha
van eladó. Érd.: Gye., Móra F. 20, 661284-082.
-b-

TS125-ös MZ 1éves müszakival etadó. I.ár 50 E
FI. Érd.: 661284-506; 06/30/6554-599. -b-4x
Ponyvás utánluló újszerú állapotban eladó. I.ár
120 E Ft. Erd.: 66/284-506; 06/30/6554-599.
-b-4x-

Gázpalack eladó. Erd.: 283-901: 06/20/3373
502.

Agyazható rekamié eladó. I.ár 23 E Ft. Erd.:
Maslala Istvánné, Gye., Arany J. 5. sz -b-4x
Magyar biliárdaszlal és .4 karos presszógép
eladó (100, és 25 EFt.) Erd,: 66/386-913. -b
4x-

Nyugati használlcikkek olcsón eladók saroküló
garn., húlók, fagyaszIó láda, kályha, lévék,
kerékpárok, gyerekülés, zuhanylálca, viszonl
eladóknak jó ruha. Gye.. Kulich u. 13/1 Tel.:
06/20/9857-259

Lada 2105, 91-es évjáratú, vonóhoroggal, más
fél év müszakival, jó állapotban eladó. I.ár 190 E
Ft. Érd.: 56/375-765 este. ·b·4x-

750 m2-es építési telek eladó,
Érdekl6dni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-es telefonon lehet.

Takaritást, vasalást, bevásárlásl vállalok. Erd.:
283-901: 06/20/3373-502,

Jó állapotban lévő heveró, valamint kb 10 éves
lányra ruhák eladók. Erd: 06/30/3881·665. ·b
4x·

JARMU

Eladó 2 db ágynemúlartós heverÓ és 1 db nagy
méretü rekamié. t.ár 8500 FI/db. Erd ..
06130/6111-645. -b-4x-

~nergolux automata mosógép eladó. I.ár 25 EFI.
Erd.: 66/284-142 -b-4x·

Eladó l bórvarrógép,. mosógép, cenlriluga. Ar
megegyezés szerint. Erd.: Gye.. Polányi u. 49.
-b-4x-

Lovaskocsi, lószerszám, montain bike férfi
kerékpár eladó (50, 30, 10 E Ft). Rendsodról
vennék' Erd.: 661282-124 -b-4x-

Favágást, dönlést. lüzila Ieivágási vállalok
lánclürésszel. Erd.: 06170/2830-347. ·b·

Korrepelálás, felzárkózlalás, magánórák,
fejleszIó foglalkozások kisiskolásoknak (1-4.
osztály) bármely lanlárgyból, iiielVe 5-6. oszlá
Iyosoknak történelembőt. Hívásra házhoz
megyek egyeztetni, tájékoztaini. Érd.: 285-141
(17-20 óra); 06/30/8563-218.

Eladólv-jálék kazetta. Tel.: 06/30/5581·587
Eladó gyári-eleklromos kukoricamorzsoló, 50 l
es boros üvegek, csempés asziali lúzhely, Singer
varrógép, 2 szem. heverő, 100 l-es hütó, keve
rőlárcsás mosógép. Ar megegyezés szerint. Erd.:
66/285-239 -b-4x-

Gyomán, a Kossulh.u 24. sz. alall vegyes
lüzelésú kazán eladó. Erd.: 18 óra után ahelyszi
nen, vagy 06/30/4342-452. ·b-

Női·, lérlilodrászat és lurbó szolárium!
Gyomaendrőd legolcsóbb szoláriumával és haj
gyógyászali, hajápolási lermékek széles
válaszlékával várok minden kedves vendégel!
(Endrőd, Hősök tere 12., tel.: 06130/5219·869)
15 gkukorica van eladó. Erd.: 284-586.

Eladó radiátor és vízcsövek, gyerekheverő.

Kukoricamorzsoló, olajkályhák Terményda(áló,
mészolló láda. Ar megegyezés szerinI. Erd,:
66/283·154. -b-4x-

Eladó nagy képernyós szines tévé, szép és jó
28-as nói kerékpár, új mosógép, női irhabunda
50-es méretú Ár megegyezés szerinI. Érd.:
66/284-190. -b-4x-

Keresem Ajax névre hallgató fajtiszta, rajzos,
német juhász kan kulyámaU Kérem ameglalálót
jelentkezzeni Tel.: 284-004; 06/30/4774·016. 
b·

VEGYES

Fürdőkád, lolelok és székek eladók. Ar mege
gyezés szerint. Erd.: II. ker. 477: 06130/5548
509 ·b·4x·

10 db lacskó kölyökkulyál elajándékoznék állat
barál gazdiknak' Cim: Endrőd, Szélmalom u, 24.
és Vasvári u. 7. sz. -b-4x-

Gyomaendrődön, a Fő úlon egy 170 m'·es, 2
szinles, kerles családi ház eladó. Aszinlekhez
külön bejárai lartozik. Érd.: 06/30/5121-682:
este 66/282,110 -b-

Gyomán, a Bajcsy ú.1 5. sz. alalt közmüvesilelt
ház eladó. Erd.: 06/30/6512-264:
0612013332972: 661283-901.

2 lejes zetoreke 1,8m-es kombinátor, 3 soros
sormúvelő k.ullivátor, múlrágyaszóró eladó. I.ár
55 EFI/db. Erd.: 66/283-994 ·b-4x·

Gyomán, Bocskai u. 48/1. sz. alatl jó állapotban
lévő családi ház eladó. Érd.: 285-207.

Osszkomfortos családi ház eladó Gye., Csokonai
u. 20. sz. Erd.: 06/20/5103-172.

Gyomán, emeletes, összkomlorlos ház, mel·
léképületlel. garázzsal, rendezell, nagy kerltel
eladó. I.ár 9M Ft. Érd.. 66/284-586. ·b-4x·
Oregszőlóben 2szobás, fürdószoDas, kertes ház
nagy kerItei, melléképülelekkel eladó. Ar meg·
egyezés szerint. Érd.: 284-953, 18 óra után -b
Endrödön 3,5 szobás, összkomlortos, régi
lipusú ház, központifútéses, garázzsal, mel
léképüleltel eladö. Jár 3,8 M FI Érd.:
06120/9875-478 -b-4x-

Kocsorhegyen, bekeriteIt gyümölcsös - kút, vii·
lany van a telken. lár 260 E FI Erd.: 66/285·
510 -b·4x·

Endrődön, a Polány, M. u. 49. sz. alaIti ház
eladó. I.ár 6,5 MFI Erd.: 661284-215. -b-4x
Gyomán, a VI. ker.·ben köves út melletl, rossz
állapotban lévp tanya, 1800 nöl lölddel eladó.
I.ár 400 EFI Erd.: 66/282-951. -b-4x-

Gye., Vásártéri IIp.-en, 4 lakásos társasházban,
légi ából épitell. 3 szobás lakás eladó. I.ár 7,5 M
Ft. Erd.: 06/70/2272-360; 0613014884-396. -b·
4x-

Gondozónót keresek olllakással. Kálvin u. 43.
sz, lel.: 285-895. -b-

Gyomán félkész családi házat vásárolnék, melyre
szocpol. igénybe vehető. Érd: 06170/2033-711
-b-4x-

Közmúvesíletl épitési telek ela9ó, Gye., Bocskai
u. 38. sz. alatt.. I.ár 2 M FI. Erd.: 06130/4864
689. -b-4x-

Templom-zugi hollágon nyaralót keresek
megvéleire. Erd.: 06/20/5346-161. -b-4x
Gyomaendrődön eladó házat KERESEK 3,5 mil
lióig, érdekel telek is 500 ezerig. Érd.:
06/70/2806-094. -b-4x-

Endrőd központi részén 4 szobás,
összközmüves, konvekloros lülésü családi ház
eladó. I.ár 8 M FI. Érd.: esle és hélVégén:
66/386-880 -b-4x-

INGATLAN

OregszőIÓb.en, Kis u. 2. sz. alatli ház eladó. lár
1 M FI. Erd.: Endrőd, Baross u. 11., vagy
06130/5631·724. -b-4x-

Endrődön, 3 szobás ház eladó. I.ár 7,3 M FI
Érd. 06/30/5575-974. -b-4x-

Gyomaendrődön, Oregszőlőben, Szólóskert u. 1.
sz. alatti 3 szobás haz, köves út mellett nagy
portával, viz, gáz, villany, gazdasági épülelekkel
eladó.l.ár 3,5 M FI. Érd.: 06120/4781-528 -b
5x-

Hunyán, léglából épült összkomfortos ház,
köves úl metlelt eladó. I.ár 1,5 M FI. Erd.:
661283-154. -b·4x·

Gyomaendrődön, 4 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. I.ár 13 M FI Érd.:
06120/3586-464. -b-4x-

EndrÓdön 2,5 szobás, lelújilolt, összkomlortos
ház, tavaszi beköllözéssel eladó. Köves úlról
~Iérhetó, ásolt kút, ipari áram van. I.ár 3,5 M FI.
Erd.. 66/283-856 -b-4x-

APelófi utcában, több mini 200 m1.es telóteres,
4 szoba + nappali + ebédlő + garázs, 3 lázis,
leleion, kábelIévé, gáz-vegy~s lüzelésü lakás
550 ml·es telken eladó. Erd.: 66/283-035:
06/30/4339-696 -b-4x-
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IJnikJ~
kiárusítást tart a konfekciótermékekböl.

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-íg,

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz~:01b ..
-~hobbY·f kempmgszakuzlet %~

HORGÁSlFELSlERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriáóan
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-16 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén be/ül:

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

valamint targoncához. ~
Továbbá válla/om:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű l1'.Ol

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

~:!f.~~~~'t!!llllr~~':XI'I!~:!~~~~:;,.'5l;~.~~~~:tr~i}j!'\i~L'!1i·,:~~'rE':!ili:.~~~~n!~~~;l'2;"~~.l~:!:''!r.'CXí.!-!::il~.ntl;!:'1:.!tJ.l:
~

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

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:r~ai_~~t~G.::m~~~r~d~ ~O~S~~ : :'9~ .J

Az AB-AEGON Biztosító Iroda új helyre költözött
Cím: 5500 Gyomaendród. Kossuth u. 3. (Rendörség mellett)

Nyitva tartás: délelőtt 8-12-ig.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Befektetéses életbiztosítások
• Lakásbiztosítás (élet- és balesetbiztosítással)
• GFB, Casco
• Lakásvásárláshoz kedvezményes hitel nyújtása
• Nyugdíjbíztosítások

Várjuk kedves ügyfe/einket l

VÉHÁNÉ SZEDLÁK ILDIKÓ
Telefon: 06/30/2622-425

_e:GON KNAPCSEK BÉLÁNÉ
Telefon: 06/70/3381-352

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

APetró és a Szarvas Security OKJ-S,
ISO 9001-es minösítésü

nemzetközi szabvány által elismert
személy- és vagyonör tanfolyamot indít,

országosan elismert oktatókkal
Gyomaendrödön.

Részletfizetés biztosított.

Fegyvertanfolyam igény szerint.

Munkalehetőség biztosítva.

Érd.: 06/30/475-4458, 30/472-5996,
és a30/617-0978 mobilszámokon.

•

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállitás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

ÁLLÁST A .... ÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
iinállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

r·_·~·_·~·~·~·_·~·~·_·,

. ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK .
I Gyomán, aKossuth u. 18. sz. alatt. (40 m2, 20 m2, 15 m2) I
~ ~r~6/~O~O.-4~O~t:l~5~O~, ~a~O~/~5~O~-~s~o~o~h:1 .i

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587
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A MÁGU8-COMP Generali Biztosító

Még tavalyi áron
Tapéták teljes választéka

és festékek
Egyéb ajánlatunk
Műanyag áruk
Fürdőszoba szőnyegek

Viaszkos vászon
Kaspók, vázák, selyemvirágok

Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem."

stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Ebben az évben is váram kedves vásárlóimatl

p=~====s:!SllS'l==::.ses;s==_s;,",_=«=~

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u.18. alatt l
Varrodámban vállalom: ~

női felsőruháza ~
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig I
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. ~

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, g
f;l osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák I
li! készítését is. ~

~. NYit.va tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~
~ Gyors határidő, kedvező árak. ~

~J
TAPÉTA, FESTÉK

ÉS AJÁNDÉKSZALON

Nyitva tartás.' hétköznap: 8-12 óráig, 13-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

(":':.

• Szánútógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Szánútógép-alkatrészek.

perifériák, kellékek
• GépbővÍtés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

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

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230,

(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-l2-ig és 13-17 óráig

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

VEqyriSlTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG
KözüluEkNEk HÁZTól HÁZiq szÁllíTÁs l

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

"PHERIfII X 5500 Gyomaendrőd,
• J Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel. ..)

.---------_._---_._---,
PAPÍRDOBOZ i.

St~colt és hagyományos I
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfORMA KÉszíTÉS ~
RÓZA KFT. I

I 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. •
Tel./fax: 661282-686,06/20/9142-122 I

• E-mail: vendel@bekesnet.hu •
L._.~._._.~.~._._a_._.~
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Julica Vzletház
ÓRA-ÉKSZER-FOTO

INTEQ, ,

NYELV8TUDIO
2004. februárban indított

tanfolyamok:
Angol középfokú nyelvvizsga előkészítő 50+100 óra
Német iJjrakezdő, alapfokú nyelvvizsgáig 50+100 óra
Német felsőfokú nyelvvizsga előkészítő 100 óra

További jelentkezőket várunk a kezdő angol csoport
indításához!
Határidő: 2004. február 20. • Óradíj: 400 Ft/óra
Fizetés két részletben lehetséges.
Teljes összeg fizetése esetén kedvezmény!

(}J
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686,

teL 06120/9142-122· 20/4684-876\~
E-maiI: vendel@bekesnet.hu ~

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

j BÉLYEGZÖKÉSzíTÉS!
Hagyományos és önJestékező kivitelben.

Névkártyák. szórólapok. esküvöi meghívók.
készítése akár 24 óra alatt is!
Öntapadó címkék készítése.

LAMINÁLÁS A3 (297x42ü mm) méretig.

BALU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489

I
I • Aranl,J- és ezüstékszerek árusítása, javítása

'

I • Tört aranl,Jból ékszerkészítés

I Hozza be megunt vagy törött ékszerét,
I azonnal újra cserélheti!
I • Fénl,Jképezőgépek. filmek, fotoalbumok, keretek

I FOLYAMATOS AGFA-AKCIÓK!
I Agfa Ultra 36 kockás film
il 180 Ft helyett 890 Ft!
. • Kar-, fol i- és ébresztőórók

II' · Nagl,Jítók, iránl,Jtű, borfokolók, szeszfokolók
• Amotőrfilm kidolgozós kevező óron,

I kiváló minőségben

Julica Üzletház. Gl,Jomaendrőd, Fő út 216. sz.
TeleFon: 06/66/284-81 S

l' " ,.,

AKCIO MUHOLDVEVOK:
DIGITÁLIS:

Lazer 2003 FTA: 24900 FT
- antennával és vevőfejjel 29900 Ft
Echostar 770 FTA: 27900 FT
- antennával és vevőfejjel 33900 Ft
Strong 4155 FTA: 27900 FT

- antennával és vevőfejjel 33900 Ft
Digital gold 0,3 dB fej - 4000 Ft

Diseqc forgatómotor -15900 Ft

ANALÓG MŰHOLDVEVÖSZETT:
M2 és Duna Tv vételére 18 900 Ft

lPC Direct
Műholdas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

. ..· .· .
~ Vállalkozók, figyelem! ~

AGYOMAFA Klt. (Gyomaendrőd, Katona J. u. 5-7.) értéke- :
~ sítésre felajánl 1 ha területű beépítetlen területet a Gyoma- ~

endrőd, Katona J. u. 5-7. sz. telephelyhez csatlakozó részen. :
Atelek szilárdburkolatú út melletti, teljes közművel (csator- :

na, víz, villany, gáz, telefon) és iparvágánnyal rendelkezik. :
Ár megegyezés szerint. :
Érdeklődni dr. MUCS I SÁN DO Rügyvezetőnél :
Tel.: 66/283-463, 06/30/9537-976 :· ............... .. .. ..

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész • kovács-szén,
• dúsított diószén (4000 ca!.),

akác, vegyes tölgy tűzifa

ÉRTÉKHATÁR FELETT
KEDVEZMÉNYES HÁZHOZSZÁLLíTÁS

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este
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AUTÓSISKOLA· Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. február 12-én 17 óra
Endrődön: 2004. február 12-én 17 óra

(Déryné Művel6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár ~

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBEAJ Á~I LOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STI HL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
* alapítva 1957. május 18. *

kiemelkedően magas hozam
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél !

Takarék számlabetétben történő lekötés esetén akár

12,5%
éves hozam is élérhető!

Számoljon velünk!

~
A részletekről érdeklődjön a takarékszövetkezet kiren

deltségein Gyomaendrődön, a Blaha u. 5. szám és a
Kossuth u. 30. szám alatt.

Értékeljük együtt értékeinket!

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

Ajánlatunk:
• zöldség-, gabona-, kukorica vetőmagok

lemosó és egyéb vegyszerek
• műtrágyák, tavaszi virághagymák, virágföld

• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk

kerti- és kéziszerszámok
• műanyag kukák, virágcserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek

• állati eledelek, hólapát, fűtőberendezések:

ventillátoros, olajradiátorok, gázinfrák
Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ ?Itdté
Tel.: 06/20/9527-032. 66/386-274

2004. évben is a Hősök útjai
COOP ABC-ben érdemes vásárolni!

Még mindig alacsony árakkal, rendszeres akciókkal, nyereményekkel várjuk a vásárlókat!

házi jellegü kenyér: 177 FI/kg • kristálycukor 174 Ft/kg

COOP-márkatermékek folyamatosan, olcsón, jó minőségben kaphatók!

AKCIÓS termékek 10-30% engedménnyel!
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[. Rendőrségihírek • ]
2004. januári eseményekról

Sorozatbetörések voltak három italboltban. 15-én aTaki, Selyem utcai sörözőben,

16-án aCenter kocsmában, 21-én pedig aHoldfény ivóban. Mindegyikbe ajtófelfeszítés
módszerével jutottak be. ATakiban 150 ezer Ft aprót szedtek ki ajátékgépből, felleszítése
után, és 8ezer Ft váltópénzt emeltek ki apultból. ACenterben ajátékgépböl100 ezer Ft-ot
zsákmányoltak, illetve 30 üveg tömény italt, 400 doboz cigarettát, aHoldlényből cigareltát
és Italféleségeket, mintegy 400 ezer forint értékben vittek el. Anyomozás még folyamatban
van az ügyekben

15-én, reggel bejelentette egy helybeli lakos, hogy IV. kerületben fekvő erdejéből

ismeretlen elkövető eltulajdonitott 17 db 40 cm átmérőjű akáclát, akár kb. 100 ezer Ft.
Forrónyamos intézkedés során arendőrök három helyi személyt állílollak elő ebűncselek

mény miatt. Az eljárás folyamatban van.
Ahónap elején egy Fazekasi utcában lakó személy bejelentette, hogy ismerellen

elkövelő az egyik helyiségből eltulajdonította arany, köves gyűrűj ét. Ahelyszínre érkező

rendőr megállapította, hogy az elkövető egy alkalmi munkás volt, akit asérteIt foglalkozta
lott. Amunkás adott pillanatban, mikor asérteIt másik épületbe ment, elemelte aszobából
agyűrű!. Az elkövető hölgy édesanyjának kívánta ajándékozni azsákmányt, ám ezt agyors
és sikeres intézkedés, valamint abírósági eljárás meghiúsítolta.

FELHívÁs!
Arendőrség lelhívja alakosság ligyelmét, hogy kerékpárokat lezárallanul ne hagy

janak, mert így könnyű prédájává válik atolvajoknak, akik rendszeresen lecsapnak a
lezáratlan járművek re.

Megköszönjük, hogy elköltözheUünk!
A Mozgáskorlátozoltak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Kiemelten Közhasznú

Egyesülete 2004. január 28-tól új helyre költözöl!. AKossuth utca 3. sz. alatti irodából a
Hősök útja 56. szám alá. (A mentőállomással szemben, aVállalkozók Házába.)

Továbbiakban az ügyfélfogadásunk: héttő, kedd, csütörtök 8-12 óráig.
Ezúton megköszönjük városunk polgármesterének, jegyzőjének és önkormányzatá

nak közreműködésüket, hozzájárulásukat egyesületünk tagsága és vezetősége nevében!
Az úi irodánk akerekesszékkel közlekedő tagságunk részére még nem akadálymentes.
Reméljük, hogy hamarosan ludunk építeni (pályázati pénzből) egy felhajlórámpát, 110gy
minden egyes tagunk akadálymentesen tudja igénybe venni új irodánkat.

TisztelelIel az egyesület vezelósége és lagsága nevében Tímárné Kozma Ágnes elnök

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

FAGYÁLLÓ PADLÓlAPOK
RUSZTIKUS 7,5 mm 2740 Ft helyett 1990 Ft

KÖMINTÁS 7,5 mm 2690 Ft helyen 2150 Ft

MASSIVE LÁMPÁK -20--40%

CSAPTELEPEK -20%

MOSDÓ CSAPTELEP 3490 Ft helyett 2490 Ft

Békés megye területén 40.000.- Ft feletti vásárlás esetén díjtalan házhozszállílás'
Nyitva tartás hétköznap: 800-IÓI17.00-ig; szombaton 8.00-tóI12.00-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium szeretettel meghívja volt diákjait,

a szülőket és a bálozni szeretőketaz iskola
fennállásának 50. évfordulója alkalmából

rendezett

KNER BÁLRA
A bál időpontja: 2004. április 24.,19 óra

Helyszín: Bowling Treff Étterem
Zene: Bibuczí Zenekar

Ajegyek (2000Fl/fó) elóvélelben megvásárolhatók február 1-jétól április 15-ig
az iskolatilkárnál és az élteremben

,\UT/ Téli ruhák,
@ cipők vására
, u~\ géprongy folyamatosan kapható!

GYOMAENDRŐD Nyitva tartás:
Bajcsy-Zs. út 63. hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,

szombaton: 8-12·ig

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
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Felhívás - üzlethelyiségek kiadók! " , # #

GYOMAENDRODIEK VILAGTALALKOZOJA

Areklámban szerepló kedvezmény-akciókról bóvebb információ akereskedéseinkben!

Most akár a kamatok felét elengedjük
új gépkocsi vásárlása esetén. THM 5,05%

DE El MÉG NEM MINDEN!
Egyedi limitált modell

IGNIS és WAGON R+
ajándék extra felszereltséggel.

HíVJON, KERESSEN MINKET! MEGÉRI!
Kereskedéseink:

AGyomaendrődi Zenebarálok Kamarakórusa új lagok számára felvételi hirdel.
A kórus eddig szólamonként 3-4 fővel működött, s a helyi és környékbeli
felkéréseknek így is eleget tudott tenni. 2003-ban lehetőségünk nyilt testvérkap
csolatra egy budapesti, 2004-től egy németországi kórussal. Ahhoz, hogy ezeket a
meghívásokat nyugodlan elfogadhassuk, bővíteni kívánjuk az eddigi Iétszámol.
Várjuk szeretettel a komolyzenét és éneklést kedvelő nők és férfiak jelentkezésél.
Próbák vasárnaponként du. 5 órától aVárosi Zene- és Művészeti Iskolában van
nak. Érdeklődni ahelyszínen és a06/20/4272-132-es telefonszámon lehel.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a
Gyomaendrődiek Világtalálkozója rendezésében részt vál
laló civil szervezetek és a városlakók nevében szereteitel
meghívják Önt és kedves családját, ismerőseit a 2004.
április 23-án, 18 órai kezdettel megrendezésre kerülő

Gyomaendrődiek Világtalálkozójára, melyet a Kner Imre
Gimnázium 50. évfordulója alkalmából a Kner Napokkal
ünnepélyesen összekötöttek.

(Bővebben lásd a 6. oldalon!)

Generali Biztosító
Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb:)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényeí szerint

GYOMAENDRÓDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788

FELHívÁs KÓRUSBA!

pályázatifelhívása a megrendezésre 8. oldal
Óvodai és 1. osztályos gyermekek BEíRATÁSÁRÓl 9. oldal

A KÁBELTÉVÉROL szóló hírek 9. oldal

AKANTISZ SÁNDOR - interjú, 2. rész 7. oldal

Gyerrnekrajzpályázat - felhívás 10. oldal

50 éves a Gimi: Fekete László írása 2-3. oldal

Jenei László felhívása öregdiákokhoz 3. oldal

AZ IFJÚSÁGI, SPORT ÉS CIVIL ALAPOK PÁLYÁZATI KiíRÁSAI .... 5. oldal

A Nemzetközi Hal[őző versem/ ajánlati

GYOMAI
AUTÓ CENTRUM

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

SZARVASI
AUTÓCENTRUM

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

Liget~
III!I/. ,Gyógyfürdő
I%CSKemping

Gyom>cn,Md

A Liget-fürdő fedett fürdőjében üzlet
helyiségek kiadókl

Az újonnan épült, illetve felújított fedett
fürdőben az alábbi üzlethelyiségek bérleti jo
gára ajánlatokat várunk 2004. március 31-ig:

Fodrászat (16,49 m2); kozmetika, pedikűr

(egy légtérben - 18,61 m2); uszoda büfé
(13,7 m2); gyógyászat büfé (alkoholmentes - 4m2)

Ajánlatokat teljes közműhasználat figyelembevételével kérjük megtenni,
ezt abérbeadó biztosítja.

Ateljeskörű pályázati kiírás átvehető 2004.03. 18-tól aLiget Fürdő Kft.
(Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2. sz. alatt) Bajics Katalin menedzsernél. Az
üzlethelyiségek megtekinthetők a Liget-!ürdőben 2004. március 18-tól.

Telefonos információ a661283-750-es telefonon, munkanapokon 8-15
óráig.
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Fekete László: A Gimi kollégiuma, diákotthona
Az egyetem elvégzése után, 1957-ben jöttem Gyomára, az akkor 3éves

gimnáziumba, első és egyetlen munkahelyemre. Az "egyetlen munkahely"
ma már nem számít érdemnek, de - különösen pedagógus pályán - talán
nem is hátrány. Egy év múlva az ábrázoló geometria tanáraként tagja lettem
annak abizottságnak, amely Gyomán először állított ki gimnáziumi érettsé
gi bizonyítványt. Öt évvel korábban még magam is diákként izgultam a
békési Szegedi Kis István Gimnáziumban, most pedig tanárként szorítottam
tan itványaimért.

Asors úgy alakította, hogy néhány hónap múlva tanítás mellett agim
názium diákotthonában lettem nevelőtanár, majd később igazgató. Egy-két
osztályban továbbra is tanítottam, míg 1981-ben véglegesen agimnáziumi
katedra mellett döntöttem. 1994-ben mentem nyugdíjba Pedagóguspályám
nagyobb részét elsősorban a kollégiumban töltöttem el, ezért itt szerzett
tapasztalataimat, élményeimet szeretném most megosztani az olvasókkal.

Akollégiumnak - korábban diákotthonnak - fontos szerepe volt és van
az iskola életében. Alakulásakor még korántsem állt olyannyira aminden
napi diskurzusok középpontjában a régiók, kistérségek szerepe, mint ma
napság, ettől azonban térségellátó funkciója meghatározó volt. Amikor a
község vezetői -lakossági igényre - elhatározták, hogy gimnáziumot alapí
tanak, egyben térség i feladatot is teljesítettek. Dévaványa, Ecsegfalva,
Hunya, Körösladány, kisebb mértékben Endrőd és Öregszőlő lakói az akko
ri közlekedési viszonyok mellett nem tudták volna gimnáziumba adni gyer
mekeiket, ha nem lett volna olyan intézmény, me ly - tőlük még elviselhető

anyagi áldozatot igényeive - megfelelő feltételeket nyújt a tanuláshoz, és
legalább az otthoni színvonalat biztosítja a tanulók testi-lelki neveléséhez.
Nem véletlen, hogy körzetünkben (Vésztő, Kondoros, Nagyszénás) több,
ebben az időben kollégium nélkül alapított középiskola néhány év múlva
bezárta kapuit. Megemlítem, hogy akkor még létezett a Gyoma környéki
tanyavilág: Csudabala, Póhalom, Nyilas, Telek stb., ahonnan évente jött
néhány szorgalmas, tehetséges tanuló. Amikor pedig a tanyai iskolákat
megszüntették, három évig kollégiumunk adott otthont a bejárási
lehetőséggel nem rendelkező általános iskolás korú gyermekeknek is. Ide
kívánkozik az '50-es évek végéről egy kedves, jellemző történet. SteI tanár
úr az egyik osztályban házi dolgozatot íratott: "Hogyan tölti egy gyomai diák
a hétvégét otthon?" Az egyik kollégista megkérdezte, ők, bentlakók, mit
írhatnak erről. írjátok le az eltávozás t - volt a válasz -, az utcát, amerre
mentek, magát az állomást, az utazást! Ezen útmutatás alapján a következő

"műalkotás" született K. Ákos "egybés" kollégista tollából: Szombaton a
kollégiumban megebédeltem, összepakoltam a szennyes ruhát, végig
mentem agyönyörű gesztenyelákkal szegélyezett utcán, kiértem az állomás
ra, szép nagy épület. Befut a ványai vonat, társaim felszállnak, és fogom
magam, visszamegyek a kollégiumba, mert a bátyám szokott értem jönni
biciklivel, úgy megyünk ki atanyára

Adiákotthonnak először lOCI lakója (60 lány és 40 fiú) volt, majd aran
got jelentő kollégiumi cím elnyerése után ez aszám 125-re nőtt. Akorábbi
igazgatói és egy főhivatású nevelői státusz mellé kaptunk még egy nevelőit.

A férőhely még így is szűknek bizonyult: azok a tanulók, akiknek volt
lehetőségük a bejárásra, nem nyertek felvételt, ők főleg endrődiek voltak.
1967-ben indult akereskedelmi szakközépiskolai képzés, nőtt akollégiumi
elhelyezés iránti jogos igény. Bevezettük az ún. externátusi ellátást. Az e
címen felvelt tanulók teljes kollégiumi juttatást kaptak, csupán éjszakára
mentek magánházakhoz. Sok gyomai család - minimális térítés ellenében
segített ezzel Békés megye tanulóinak, illetve azok szüleinek. Igyekeztünk
-már amennyiben lehetséges volt - a szülői ház gondoskodását pótolni,
bár ez az akkori feltételek mellett nem volt könnyű. A hálószobák 20-40
voltak, emeletes vaságyakkal, szalmazsákokkal. Az első évben még az ágy
neműt is otthonról hozták, volt elsős tanuló, aki alig bírta a nagy dunnát,
másoknak csak pokrócra futotta. Később elmaradtak aszalmazsáktömések;
minden év hozott valami úja\. A bentlakók tudtak örülni egy matracnak, új
paplannak, plédnek, szekrénynek. Mindezek ellenére - vagy éppen ezért? -

nagyon is ragaszkodtak a kollégiumhoz. Érettségi találkozókon 20-30 év
távlatából elevenítik fel az itt eltöltött éveket, soha ködbe nem vesző

élményeiket. Én is őrzök néhány maradandó emléket. Egyszer Békéscsabára
látogattunk. Az egyik jól felszerelt, akkor modernnek számító kollégiumban
tanulóink rácsodálkoztak a négyágyas, külön tanulószobával rendelkező

épületre. Ezek után - gondoltam - elégedetlenek lesznek a hazai "sivár"
környezettel. Itthon - legnagyobb csodálkozásomra és örömömre - vas
ágyaikon ülve nyuglázták: "nekünk mégis ill alegjobb".

Akollégiumi életnek szigorú napirendja volt. Reggel - télen, nyáron
hatkor ébresztő, szobavizit stb. Ma sokat gondolkodom: helyes volt ez?
Akkor ez volt a "rend", ezen utólag már senki sem változtathat. Tény, hogy
a tanulók többsége céltudatos, becsületes emberré vált: már szülők,

nagyszülők, akik példaképek lehetnek ama felnövő fiatalok előtt is. Az isko
lai tananyag túlságosan lexikális volt; ezt diktálta ahagyomány, erre utasí
tott a tanmenet. Helyes volt? Minden bizonnyal nem mindig és nem min
denben, de meggyőződésem, hogy ők, a volt diákok, így is magas fokú
tudásra tettek szert, amit jól tudnak használni és kamatoztatni.

A kollégisták havonta egyszer mentek eltávozás ra. Hallom a kritikát:
"helytelen, elszakadnak acsaládtól". Válaszom: nem. Sőt, akkor talán több
időt töltöttek szűk családi körben, mint manapság. Az előző számban
Solymosi Jánosné írt az iskola és a szülői ház jó kapcsolatáról. Igaz ez a
szülők és a kollégiumi nevelők viszonyára is. A szülők rendszeresen láto
gatták akollégiumban gyermekeiket - piaci napon hozták acsomagot -, és
évente mi is felkerestük acsaládokat. Akkoriban aszülő gimnazista gyer
mekét többnyire így bocsátotta útjára: "tanulj, fiam/lányom, hogy különb
ember legyél, mint én; nagy kár, hogy én nem tanulhattaml" Vagy: "tanulj,
mert a tudást senki sem veheti el tőled!" Milyen nagy igazságoki Ami
fontos: alányok és fiúk megfogadták atanácsot, tanultak és továbbtanultak.
Volt olyan kollégiumi évfolyam, ahonnan 22 tanulóból húszan mentek
főiskolára, egyetemre.

Térjünk vissza újra akollégiumi élethez l Ne gondolja senki, hogy ez a
viszonylag behatárolt közösség elzárta magát a külvilágtól! A megyei kol
légiumok között például folyamatos kapcsolat alakult ki, erről később még
lesz szó. Évente kirándulni mentünk az ország különböző tájaira, leginkább
atéli szünetben, mivel atanulók nyáron vagy otthon segítettek szüleiknek,
vagy "pénzes" munkát végeztek. Ilyenkor keresték meg egész évi zsebpén
züket. Többen építőtáborokba mentek. Igaz, ennek ma már pejoratív csen
gése van, de álljon itt egy ecsegfalvi tanuló naplórészlete. Igen, ez avárost
előtte talán sosem látott falusi gyerek elsős korától naplót vezetett; azóta is
szívesen hallgatják részleteit érettségi találkozókon: ,,1961. január 1. június
közepéig - ugyebár -letettük a3. osztály második részét. Ez csak olyan fél
gondnak számított, a többi lógás. Aztán jöll a szünet. Nem mondom, itt
aztán dolgozni kellett - a tsz-ben gyakoroltam a mezőgazdasági munka
néhány válfaját, így akapálást akeresztelést (tudják-e amai fiatalok, mi ez?
FL) stb. Mikor már kielégítően ment, váltottam. Vonatra ültem, és irány
Bélmegyer. Itt ifjúsági KISZ építőtáborban töltöttem el két igen "kellemes"
hetet. Ha valaki kétségbe vonja, próbálja ki l Kubikoljon két hétig olyan
tuskós, kemény talajban, mint amilyenen mi, megváltozik avéleménye.«

Akor követelményének megfelelően akollégiumi oktató-nevelő munka
négy részre tagozódott. Ennek megfelelően készítettük el munkatervünket,
továbbképzéseken, beszámolókban ez jelentette a"vezérfonalaI".

l.Tanulmányi munka. Fontossága és elsődlegessége nem volt vitatott.
Atananyagról már esett szó, a módszerről csak annyit: akötelező tanulási
idő (szilencium) napi öt óra volt, szigorú nevelői felügyelet mellett. Talán
sokan emlékszünk még: "olyan csendben légy, fiam, hogy meghalljam a
légy zümmögését!" Mielőtt sajnálni kezdenénk a diákokat, álljon itt ismét
egy, anaplóból való idézet: "... aztán - mivel becsengettek szilenciumra
átnéztem a franciát. Az idő gyorsan eltelt vacsoráig, mert kiolvastam a
sajtót, megfejtettem a Fülest." Az eredményesség mércéje természetesen
az osztályzat, a bizonyítvány volt. A lényeg mégis - ahogyan ma monda-
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(Folytatás a2. oldalról)
nák- a "kimenet". Azömében tizikai dolgozó szülők (többségük 6 elemit
vagy 8 általánost végzett) gyermekei 50-60%-ban felsőfokú képzettséget
szereztek, anapló szerzője például közgazdász.

2. Munkára nevelés. Ezzel a kategóriával soha nem tudtam meg
barátkozni, mert véleményem szerint csak a fizikai munkára fókuszált, azt
sugallta, hogy a szellemi munka ezzel nem azonos értékű. Alapvető

követelmény volt, hogya kollégisták kiszolgálják magukat és társaikat,
takarítsák például az általuk használt helyiségeket, az udvart és az utcai
frontot. Évente két-három alkalommal mezőgazdasági munkát is végeztünk
- pénzért vagy természetbeni juttatásért. Idézet a naplóból: ,,1960. január
17. Egész nap nyúlvadászaton voltunk kinn Csudabalán. Fejenként egy-egy
nyulat kaptunk." Bizony, a nyulak a "közösbe" mentek: a konyhás nénik
kondérjába kerültek, az egész kollégium jóllakott belőlük.

3-4. Kultúrmunka, sport. A tanulók a szombatot és a vasárnapot is a
kollégiumban töltötték. Egy félnapos szilenciumot leszámítva, ezt az időt

kellett valamivel tartalmassá tenni. A legkedveltebb szórakozás a mozi-,
később tévé-nézés, olvasás, játék volt, és természetesen sport minden
mennyiségben. Meg is látszott a település versenysportjában (labdarúgás,
kézilabda, röplabda, birkózás). Kollégiumunk legjelentősebb rendezvénye a
Télapó-ünnepség volt. Erre meghívtuk a gimnázium tanárait, az osztály
főnököket. A műsornak ma azt a címet adhatnánk: "így látjuk mi taná
rainkat!" Az iskola tanár-diák viszonyára jellemző, hogy néha éles paródiák
ellenére volt taps, nevetés, de sértődés soha. Sportban jelemző volt az
évente megrendezett kollégisták-kintlakók nagypályás labdarúgó mérkő

zés. Versenyeztünk kollégiumi keretek között is, évekig élt az ún. "öt kollé
gium közötti sportvetélkedő". Békés, Békéscsaba, Gyula, Szeghalom és
Gyoma bentlakói mérték össze erejüket különböző sportágakban. A kézi
labda versenyeket Gyomán rendeztük, ebben volt hagyományunk, általában
sikerült is győznünk.

Volt egy ötödik, nem nyilvántartott, de számomra az egyik legfontosabb
nevelési terület, amit úgy nevesíthetünk: közösségi nevelés. Tudom, hogy
ez akifejezés mára elvesztette régi értelmét, vagy gyanús felhangok alakul
tak ki körülötte, de a lényeg, szerintem, mit sem változott. Nem mást takar,
mint a gyengébbek segítését, a másság elismerését, a tévedések, fél
relépések emberi módon való kezelését, a közösség szolgálatát, azt, hogy
jól érezzük magunkat mások társaságában. Nálunk is előfordult lopás, de
azért senkit sem zártunk ki a kollégiumból, még a szülőt sem értesítettük
róla. Voltak fizikailag gyengébbek, kevésbé tehetségesek - társaik nem
nézték le őket. Ha az iskolai szünetben a többség pénzkereső munkát
végzett, asportolók, színjátszók pedig iskola, illetve kollégium hírnevét
öregbítő versenyeken, előadásokon vettek részt, akereset megosztódott. A
gyerekek tudtak egymásért áldozatot hozni, egymás sikerének örülni.
Naplóírónk szavaival: "Győztek afiúkl. .. De kár, hogy nem láttam amecs
cset! ... A nap hőse, illetve ameccs hőse: Karcsi (Hunya), aki egyedül 22
pontot szerzett." Ő azért nem láthatta, mert akosárlabda mérkőzés Sarkadon
volt, tétje amegyei döntőbe jutás. A továbbiakban arról is beszámol, hogy
a testnevelő tanár, Szigeti István a játékosoknak 10-10 darab krémest
fizetett, majd a tanári kar ugyanennyit.

Természetesen olyanok is voltak, akik nem tudták megszokni a kol
légiumi életet. Ők néhány hét után kimaradtak, bejárók lettek. Akkor minden
ilyen esetet személyes kudarcként éltem meg. Ma már tudom, ez ter
mészetes, hiszen minden gyermek másként reagál az életében bekövetkező

változásokra.
Bár atelvázolt "korképnek" nYilvánvalóan vannak szubjektív vonásai is,

azért remélhetőleg nem csupán egy nyugdíjas tanár megszépítő nosztal
giázásának tekinti az olvasó.

(Következő számunkban folytatjuk: Solymosi János és Andrési Pál írá
saival - aszerk.)

Felhívás - AKner gimnázium megalakulásának50. évfordulója alkalmából
Kedves Diáktársak! Kedves Öregdiákok!

Iskolánk 2004-ben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Ebből az
alkalomból mi, a gimnáziumban elsőként - 1958-ban - érettségizett osztá
lyának még élő öregdiákjai telhívással fordulunk az elmúlt 50 évben anappali,
esti, levelező tagozaton végzett diáktársainkhoz. Célunk az, hogy ez a
kiemelkedő jelentőségű évforduló segítségünkkel, segítségetekkel atanintézet
anyagi lehetőségét is figyelembe véve, a lehető legméltóbb módon kerüljön
megrendezésre 2004. április 23-24-én.

Felhívásunkkal is támogatjuk az iskola vezetése és dolgozói által megje
lentetett fel hívásokban leírtakat az Öregdiák Baráti Kör megalakítására, mely
2001. óta folyamatosan bővül, valamint a Gyomaendrődi Híradó 2004.
februári számában megjelent felhívást, melyben kérik, hogy az iskolában
végzettek az iskolával kapcsolatos tárgyi emlékeiket, diákéletükkel kapcso
latos fényképeiket az ünnepi kiállítás céljára mielőbb küldjék el az iskolának.
Hasonlóan támogatjuk az alkotó tevékenységet végzők felé tett kérést is, hogy
festményeikkel, művészi fotóikkal és egyéb művészeti tevékenységükkel
összefüggő tárgyai kat bocsássák a tenti alkalomból megrendezendő kiállítás
rendelkezésére. Remélhetőleg sok öregdiák fog megjelenni avers- és próza
mondás, az ének, zene, tánc terén tudásának bemutatására, az ünnepség
sorozat megnyitója után sorra kerülő gálaműsorban. Kérjük, rögzített
hanganyagaikból is ajándékozzanak az iskolának.

Kérjük, csatlákozzatok ahhoz aközös felhívásunkhoz, hogy az 50. évfor
duló alkalmából szervezzetek "Rendkívüli osztály találkozókat" elsősorban az
50. évfordulós rendezvények időpontjában. Osztályunk 2003-ban tartotta 45.
éves érettségi találkozóját, és már akkor elhatároztuk, hogy az 50. évforduló
alkalmából újból találkozunk. Reméljük, egészségünk megengedi, hogy vala
mennyien részt tudjunk ezen venni. Az osztálylalálkozókkal fejeznénk ki
legjobban erkölcsi megbecsülésünket az eltelt 50 év eredményei és azokban
résztvevők, élő és már sajnos elhunyt tanáraink iránt.

Az erkölcsi támogatás mellett, természetesen, kérjük diáktársainkat, hogy

anyagilag is támogassák, ez alkalommal külön is, a Kner Imre Gimnázium
Alapítványán keresztül részben az évfordulós rendezvényeket, továbbá az
iskola működését, alegkiválóbb tanulók támogatását, díjazását.

Javasoljuk, hogy az ünnepségsorozat alatt találjatok alkalmat arra, hogy
megkoszorúzzátok ti is az iskolában található emlékhelyet, tisztelegve elhunyt
tanáraink iránt, leróva kegyeletünket. Arra kérjük az osztálytalálkozókat
szervező diákokat, kérjék fel osztálylársaikat, hogy minden volt diák legalább
1000 Ft-tal, de lehetőségük szerint nagyobb összeggel is - az évfordulós
ünnepségek előtt elsősorban - járuljanak hozzá a fenti nemes célok meg
valósításához.

Afelajánlott összegek átutalhatók aKner Imre Gimnázium Alapítvány OTP
gyomaendrődi fiókjánál vezetett 11733120-as számú számlájára, vagy
készpénzátutalási megbízás (csekk) felhasználásával. Akinek lehetősége van
az szja 1%-ának telajánlására, az alapítvány 183734-1-04 adószámát meg
jelölve kérjük, tegye ezt. Csekk igényelhető személyesen, levélben, telefonon,
az iskola gondnokságán: 66/386-046. A csekken az érettségi évét kérjük
közölni.

Bízunk benne, hogy felhívásunk a rövid idő ellenére megfelelő támo
gatásra talál, elsősorban az öregdiákok között, közöttünk, de reméljük, hogy
együtt akarnak ünnepelni velünk ahelyi és vidéki vállalkozások, egyesületek,
helyi képviselők, szimpatizánsok, és ezt anyagi támogatásukkal is kifejezik.

Kedves Diáktársak!
Mi, őszülő halántékú 63-65 éves öregdiákok szeretettel gondolunk haj

dani iskolánkra, ahol közülünk többeknek is a gyerekei itt érettségiztek, de
lassan unokáink is belépnek az iskola tanulói sorába. Gyertek el, hívunk mi is
benneteket, elevenítsük fel aboldog diákéveket, ünnepeljünk együtt!

AKner Imre Napok rendezvényeivel, illetve afenti felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban bővebb információt a gimnázium 386-046-os telefonszámán
Gálné Julika, és a felhívást kiadó első érettségiző osztály megbízásából a
386-696-os telefonszámon Jenei László ad.
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Képviselő-testületiülés február 26-án

Napirend előtti, polgármesteri tájékoztatóból
Amárcius 15-i ünnepségekre megtörténtek az előkészületi egyeztetések. Az

endrődi részben, 9 órakor kezdődik az ünnepség, amelyen aRózsahegyi iskola
ad majd ünnepi műsort, 11 órakor folytatódik agyomai részben, aBethlen isko
la megemlékező programjával.

Aképviselői vagyonnYIlatkozatok leadása megtörtént. Az Ügyrendi és Jogi
Bizottság ezt ártekintette, különösebb problémát nem találtak. Ezen nyilatkoza
tok nyilvánosak, amegfelelő keretek között ebbe bárki betekinthet.

Lidl áruháziánc Gyomaendrődön építendő egységének engedélyezési sza
kasza lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A területen a fák átültetése
megtörtént. Várhatóan atavasz kezdetével az építkezés is elindul.

Április 23-ára tervezik a Liget-fürdő átadását. Előzetes információk szerint
ahivatalos meghívást Medgyessy Péter miniszterelnök elfogadta, így jelen lesz
ezen az eseményen.

Az Erzsébet-liget takarítása megtörtént, s úgy néz ki, hogy az idei
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál lebonyolításának nincs akadálya, ugyanis a
tervek szerint, az idén aligetben lenne afesztivál.

A Szabadság téren lévő szökőkút átépítését a tavasz folyamán a
Gyomaszolg Kft. fogja elvégezni. A meg lévő problémákat szeretnénk ezzel
megszüntetn i.

Halász Istvánné kérdéseket tett fel szóban és írásban, amiben régebbi
sérelmeit, például a létszámleépítésről vetette fel, továbbá kifogásolta az utcák
ban épült utak minőségét, a szemétlerakóval kapcsolatos problémákat, a ter
málvíz egyéb fogyasztók által történő felhasználását, a földárveréssel kapcso
latosan ... Választ szóban is kapott, de írásban is ígértek számára.

Napirendi pontokból
il' Elfogadásra került, két tartózkodással, az önkormányzat 2004-es költ

ségvetése. Fő összegei: bevételek: 3.116.515 ezer forint, pénzmaradvány 80
millió forint. Rövid lejáratú hitel felvétel (amire, remélhetőleg, nem lesz szük
ség), ami feloszlik az APEH-vizsgálat által megállapítort áfá-val kapcsolatos
vitatott követelés összegére (139.224 ezer forint), valamint 2.361 ezer forint
működési hiányra. Bevétel összesen 3.338.100 ezer forint.

Akiadások: működési kiadások: 1.825.466 ezer forint, felújítások: 19.515
ezer forint, felhalmozási kiadások: 1.116.448 ezer forint, tartalékok: 376.671
ezer forint. Kiadás összesen 3.338.100 ezer forint.

A napirend tárgyalásakor került elfogadásra, egy tartózkodással, a pol-

gármester illetményéről szóló határozat. Eszerint illetménye 429 ezer forint/hó,
költségátalánya pedig 107.250 forint/hó.

Továbbá aJókai úti Óvodát a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tagin
tézményét, mint költségvetési szervezeti egységet 2004. június 30. napjával, a
nevelési év végével megszüntetik. Ugyanakkor az intézmény profilkötöttséggel
történő bérbeadás útján tovább üzemelne. Abérleti szerződés olyan személlyel
köthető meg, aki kht. formában működteti az óvodát, közhasznúsági fokozattal
rendelkezik. Az óvoda dolgozói közül előnyt élvez az, aki az ehhez kapcsolódó
kritériumoknak megfelel.

il' Atámogatást szolgáló alapok pályázati kiírása megtörtént (lásd külön).
Az ifjúsági alapra pályázható összes összeg 900 ezer forint, asportalapra
13.367 ezer forint, a civil szervezetek alapjára 6.894 ezer forint. A kötött fel
használásútámogatások ebben nincsenek benne.

il' AMirhóháti utcában, aVárosi Gondozási Központ fejlesztése kapcsán a
közbeszerzési eljárás lefolytatását a békéscsabai Duplex cég végzi majd.
Aberuházásra 136 millió forint vissza nem térítendő támogatást sikerült nyerni.
Abruttó beruházási összeg 195 millió Ft.

il' A Sapard-pályázati felhívásra pályázatot nyújtanak be aKner emléktér
kialakítására. Az igényelt összeg több, mint 18 millió forint, asaját rész pedig
6 millió forint fölötti. (A támogatás megoszlása: EU-s támogatás 56,25%, a
hazai 18,75 %-os.)

Ezzel (a Kner emléktér kialakításával) kapcsolatos volt Kádár Péter javasla
ta, aki aTudás-szökőkút helyére inkább aKner emblémát, ajellegzetes "házaló,
batyus könyvárust" ajánlotta. Kompromisszumos javaslatában az alakot a
szökőkút szélére kívánja elhelyeztetni. Ezt a testület tagjai általában jó ötletnek
tartották, amiről érdemes beszélni. Éppen ezért a témára még visszatérnek a
jövőben.

il' Agyógyszertárak ügyeleti nyitva tartásuk rendezése ügyében fordultak a
képviselő-testülethez. Az ügyeleti kiszolgálással kapcsolatos kérdésben való
döntést azonban elhalasztották az orvosi ügyelet ügyével való közös megtár
gyal ás idejére, ami várhatóan márciusban lesz. Addig változatlan módon
működnek agyógyszertárak Gyomaendrődön.

il' A Sikér Kft. a Hősök útja és a Kossuth utca kereszteződésében új
élelmiszer-áruházat kíván építeni, ezért szükséges egy védett hársfa kivágása a
közlekedés megoldása miatt. Adöntés szerint aSikér cégnek akörnyezetvédel
mi alapba be kell fizetnie 165 ezer forintot, amiből aHősök útján lévő hársfasor
állagát kívánják javítani.

Földesi Zoltán levele Domokos Lászlónak
Nyílt levelet juttatott el Földesi Zoltán MSZP-s országgyűlési

képviselő, amelyben Domokos Lászlónak, a körzet Fideszes
országgyűlési képviselőjének elmúlt időszakban megjelent
sajtónyilatkozataira reagál.

Szerkesztőségünk szívesen teret ad országgyűlési képviselőink

vagy mások cikkeinek, amennyiben az nem lép át egy morális szin
tet, és nem sérti mások személyiségi jogait. Magyarországnak
most rendkívül nagy összefogásra lenne szüksége, és ebben a poli
tikai beállítottság és csatározás csak másodlagos lehet.

Képviselő úr hosszú hetek, sőt hónapok óta hétről hétre élesen bírálja
Magyarország miniszterelnökét és kormányát. Teszi ezt aválasztókerület összes
sajtóorgánumában, nyilvánvaló politikai és kampány célzattal. Medgyessy Péter
ígéreteit kéri számon egy olyan párt képviselőjeként, akinek kormányzása alatt
egy forinrtal sem emelkedett acsaládi pótlék - azóta többször megtörtént. Egy
forinttal nem nőtt a GYES - azóta már több ízben is emelkedett. Egy forinttal
nem emelkedett az özvegyi nyugdíjak mértéke - azóta 25%-kal nőtt; megvonták
améltányossági nyugdíj lehetőségét - azóta ezt visszaadtuk. Több száz száza
lékos bérfejlesztést ígértek az egészségügyieknek - azóta jelentős béremelés
történt aközszférában. Ma minden korábbinál több forrás segíti agazdák támo
gatását és pályázati lehetőségeit. Pozitív diszkriminációval segítjük a 45 év
feletti nők és 50 feleiti férfiak visszakerülését amunka világába. Tizenhárom év

óta először csökkentek aszemélyi jövedelemadó kulcsai, csökkent a társasági
adó, és, ha kis lépésekkel is, de fokozatosan nő a vállalkozók versenyké
pességét javító eszközök köre, hosszasan lehetne folytatni asort.

Nekem is volna egy kérésem Ön höz, Képviselő Úr: Ön szerint az MNB és a
Monetáris Tanács és a jegybank elnöke mennyiben felel a gazdaságban
kialakult folyamatokért, a forintválságért és a drasztikus kamatemelkedésért?
Minden politikához és a gazdasághoz kicsit is értő tudja aválaszt. Medgyessy
Péter bő másfél éves kormányzása azt bizonyit ja, hogya gazdaság
versenyképességének növelése mellett legfontosabb feladatnak az igazságo
sabb közteherviselést, az esélyteremtést, az olcsóbb állam megteremtését és a
leg leszakadottabb rétegek további ellehetetlenülésének megakadályozását tart
ja. Mindezt tesszük az 1998-ban átadott kormányzati hatalom öt százalékos
GDP-növekedés melletti gazdaság után 2002-ben átvett 2,9%-os GDP-növek
mény mellett (az Önök ígérete 7%-os növekedés volt). Azt gondolom, tisztelt
Képviselő Úr, hogy energiáját nem a2006-ig szóló kormányellenes kampányra
kellene fordítania, hanem tovább is a térség fejlesztését hozó KÖZÖS
erőfeszítése inkre.

Atérség egyébként kormányváltás óta is sok százmillió forint pluszforrást
tudhat magáénak akormányzati és az Ön munkája révén is. Remélem, hogy nem
ez ahangvétel fogja jellemezni az európai uniós kampányukat.

FÖ LD ES I za l_TÁN, az MSZP országgyűlési képviselője
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Adatlap igényelhető

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122

(124-es mellék)
A pályázatokkal kapcsolatos információk ugyanitt.
A pályázatok benyújtásának határideje
2004. március 31.,12 óráig
Elbírálás időpont ja
2004. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levél

ben értesítjük.
A pály~zatokat a következő címre kérjük megküldeni:
POLGARMESTERI HIVATAL

. ".Ifjúsági alap pályázat" vagy "Sportalap pályázat" vagy
"CIVil alap pályázat" megjelöléssel.

5500 GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a 2004. évi "Civil szervezetek támogatási alap" fel
használására.

Apályázat célja: Gyomaendrőd város területén mú1<ödő civil
szervezetek, magánszemélyek támogatása.

A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok,
klubok, egyesületek, magánszemélyek (Kivétel: sporttevékenységet folytató
szervezetek vagy magánszemélyek.)

Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a
pályázó személy vagy szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli a
város hírnevél, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonaion végzi
tevékenységét, karitatív jellegű, alakosság aránylag nagy létszámának biz
tosít tartalmas kulturált szabadidő eltöltést

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adat
lapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, a pályázatból kizártnak tekintendő. A támogatási alapra politikai
tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat Politikai tevékenységnek
minősül, ha az országgyűlési, önkormányzati választásokon jelölő

szervezetként jelöltet állított.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyével

megelőző évben a civil szervezetek pályázati alapból elnyert összeg lel
használásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak
be a képviselő-testületnek.

Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályáza
tot.

Pályázatból kizártnak tekintendő az acivil szervezet -1 00 ezer Ft támo
gatási összeg felett - amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van
illetve kizártnak tekintendő az amagánszemély, akinek az önkormányzat felé
adótartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott
igazolást a köztartozásokról, illetve magánszemély esetében a Gyoma
endrőd Város Polgármesteri Hivatalának Adóhatósága által kiadott iga
zolást az adótarlozásról.

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év
január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást, illetve 100.000 Ft támo
gatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai tevé
kenységéről is beszámolót benyújtani aképviselő-testület részére.

A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV Tv. 19. §-a alapján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatol
hirdet a2004. évi sportalap felhasználására.

A pályázat célja: a településünkön mú1<ödő olyan sport
szervezetek támogatása, akik jelentős eredményeket értek el
a versenysportban,_ akik az utánpótlás nevelését is folyama
tosan biztosítják. Uj sportágak beindításával is elősegítik a
fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelen
tős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód
népszerüsítésében.

A pályázók köre: Gyomaendrőd városban működ ő, bírósági bejegy
zéssei rendelkező sportszervezetek és sporttevékenységet folytató
alapítványok.
. Apályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre acélra szolgáló pályáza

ti adatlapon lehet, ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem
felel meg, a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. Csak bírósági be
jegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támo
gatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és
versenyeken Gyomaendrőd város címerével ellátott sportruházatban kötele
sek részt venni. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban
szíveskedjenek apályázatban feltüntetni.

A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési, önkor
mányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állított

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályá
zatot

Azok asportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik atárgyévet
meg~lőző évben a sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév
Januar 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be aképviselő-testület

nek.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90

napot meghaladó köztartozása van.
Apályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást aköz

tartozásokról.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év

január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai
tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon

A 2üÜ4-es IFJÚSÁGI, SPüRT- és CIVIL ALAP PÁLYÁZATAl
• PÁLYÁZATOK AZ ALAPOKRA •

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi
hirdet a2004. évi Ifjúsági alap felhasználására. elszámolást 2003. évi XXIV Tv. 19. §-a alapján.

A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltése, a gyermekeknek, tanulóifjúságnak szerve
zett táborok, programok támogatása.

. ~ pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló
palyazatl adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi köve
telményeknek nem felel meg, apályázatból kizártnak tekintendő. Apályázó
csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot

A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési-, önkor
mányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állított

Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet
megelőző évben az ifjúsági alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév
január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a képviselő-testület

nek.
Apályázó az elnyert összeggel tárgyévet követő év január 31. napjáig

köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos

módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolást a2003. évi XXIV Tv. 19. §-a alapján.
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ADÓZÁS

C€GYOMAENDRŐDI EK
VILÁGTALÁLKOZÓJA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődiek

Világtalálkozója rendezésében részt vállaló civil szervezetek és avároslakók
nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját, ismerőseit a2004.
április 23-án, 18 órai kezde~el megrendezésre kerülő Gyomaendrődiek

VilágtalálkozÓjára, melyet a Kner Imre Gimnázium 50 évfordulója alkal
mából aKner Napokkal ünnepélyesen összekötöttünk.

Tervezett program:
2004. április 23., péntek
18.00 óra. A gyomai református templomban hangverseny, fellépnek

neves Gyomaendrődről származó művészek, kórusok
19.30 óra. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolában álló fogadás,

gyomaendrődi elszármazottak találkozója, öregdiák találkozó
2004. április 24., szombat
900 óra. Az endrődi katolikus templomban, valamint agyomai refor-

mátus templomban istenlisztelet
Szabadprogram keretében aváros kiállítóhelyeinek megtekintése:
Endrődi Tájház, Városi Képtár, Kner Múzeum, Motormúzeum
11.00 óra. Amegújult Liget Gyógy- és Termálfürdő megtekintése
Szabadprogram keretében fürdés
12.30 óra. Közös ebéd agyomaendrődi elszármazottak, avároslakók és

aképviselő-testület tagjainak részvételével
1400 óra. Záró program: képzőművészeti kiállítás megnyitója a Kner

Imre gimnázium tornatermében, gyomaendrődi születésű lestő- és
képzőművészek alkotásaiból

További inlormációk
Polgármesteri Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó és Molnár Anikó nonprolit ügy-

intéző, tel.: 06-66-386-122, fax. 06-66-283-288 • e-maii: onkor
manyzat@gyomaendrod.hu Web site: http://www.gyomaendrod.hu

Városi Sportcsarnok márciusi programja

Nól konditorna: minden héten hétfőn és csütörtökön 18-19-ig, ve
zeti Varga Lajos tornászolimpikon

Március 6.,20.,27. B csoportos, amatőr teremiabdarúgó bajnok
ság fordulói 10-16 óráig.

7.,14.,21.,28. A csoportos teremiabdarúgó bajnokság fordulói
15-20 óráig

4.,5.,6., 7. Férfi ifjúsági kézilabda válogatott edzések: de. 8-10
óráig, du. 16-18 óráig

6. GYENK SE-Gádoros női kézilabda edzőmérkőzés 18 órától
12. Március 15. Kupa: - középiskolás teremiabdarúgó torna - leány

kézilabda
13. Magyarországi regionális cselgáncsverseny 8-16 óráig
15. Március 15. Kupa - meghívásos női kézilabda torna

Idegenforgalmi kiállításokon
2004. február 13-15. között került sor a Kaposvári Turisztikai Kiállílásra és

Konferenciára, metyen Gyomaendrőd is részt veU a12 m1·es Békés megyei standon.
Ezen Békés megyét három tourinform iroda (Gyomaendrőd, Szarvas, Orosháza)
képviselte A kiállításon konkrét kérdéseket tettek fel az érdeklődők, főleg a "ter
mészeti" turizmussal kapcsolatban (horgász lehetőségek, kerékpártúrák, vízitúrák,
vízparti nyaralók).

Adunántúli lakosok számára Békés megye, így Gyomaendrőd is ismeretlen
lerülel és nyaralási.lehetőség. Ezért akövetkező idegenforgalmi kiállíláson (Pécs) is
nagy hangsúlyt fektetünk aváros ismertebbé tételére.

Bencsik Mária irodavezető

Európai uniós sarok

~
TERMÉKTANúsíTÁS

;xl

• . "'? oMI az a CE Jeloles. I.t:LFQ.s;~.t!tBI;

Az Európai Unió belső piacán csak azok a termékek hozhatók forga
lomba, amelyek a rájuk vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és
irányelveknek tökéletesen megfelelnek. A CE (Conformité Européenne)
jelölés [eltüntetése a terméken azt jelenti, hogy az maradéktalanul megfelel
afent említett irányelveknek, tehát biztonságos, s erről az előírt módon meg
is győződtek. A CE Jelöléssel ellátott termék az Európai Unióban bárhol
szabadon forgalomba hozható. A CE jelölés megszerzése aterméktől és az
azt szabályozó irányelv(ek)től függően igen változatos lehet, terjedhet a
belső gyártói nyilatkozattól egészen a külső fél által tanúsított, teljes
minőségbiztosítási rendszerig. Amennyiben tanúsító vállalat bevonása
szükséges, a CE nyilatkozaton a tanúsító szervezet adatait is fel kell tün
tetni.

A hatóság a kereskedelemben ellenőrzi, hogya CE jelöléssel ellátott
termék rendelkezik-e a szükséges dokumentumokkal, megfelel-e a
mintadarabnak és az irányelvek által előírt lényeges biztonsági
követelményeknek. A hatóság a megfelelőséget a gyártás helyén is
ellenőrizheti.

Amagyar vállalkozások számára már most is lehetséges bizonyos ter
mékkörre vonatkozóan aCE jelölés használata, amelyet a2001. július 1-jén
hatályba lépett PECA jegyzőkönyv szabályoz. Ennek értelmében ezen ter
mékek szabadon forgalmazhatók az Európai Unió belső piacán.

Az Európai Unió jogrendszere az indirekt adókra (forgalmi és jövedéki
adókra) vonatkozóan ír elő harmonizált szabályokat Az általános forgalmi
adó (áfa) esetében kétféle adókulcsot rögzít aszabályozás:

- az általános adókulcsnak legalább 15%-nak kell lennie
- és akedvezményes kulcsok sem lehetnek alacsonyabbak 5%-nál.
- Miután aközösségi szabályozásban nincsen O%-os adókulcs, így ez

a lehetőség európai uniós csatlakozásunkat követően megszűnik. Aharmo
nizált jogszabály ezen túlmenően megköveteli még aregisztrált adóalanyok
áfa-azonosítójának egységesítését is.

A fogyasztási és jövedéki adóknak is igazodniuk kell az Európai Unió
által előírt adómértékekhez.

Adirekt adók - azaz aszemélyi jövedelemadó (SZJA) és társasági adó
(TA) - szabályozása továbbra is tagállami hatáskörben marad, tehát azokra
aközösségjog nem tartalmaz előírást

&_....
I.UU&

5500 Gyomaendrőd,Fő u. 173·179.
Telefon: 66/386-851

Fax: 66/283-288
e-maii: gyomaendrod@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-16 óráig
Gyomaendrődi ajándéktárgyak készítéséhez vállalkozók,

kézművesek ajánlatait várjuk l

Lovagoltatás, vízitúra,kerékpártúra,
kézműves foglalkozások szervezéséhez jelentkezőket

várunk.
Ajánlatainkból:

• éves rendezvénynaptárak az ország egész területéről

• tavaszi fesztiválok programjai
• akciós előszezoni belföldi ajánlatok
• üdülési csekk elfogadó helyek
• falusi szálláshelyek
• gyógyfürdők, wellness ajánlatok
• lovastanyák, lovasiskolák
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• Ausztráliában hol tart6zkodtál általában?
Leglőképpen Sydneyben, azonban gyakorlatilag bejártam egész Ausztráliát,

Új-Zélandot is, Sydney, szerintem a világ egyik legszebb lekvésű, de nem a
legszebb városa, Azonban, amikor Budapesten már földalatti járt, akkor ott még
szinte semmi sem volt látható a mostani világvárosból, Mivel 70 kilométerre
nyúlik be a város a tengerparttól, mintegy városmagok alakultak ki óriási fel
hőkarcolókkal, ugyanakkor kertvárosok is. A közlekedése éppen ezért állandó
forgalmi dugókkal tarkított, s sokan az utakon töltik ezért életük egy jelentős

részét. Az emberek többsége a borsos árú ingatlanokat csak a kertvárosokban
tudják megvenni. Avidéki élet, mondjuk egy tengerparti városkában, csodálatos,
bár én, mint zenész egyéb okokból nem lakhattam ilyen helyen, pedig jobban tet
szett volna, Sydneyhez a legközelebbi nagyobb város Brisbain és Melbourne.
Mindegyik ezer-ezer kilométerre fekszik. A távolságok iszonyatosak. Azért van
nak kisebb falvak útközben, de ott egy zenésznek nincs semmi lehetősége,

Egyébként is, Ausztrália nagyon behatárolt terület. Például, ha egy zenész vagy
színész sikeres, akkor nem állhat meg Ausztráliában, el kell, hogy menjen,
mondjuk Amerikába, hogy fejlődhessen. Ilyen például Kylie Minogue, vagy az
AC-DC is .. Nem laknak ott többen, mintegy 18 millióan. tehát egy haláron túl
már szűk ahely aföldrajzi távolságok ellenére is.

Sydneyre visszatérve: mint általában más nagyvárosokban, itt is vannak
olyan elhagyott, elhanyagolt részek, abelváros ban is, mint aNew York-i Harlem,
hogy sötétedés után nem érdemes oda bemenni, mert nem garantált abiztonsá
gos visszatérés. Egy város megismerését, tehát nem csak afényes belváros biz
tosítja, hanem amellékutcák is.

• Abennszülotlekről néhány sz6t..,
Ők rendkívül nehezen tudták megélni a kőkorszakból való áttérést amodern

időkbe, Sajnos, gyakorlatilag kilencven százalékuk alkoholista és drogos Rezer
vátumokban találhatók, bár ott csak önszántukból maradnak. Általában beszivá
rognak anagyvárosokba, ott pedig csavargó, hajléktalan életmódot élnek, Rájuk,
sajnálatosan, nem fektetett senki sem hangsúlyt az ottani politikai szereplők közül
korábban sem. Spirituális kultúrájukat, művészetüket sem igyekszenek megőrizni.

Van egy kisebb gyűjteményem, ami nem turistáknak szánt bóvli (mert
például a turistáknak kínált bumerángokat Kínában készítik., .). Sikerütt néhány
törzzsel kapcsolatba kerülnöm, de sajnos, ők is szinte csak italért dolgoznak. Egy
idős bennszülött asszony egy rekesz sörért és egy üveg whiskyért lefestett egy
teknősbékapáncél t számomra.

Az őslakosokat igyekszenek elzárni akülvilágtól, hogy minél kevesebbükkel
találkozzanak aturisták. Én is csak egy barátommal jutottam el hozzájuk, aki olaj
kutató, sszabad járása-kelése van bárhová. Ezek abennszülöttek úgy élnek most
is, mint az ősidőkben, a különbség csak annyi, hogya lándzsájuknak nem kő

most ahegye, hanem acél.
• Barátnőt, társaságat találni mennyire könnyű - magyarul ko'nnyű-e

csajozni egy idegennek?
Nem olyan egyszerű, mint Európában. Mivel Ausztrália legyene sziget volt,

sabűnözők között az arány mindig aférfiak felé tolódik el, ezért eleinte húsz fér
fira talán egy nő jutott. Az ötvenes években Európából próbáltak toborozni nőket,

főleg amediterrán országokból. Az arány mára, mondhatni, normalizálódott, Azt
azonban el kell mondani, hogy tapasztalatom szerint acsinosabbjai rátartiak és
válogatósak, hol apénz, hol más szempontok szerint.

• Beszélj kicsit ahelyi étkekről, ha van specialitásuk. ami említést érdemel!
Zenészként kerültem ki, de dolgozgattam mellette mást is, Építőipari vál

lalaton keresztül jutottam be például egy hajógyárba, ahol több ezer ember dol
gozott. Láttam, hogy vannak ott különféle bódé-árudák, Állalában hamburgert,
hot-dogo!, húsos szendvicset árultak. Megszólalt alöncsre szóló duda, ekkor ki
özönlöttek abódékhoz adolgozók, ahol, természetesen, ezeket az étkeket lehetett
csak kapni. Kínálatként ott volt még ahúsos pite, ami egy formában megsütött
kenyérféleség, belsejében pörköltszerű tölteléket tesznek, tésztávallezárják, majd
megsütik, A legtöbb ember ilyen és hasonló kajákon él, ami elég borzasztó.

Tudjuk, hogy itthon néhány munkásnak is már kihordják az ebédet - ott ez
nincs így. Persze, ez lehet, hogy változott azóta, mióta én eljöttem onnan.

Ételkülönlegességük, ami saját, az nincs. Areggeli viszont említésre méltó,
bár ez sem különlegesség, viszont kiadós. A következőkből áll: sült bacon-sza
lonna, csipsz, sült paprika (ami így leválik a héjától), sült paradicsom. vajas
pirítós és kávé. Amennyiben valaki ezt az adagot begyűri, az délutánig nem na
gyon éhezik meg. Főleg afarmerek, munkások reggelije ez.

Mivel, azonban majdnem száz nemzet fiai, lányai élnek Ausztráliában, ők

mindig hozták magukkal saját kultúrájukat, sközte az ételkészítési szokásaikat is.
Ezért az éttermi választék szédületesen gazdag. Ám az igazi, "eredeti" ausztrálok
nagyon szegényes menün éldegélnek. Ezért ez abehatás egyre terjed, és egyre
inkább ők is magukévá teszik az újat, afinomságokat.

Különleges, hogy nekünk, magyaroknak elképzelhetetlen, hogy az ottani
éttermek zöme nem rendelkezik alkoholos italengedéllyel. Egyrészt, mert nagyon
drága megszerezni. Gyakorlatilag úgy néz ki az éttermi ebédelés, hogy például a
pörkölt mellé csak úgy szürcsölgethetsz fröccsöt. ha a szembeni italt árusító
üzletben megveszed mondjuk abort, és abarna zacskóban tartva az asztalodnál,
abból fogyaszthatsz. Ehhez joga van mindenkinek, Amelyik étterem alkohollal is
szolgál, az értelemszerűen rendkívül drága,

• Mikor kerültél ismét hazai földre?
1999-ben, válásomat követően települtem ismét haza. Budapesten vettem

lakást, a budaörsi ingatlanban vas-, műszaki üzletet alakitottunk ki. Aztán
találkoztam Bozóki Lacival, akivel elkezdtem haza, Gyomára, most már
Gyomaendrődre járogatni, Mivel néhány rokonom is él itt, jobban éreztem
magam, mint a fővárosban. Elhatároztam, hogy veszek valamilyen házat, és
letelepszem újra itthon. Ekkor kezdtem el építeni aházamat. Később alkalmam
nyit t angoltudásomat kamatoztatni aBethlen iskolában mint óraadó, ugyanakkor
Szarvason is, az ottani gimnáziumban,

Egy idő után felötlött bennem és Biró Karcsi barátomban, volt osztálytár
samban egy zenekar alapítása, nosztalgia okokból (is), most már mint rutinos,
tapasztalt, sokat megélt zenészek .. , Ahelyett, hogy otthon ülnénk és néznénk a
sületlen tévé-sorozatokat és más értelmetlen valóság-műsorokat például, úgy
gondoltuk, inkább legyen egy zenekarunk, és hátha lesz rá itt, Gyomaendrődön

igény, ami létjogosulttá teszi. Úgy néz ki, hogy közel egyéves előkészület után
működik, nagy örömünkre, Remélem, hogya gyomaendrődiek örömére is, és
előbb-utóbb felligyeinek arra, hogy nem baj az, ha az ember már elmúlt többször
is X éves, s ekkor ez már csak azt jelentheti, hogy soha nem megyünk már
sehová, begubódzunk, hanem igenis kimozdulnak az emberek, ugyanis vannak
már lehetőségek itt is. Elmondhatom, hogy számos kellemes szórakozóhely
létesült az utóbbi időben például Gyomán is, afőtér környékére gondolok.

• Hol játszik azenekar és milyen műsort?

Alkalomtól függően, Mint egy klubban, minden hónapban játszunk az
Apolló Mozi Pódium Kávézóban. Ez a tulajdonképpeni otthon un k, próbáinkat itt
tartjuk (Itt is szeretnénk ezt megköszönni atulajdonosoknak, Lendléknek, hogy
minket befogadtak, illetve ekképpen támogatnak bennünket.)

Természetesen különléle rendezvényeken is szolgáltatunk zenét, és nagyon
szívesen vállalunk fellépéseke!, például vacsorákon, szalagavatón, bálakon,
egyéb rendezvényeken. Ez a zenekar arra állt rá, hogy szórakoztató tánczenét
játsszon a régebbi időkből is és amostaniakból is. Elutasítjuk azonban a lako
dalmas, lagzilajcsis stílust. Visszahallottuk már külföldről, hogy sajnos, milyen
szintre süllyedt le amagyar szórakoztató zene, ami, hát. nem a legjobb kritika.
Mi inkább aszínvonalasabb, de élő zenét helyezzük előtérbe, amit akkor és ott
adunk elő, jól vagy rosszul, és azt szeretnénk, ha az élőzene újra visszatérne a
tánctermekbe és aszórakozóhelyekre.

A jelenlegi zenekari felállás, megelőző változások után így néz ki: Biró
Károly basszusgitár, ének és szaxofon. Ő nagyon nagy rutinnal rendelkezik,
hiszen ötéves korától már zenél, és húszévesen már ezt az ipart űzte hivatás
szerűen, Ő is körülbelül annyi évet húzott le külföldön, Norvégiában, mint én
Ausztráliában. Ezt mintegy a sorsok találkozójának is nevezhetnénk. Schwalm
Gyula helybeli német-angol tanár, aki szintén nagyszerű zenész, kiváló zenei
alapokkal rendelkezik. Gitározik, billentyűn játszik és ő is énekeL Gyuricza
László tehetséges fiatalember, aki dobon játszik, nemrég került hozzánk,
Szerénységem pedig gitározik és énekel. EI kell mondanunk, hogy mindenből

saját felszereléssel rendelkezünk, tehát a hangszerek hiánya nem gátolja a
működésünket. A repertoárunkban szerepelnek dalok Santanától, Shadowstól,
Eddy Floydtól, Smokitól, Eric Claptontól, Omegától, Joe Cockertöl, Shakin
Stevenstől, Elvistől, Máté Pétertől. és még sok más előadótól is. Megragadjuk
az alkalmat és közzétesszük azt apár telefonszámot, amelyen azenekart el lehet
érni, esetleges érdeklődés esetére (talán nem veszik rossz néven ezt akis reklá
mot nekünk): 06/20/2216-633 és 06/30/6108-928.

Mindent összevetve: egy ilyen "kirándulás" más országba, életkörül
ményekbe, azt hiszem. igazán értékes tapasztalatokkal látja el az embert, élete
során nagyon jó hasznát veheti, és majdnem biztos, hogy megváltoztatja az
ember életszemléletét, az élethez való viszonyát is.
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GyomaendrődVáros Önkormányzatának ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122, fax: 66/283-288

2. a) AválaszlotI eljárás: nyíli eljárás
b) Aszerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási szerződés

3. Az ajánlatIevők kőre: pályázhatnak gyomaendrődi székhelyű

• jogi személyek
• jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
• egyéni vállalkozók

4. al Aszolgállalás tárgya: VI. Nemzetközi Halfözö Verseny megrendezése
Gyomaendrödön, 2004. augusztus 20-21-én.

b) Aleljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd. Népiigei
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére

tehet-e ajánlatol: nem
d) Arészajánlat tételének szempontja:
5. Ateljesítés határideje vagy aszerződés időtartama: 2004. augusztus 20-21.
6. aj Adokumentáció! rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Gyomaendrőd

Város Polgármesieri Hivatala. Kistérségi Iroda
b) A dokumenláció megkérésének halárideje: az ajánlali felhívás kőzzétélelének

napján (a Gyomaendrődi Hiradóban lörténő megjelenés) és az azt követő első naptól
számítotl8. nappal bezárólag, hétfőtől péntekig 9.00-12.00 óra között. Ha ez anap nem
munkanap, akkor az azt követő első munkanap ugyanezen órájáig.

c) Adokumentáció megvásárlásának feltételei: adokumentáció ára bruttó 2000 Ft,
amelynek megfizetése készpénzben a dokumentáció átvételének helyszínén történik. A
dokumentáció megvásárlása az ajánlatIevő számára kötelező, másra át nem ruházható, a
pályázaton lörténő részvétel fellétele. Közös ajánlatIélei eselén elegendő adokumentá
ciót akonzorcium egy tagjának kivállani.

7. a) Az ajánlatlételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásanak időpont javai:
2004. marci us 31., 11.00 óra.

b) Az ajanlat benyújtasának címe (helység, utca, házszám, emelet. szobaszám):
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
Kistérségi Iroda

8. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbonlására az ajánlalkérő kit hív
meg: aPénzügyi és Gazdasági Bizol1ságol.

b) Az ajánlatok felbontásának helye: Gyomaendrőd Város Polgarmesteri Hivatala,
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., Díszterem

9. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: Az ajánlattevők

által az ajánlat benyújtásáig nyújtandó aján lati biztosíték 20 eFt, azaz húszezer forinI.
b) Az ajánlali biztosíték nyújtásának fellételei: az ajánlatIevők állal az ajánlat

benyújtásáig nyújtandó ajánlali biztosítékol Gyomaendrőd Város Polgármesieri
Hivatalának az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeletl 53200125-11062402
számú bankszámlájára kell befizetni.

10. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
vonatkozó előírásokra: arendezvény megtartását követően az ajánlati dokumentációban
meghatározott számlák ajánlatkérő nevére történő átadást követő 8 napon belül.

11. Az ajánlatkérőt61 nyerhető támogatás:
A rendezvény lebonyolítására az ajánlatkérőtől nyerhető maximális támogatás

2.000.000 forint.
12. A nyertes közös ajánlattevőktő/ gazdasági társaság létrehozásának meg

követelése: az ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri, több ajánlat
tevő közös ajánlatát csak egyetemleges felelősségvállalás és a teljes jogkörű közös
képviselő meghatalmazása esetén fogadja el.

13. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására
kért adalok és lények:

Az ajánlattevőnek. továbbá ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot. külön-külön,
a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására ajánlatához csatolni kell - ere
detiben vagy másolatban - az alábbi igazolásokat:

• Pénzintézetlől származó - a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi kel
tezésű - nyilatkozat az ajánlattevő lizet6képességének megállapítására az alábbi tar
talommal:

• mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját
• az ajánlattevő fizelési kölelezettségeinek ponlosan eleget lesz-e
• az ajánlattevőnek, illetve ajánlal1evőknek alkalmasság igazolására csalolni kell:
• aszolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt eszközparkjának bemutatását,

így a rendezvényen megjelenők kiszolgálására alkalmas vendéglátóipari berendezé
seinek bemutatását.

• arendezvény részét képező, műsort szolgáltatók fellépéseinek helyet adó színpad
nagyságának, valamint a hangosítás! és megvilágítást szolgáló eszközök bemutatását,
illetve ezek használati jogosuttságát igazoló okira!okal (pl.: bérleti szerződés)

• a hallőzó versenyhez szükséges berendezések megnevezését és a hallőzéshez

szükséges alapanyagok beszerzésének módját

• arendezvény lebonyolitásába bevonni kívánt személyek bemulatását (képzettség,
szakmai gyakorlat), továbbá arendfenntartást biztosító személy/szervezet ismertetését

• az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az önkormányzat felé adótartozása nincs.
b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szem-

pontjai:
• az ajánlatkérő alkalmaIlannak minősíti az ajánlattevőt, ha:
• az önkormányzat felé adólartozása van
• nincsenek meg arendezvény megtartásához szükséges műszaki fellélelei (beren

dezések színpad, világítás, hangosítás), vagy nem igazolja azok használati jogosultságát
• nem igazolja a hallőző verseny megrendezéséhez szükséges berendezések és

alapanyagok beszerzésének módját
• nem rendelkezik arendezvény lebonyolításához szükséges személyi feltételekkel
• fizetési kölelezettségeinek a pénzintézeti igazolás alapján nem tell pontosan

eleget.
14. Az ajánlati kölől1ség lejártának időponlja: 2004. augusztus 21.
15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legkisebb önkormányzati támogatást

igénylő ajánlallevő.

16. Annak meghatárOZása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
17. a) Az eredményhirdetés időpont ja: az ajánlatok lelbontásának napjától számított

10. munkanap 9.00 óra.
b) A szerződéskölés idópontja: az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő naptól

számított 8. napon szerződést köl anyertes ajánlattevővel.

18. Egyéb inlormációk:
• Az ajánlatlevőnek, illetve ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az alábbi ere

deti vagy másolati igazolásokat:
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak lenn akövetkező kizáró

okok:
• végelszámolás alatt áll. vagy ellene indított csőd-o illetve felszámolási eljárás

folyamatban van
• egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy központi

adóhatóság által nyilvántartolI adófizetési kötelezettsége van.
• Korábbi - három évnél nem régebbe lezárult- nyílt eljárásban általa avalóság

nak megfelelően ismert, de ellől ellérően közölt adatot (hamis adat) szolgállatort, és ezért
az eljárásból kizárták.

• 60 napnál nem régebbi cégkivonatol, amennyiben még el nem bírált módosítási
kéreime van, úgy annak másolatát

• acégjegyzés re jogosult aláírási címpéldányát
- ha az ajánlattevő egyéni vállalkozó, akkor avállalkozói igazolványát, az ajánlat

tevő cég bemutatását
- aszükséges szakhatósági engedélyek másolatait.

- Az ajánlat zárt csomagolásán kívülről jóllátható helyen fel kell tüntetni az ajánlati
felhívás nevét. Az ajánlal minden lapjál acégjegyzésre jogosutI köteles kézjegyével ellát
ni, közös ajánlattevők esetében az egyes aiánlal1ev6k állal erre meghatalmazol1 személy
látja el kézjegyével az ajánlat minden lapját, aki egyben képviseli is a közös ajánlat
tevőket, írásban adott meghatalmazás alapján. Ameghatalmazást igazoló nyilatkozatot a
pályázathoz csatolni kell.

- Az ajánlatokat egy eredeti és három másolat! példányban kell benyújtani
- Anyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő amásodik legkedvezőbb

ajánlalot levővel köt szerződést. dr. Dávid Imre s. k. polgármester

EU pályázatíró tréning
a Városi Családsegítő Központban

Ahelyi. szociális és oktatási feladatokat ellátó intézmények képviselői

és atérségből Kondoros. Csárdaszállás, Dévaványa, Körösladány képvisel
tette magát azon a rendezvényen, ami 2004. január 22-23. között került
megrendezésre intézményünkben. Aprogram címe: Az Európai Unió támo
gatási rendszere - asikeres pályázat ismérvei.

A résztvevők hozott pályázati ötleteiket próbálták csiszolni,
tökéletesíteni. Előforduló témák: infrastruktúra-fejlesztés, diszkrimináció,
turisztika, alternatív napközbeni ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek
tanulók ellátása stb.

A kétnapos képzés során alkalmazott módszerek: interaktív tréning
módszer (I. Elméleti tudnivalók - EU források, hazai lehetőségek 1. Struk
turális alapok 2. Az Európai Szociális Alap) egyéni és kiscsoportos feladat
megoldások, vita, esettanulmányok.

CZ/KKELY ER/KA. a Városi Családsegitő Központ intézményvezetője
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A POLGÁR(SÁG)RÓL
Polgárnak lenni felelősségteljes feladat, hiszen 'Vállain

nyugszik a polgári demokrácia. Sokrétűössze.füg,gés húzó
dik meg e banálisnak tűnő kijelentés mögött, hiszen a mo
dern polgár kompetenciáinak kialakulása é'Oszázadokon
átí'Velő - s remélhetőleg ma is tartó - folyamat.

Már az antik polgártól is el'Várnak olyan társadalmi
szerepeket, amelyek a közösség előrejutását célozzák. A
római császárok uralmának 'Virágkora alatt a birodalom
szerte létező nagyvárosokfontos lakója a polgár. vagyo
nából adakozik a középületek karbantartására, 'Vagy
éppen újakat finanszíroz, pénzeli a túzbiztonságot fel- .
ügyelő 'Városi szervezetet, s természetesen mii'Vészeket
támogat anyagilag. Ki ne hallott 'Volna már Maecenasról?
Kulturális körök jönnek létre, ilyen módon, melyek ered
ményei beépültek az egyetemes európai ci'VÜizációba.
Kevéssé ismert tény, hogy épp egy ilyen mű'Vészi kör
fontos személyisége Publius Cornelius Scipio, a híres had-
'Vezér.

Ezzel eljutottunk a polgár egy másik fontos tulajdon
ságához. A nyitottság, a többrétegű érdeklődés és gyakor
lat teszi értékes személyiséggé, a közösség hasznos
tagjá'Vá. A polgár nem "szakbarbár", ez különbözteti meg
a 'Vagyoná'Val kérkedő újgazdagtól. Ugyanakkor a 'Vál
lalkozó szellem elengedhetetlen, ám az újkorban ehhez tár
sul az egyszerűségre és takarékossl4,6ra 'Való igény is. A
polgár nem jár hi'Valkodó öltözetben, nem költ felesleges
fényúzésre, mint ahogyan egyháza is puritán. Ilyen
módon, természetesen, a protestáns 'Vallásokban találja
meg lelki szükségleteit.

A XIX. század második felében a munkásmozgalom

megerősödé~é'Oel kénytelen feladni addigi - 'Vitathatat
lanul elitista - szemléletét, és szolidaritást 'Vállalni más
társadalmi rétegekkel. A korfelelősségteljesengondolkodő
embere nem keriUhette meg az indusztrializácíó által fel
'Vetett problémákat. A nyomor terjedésé'Oel - az egyházak
mellett - fel'Vállalta a karitatí'V tevékenységben 'Való
résZ'Vétett is.

A XX. század, a modern háborúk és a szélsőségesek 
terjedése egy újfajta társadalmi szolidaritás kialakítását
követelte meg. Olyan felelősségteljes hozzáállást, amely
egyértelműenszemben áll mind a szélsőjobb-, mind a szél
sőbaloldallal, ilyen módon a modern demokrácia egyik
pillére. Politikai értelemben tehát a centrumban 'Vagy
ahhoz nagyon közel helyezkedik el. Ez a mai polgár egyik
fontos feladata. A másik: megtalálni a társadalmi kon
szenzuson alapuló 'Választ a globalizáció által fel'Vetett
problémákra. Ez némileg tudathasadásos állapotot
idézhet elő, hiszen afranciaforradalom óta a polgári gon
dolkodás része mind a patriotizmus - hazafiasság - mind
a kozmopolitizmus - 'VÜágpolgárság. De éppen ezért ez a
fajta gondolkodásmód rendelkezhet tartalékokkal.
Fel'Vetődik a kérdés: feladja-e a polgár patriotizmusát?
Vagy ez beépíthető'Valamilyen módon a globalizáció 'Vilá
gába? A multikulturalizmus összeegyeztethető-e a koz
mopolitizmussal? Össze kell-e egyeztetni egyáltalán, 'Vagy
az egyiknek mindenképpen el kell tűnnie a történelem
sü1!yesztőjében? S akkor még nem 'Volt szó a bolygóját
tudatosan megőrizniigyekvő emberfelelősségéről,amely
- a jö'Vőnk érdekében - szintén a modern polgár egyik
isrnér'Vének kell lennie. - emmi -

utakon Kulturális Egyesület
5500 Gyomaendrőd

szabadság tér 5.
Telefon: 06/66/282-987

E-maii: trendl@externet.hu
Felelős szerkesztő: Kovács Erika

Főszerkesztő: Molnár István Tamás
szerkesztőségi tagok:

Ratkay Dorottya, Erdős Dániel, Kövesdi
Miklós Gábor, varga Tamás

Ingyenes havilap
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Deim Mónika tanuló

Kicsit mindig zavarban
vagyok, amikor nónap kö
zeleg, mert a fiúk ilyenkor
mindig igyekeznek virág
kazlakkai és bonbon
hegyekkel elkápráztatni a
barátnőjüket. Engem is
levesz a lábamról a bará
tom ilyenkor egy szál
romantikus, vörös rózsá

val. Szerintem az is fontos ezen anapon, hogya lány
hogyan fogadja ezt a gesztust a fiútól. Emlékszem,
amikor még nagyon fiatal voltam és az akkqri
szerelmemtől kaptam ezen anapon virágot, rá se he
derítettem és elmentem kocogni. Most már tudom,
hogy ez nagyon nagy hiba volt. A fiúknak szükségük
van arra afigyelemre, amit ilyenkor nekik szentelünk a
bókjaik fogadásával. Kapni tudni kell, mert euel
örömet szerzünk annak, aki adja.

szó, amivel kapcsolatban
felmerül, mint akarácsony
esetében is, hogy nem
csak ezen az egy napon
kell átérezni az ünnepi
hangulatot, hanem az év
összes napján szeretni és
tisztelni kell őket. Ez az
időpont egyébként nagyon

találó, hisz ilyenkor, mikor atavaszi szellő első fuval
latai felébresztik(a téli ernyedtségből) atermészetet, és
az élet minden formája atermékenység, aszaporodás
bűvöletében él, anők fontosságát bárki beláthatja.

Murányi László tanuló

szanak az életemben. Ked
vesemet ilyenkor mindig
meglepem egy szál virág
gal, persze vannak, akik
ilyen alkalmakra több ezres
csecsebecsét vesznek, én
ezt undorító dolognak tar
tom.
Ne a pénzével próbálja

valaki kifejezni, hogy mennyire figyelmes, hanem aual,
hogy szakít időt arra, hogya neki kedves hölgyet
figyelmével tünteti ki. Én mindenesetre többre
értékelem, ha a lányt egy verssel lepi meg a barátja.
Nem arról van szó, hogy írjon verset, csak keressen
egy, az érzéseihez közelállót.

Nnna... Most szedtem össze agondolataimat, bár a
felük megfulladt, mert épp egy korai Introdution to
Linguislics óra helyetti sörözésből jövök, azért
remélem, sikerül valamit kihámoznod belőle. Szóval a
nőnap:

Az evidens, hogy mindenki szereti a nőket, az vi
szont, hogy külön ünnepnapot kaptak, az egy kicsit
messzebbre mutat: itt már a kötelező tiszteletról van

Iványi László plébános

Vannak eróltetett ünnepek, ilyen ránk ragasztott
ünnep például a húsvét és ilyen a nónap is, mert
ilyenkor belénk diktált szokásokhoz kell ragaszkod
nunk. A húsvétlal ellentétben, mivel nem kifejezetten
vagyok vallásos, a nónap igen közel áll houám.
Természetesen ilyenkor mindig köszöntöm az ismeró
seim hölgytagjait, kifejezetten abarátnőmet és anyuká
mat. Ök azok, aki nagyon meghatározó szerepet ját-

Horváth István tanuló

Számomra a nemzetközi
nőnap nem fejti ki tulaj
donképpen a lényegét, én
ennél többnek tartom. Mi,
egyháziak és keresztények,
a bibliából kiindulva a
nőknek nagyobb szerepet
tulajdonítunk, mivel a
szentírásban Jézus anyja,
Mária tulajdonképpen az

édesanyák példaképe és mintaképe, tehát ennélfogva a
keresztény embernek a nő tisztelete mélységesebb és
sokat mondóbb.

A nőket nézve a nónap a dolgozó nők nemzetközi
szolidaritásának a napja, egy nóben ne azt becsüljük
meg, hogy Öis robotol, hanem anóben alegnagyobb
értéket. hogy anya. Anók legfóbb értékük és alegfőbb

szépségük az anyaság, hiszen ha egy nó életét néuük,
lelkileg is és biológiailag is igazából erre van ráhan
golva. Ezért számomra inkább az anyák napja a nők

ünnepe, ami május első vasárnapján van, azért, mert
úgy érzem, ez mindennél többet mond.

.A; Kérem a kedves Olvasókat, őriz-

~- zék meg hidegvérüket.
1) Megdöbbentő bejelentést készülök

,,1) tenni. Az angol ifjúsági irodalom nem
~V csak Harry Potterből áll! íme a bizonyíték:

~ "Egy elbűvölő napló, mely hajszálpontosan mutatja
be egy tinédzser érzelmi ingadozásait. Ne hagyja ki

ezt a gyöngyszemet!" The Guardian
"Ez a könyv a fiatalok Bridget Jones naplója. Rendkívül

humoros." The Irish Times
"Nagyszerű szórakozást ígér minden serdülő lánynak

és azoknak, akiket lestrapált a felnőttség és már elfelejtet
ték, hogy fiatalnak lenni egyáltalán nem olyan könnyű.

Kivéve ebben a könyvben."
Sunday Mirror

Ezek a kritikák Louise Rennisonnak szólnak, akinek
neve a magyar olvasók előtt sem ismeretlen. Nálunk is
nagy sikert aratott a tinédzser Georgia Nicolson minden
napjaiba bevezető A macskám, a családom és a fiúk...
cimű regénye. Most, nagy örömünkre, itt a folytatás. Címe:
Semmi gáz, elég nagy bugyi van rajtam. Humoros, fordu
latos, és bár látszólag tinécjzsereknek szól tinédzserekről,
minden korosztálynak kellemes szórakozást nyújthat.
Győzködhetném még Önöket, de felesleges. Tegye meg
ezt helyettel1! Louise Rennison:

eltörte apu lábát és nekem adta játszani a Görög Istent.
Mikor átmentem Jashez, épp a fal tetején ült az

emberiség történetének legrövidebb miniszoknyájában.
Amikor én hasonló szoknyát veszek fel, nagypapa mindig
azt mondja: - Kilátszik alóla, hogy mit vacsoráztál.' 
Halvány fogalmam sincs róla, hogy miről beszél. de senki
másnak sincs, legfeljebb a kutyák értik meg.

Jas leugrott a falról. A szoknyája körülbelül négy cen
timéter hosszú volt.

Mon'dtam neki: - Rég nem voltál a templomban, ugye,
Jas? - Mire ő: - Semmi gáz, elég nagy bugyi van rajtam!

Péntek. Rendőrségi razzia
Délután 5 óra. Angus miatt kijött a rendőrség. Zsákban

hozták vissza nekünk. A rendőr egy zsákot tartott maga elé
nyújtva. - A maguké ez a rQhadt macska?

.Nem tudtam nem észrevenni, hogyanadrágja cafa
tokban lóg a bokája körül.

Ajánlom mindazoknak, akik szerették Adrian Mole-t, és
azoknak, akik szórakoztató, tartalmas olvasmánnyal
szeretnék meglepni gyermeküket. Azoknak is élvezh~tő,

akik az első kötetet esetleg kihagyták. Jelszó: nem csak a
Pokemonoké a világ.

Mégegy jó hír: mire ez az ajánló az olvasókhoz kerül,
valószínűleg kapható lesz a sorozat harmadik része is.
Címe: Kit üt ki a nunga-nungám?

Vasárnap
Délelőtt 10 óra. Kényszerítettem Jast, hogy eljöjjön

velem a templomba, köszönetet mondani Istennek. amiért

Louise Rennison: Semmi gáz, elég nagy bugyi van raj
tam! - Georgia Nicolson újabb vallomásai. 2003.
Budapest, Gabo 185. p.



MÁRCIUS 6., szoniliat, 16 órától

17.00 ÓRÁTÓL A Kulturális Egyesület GyoIlla
endrőd N6NAPI rendezvénye

19 órától a női neIll iIlládói HIÁNYOS öltö
zélilien, l~elleIlles zenével bódítják a hölgyeket.

Fedőnevük:"SZITNAKA" zenekar!

I
I
I
I
I
I
I

ÁPRILISI ELŐZETES I
2-án és Hn a Szakmai Középiskolások Kulturális Egyesülete, az

Országos Diákszínjátszó Egyesület. a Bethlen Gábor Szakközépiskola és
Kollégium, aKÖIösmenti Alapfokú Művészeti Iskola, a Kulturális Egyesület
Gyomaendrőd és amegyei művelődési központ közös rendezésében:

(ÁPRILIS 2-án és 3-án) Országos Diákszínjálszó Fesztivál, 12 iskola 17 I
előadása kerül megrendezésre aKatona József Művelődési Központban és az
Apolló Pódiumon non-stop nyitva tartássalI Arendezők

20 órától a híres AKANTISZ-bácsik Ahagyományos vers· és prózamondó versenyt április 15-én, 14
órától rendezik aVárosi Könyvtárban, általános és középiskolás tanulóknak!

hú,,~al~Piliv~==~==~:J

~~~~~~~,

Márciusi prograITljainl~: SZALAY KRISZTA festő kiállítása
Szalay Kriszta festő

Neves fest6knél. Mersils Piroskánál és Szentiványi Lajosnál tanult raj-
zolni, festeni. tveken keresztül járt rajzkörökbe, ezek közül a legismertebb a

I
Dési Hubert Kör.. Anyári miJvésztelepek közül alegtöbb nyarat Zebegényben

NŐNAPI töltötte.
Tanult a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, az Országos Rabbiképző

FERGETEGES FORGATAG! Egyetem két szakán. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen vallástudo
mányt hallgat. Eredeti szakmája fotós. megismerkedett atúzzománc-készítés
sel is, évekig énekelt.

I
Először is főzzünk! Alakfonnáló ételek és Elsősorban az egzotikus kultúrák, nyelvek és az ősi szímbólumok

l~elleIlles ízek. ZEPTER beIllutató! foglalkoztatják. Főleg olajképeket fest, emellett kísebb méretű alkotásokat
Utána szépítkeyzünk! Tennészetes alapanya- készít vegyes technikával. vagyis akvarellel, zsfrkrétával. Leginkább állatokat

gokból tennészetes kozIlletikuIllold üRIFLAME szerel festeni absztrakt környezetben, például farkast. különös, viharos tájon,

kb nl l
Ia! illetve vízben vágtázÓ lovakat. Avallási szimbólumok először látomásokban

tenné eIllutató - akciós ajá ato ZR ! érintették meg a Biblia 61vasása közben, ezért általánosan elfogadott
ISIllét fogadja a belső harInóniára törekvő értelmezésük helyett saját felfogásában szerelné ábrázolni őket. Ilyen aBábel

l~edves régi és új vendégeit a budapesti Hernádi tornya című festménye.
Jósdából Váradi Ibolya. Szal~területe:tenyérjóslás, Könyvborítól és illusztrációkat ís rajzol. ABudapest Tv műs'oraí alatt éve-
l~ártyavetés, karIna és kevés száIllIllisztika. ken át aművésznő festményei voltak láthatók háttérként. 2004-ben a35. Film-

szemlén bemutatott Nomen est amen című filmben, amely aBudapesti Füg
(Időpont-egyeztetés: 282-987)

nethez.
Első bemut;ltkozó kiállílását az Almássy Téri Szabadidő Központban tar

totta. Azóta folyamatosan találkozhatunk alkotásaival, többek között olyan
helyeken, mínt aBálint Ház~vagy aPszichiátriai Intézet. Sikerét tükrözi, hogy
magánkíállílásra kérte fel egy multinacionális kereskedelmi cég.

A2004. évi kiállítások képei hajlanak az abszurd felé, sokszor zaklatot-

I
tak, bár első pillantásra hagyományosnak tűnnek, az ecsetkezelés miatt.

21 órától: csípőt rengető ringás HAS- Először a színekből, majd a formákból építkezík. Az ősi és vallási szim-
TÁNCOSNŐ segítségével! (Tanulni sohaselll bólumok megjelenése valójában nem tudatos. hanem természetes
késő!) következménye látásmódjának, mely ígyekszik elszakadni a mindennapos

tevékenységektől. gondoktól. Az elmúlt négy évben kíssé változott astílusa.
Az idei kiállításokon lálható újabb képeit még sehol nem mutatta be. Arégeb-

I
Csúcspont: a CHIppENDALE S HOW! bi feslményekbőlis akad olyan, amil különösen fónlosnak tart apályája szem-
Belépő: 2000 Ft - aIllely tarta!Illazza a báj- pontjából. Ezek~t ájtalában minden kiállílásra elviszi.

italt is!... ;

MÁR~IUS 26., péntel~, 18 óra
KALAND RA F E L! KérdéSek, kérdések, kérdések!

I
Civil siervezelek működése az EU-ban. Előadó: Pocsajiné Fábián

Magdolna, az Országos Civil Tanács elnökségi tagja.

MÁRCIUS 12., péntel~
MÁRCIUS 28., 10 órától Játszóház

I
1848. m.árcius 15. Illegünneplése
8.00 és 10.00 órától a Kis Bálint Általános Iskola

részvételével.
Díszvetítés: a SZAL'1ABÁBUK LÁZADÁSA c.

film.

I



r~APöLLóMöZi~'
I PÓDIUM KÁVÉZÓ·
I D1árciusi preg~M~~~::::Y~b~~I~H~lh

l A...... KLUBMOZI ~o ~:~i~~i: i~~; B~::I~'11' Kh.: 16 év I
~~' ~~ Bemutató 2002. november 28. Joglejárat: 2009. szeptember 9.

Forgalmazza: Budapest Film Kft.
Tizenegy év börtön után kivégeznek egy színes bőrű elítéltet.

I
A kivégzőhelyre kísérők között teljesít szolgálatot a rasszista I

KíSÉRTÉSEK - Színes, magyar dráma Hank és fia, aki pont az ellentéte apjának. A fiút felkavarják a
R.: Kamondi Zoltán Sz.: Miklós Marcell, Seress Zoltán, BUDAI látottak, és otthon összetűzés be keveredik apjával, majd ön-
Katalin, Derzsi János, Básti Juli, Kovács Juli gyilkos lesz. A sors úgy hozza, hogy Hank megismerkedik a
Készült: 2001-2002. H.: 90' Kh.: 14 év kivégzett férfi özvegyével, és lassan barátság, majd szerelem

I
Bemutató: 2002. március 7. Joglejárat: visszavonásig alakul ki közöttük, de nem tudják, milyen közös szál húzódik I
Forgalmazza: Budapest Film Kft. közöttük...

Marci tehetséges, érzékeny fiú, akit anyja egyedül nevel. Apjáról ApOLLO' MOZI
nem tud semmit. Marci keresi helyét az életben. Nem tudja
eldönteni, hogy az előtte lévő példák közül melyiket kövesse,

I
igazán egyik sem tetszik neki. Mindezközben megszállottan kere- 2004 MÁRCIUSI MÜSORA I
si apját. .. Talán Julit - a tizenéves cigányiánmyt - válassza, •
fogadja el, annak egyszerű érzelmi kötődését. ..? Március 4. (csütörtök), 19 órától FILMKLUB! KíSÉRTÉSEK

A SZALMABA'BUK LAZA'DA'SA _ Sz'lneS, színes, magyar film. Rendezte Kamodi Zoltán. A vetítés után
közönségtalálkozó arendezővel! I

I
magyar történelmi, j'fjúsági l'ilm 5-6-7. (péntek, szombat, vasárnap), 19 órától, szomba-
R.: Palásthy György Sz.: Haumann Péter, Bánsági Ildikó, Mácsai ton csak 14 órától! AGYŰRŰK URA: A KIRÁLY VISSZATÉR
Pál, Deréki Zsolt, Novák Judit. (201 perc) színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rend.: Peter
Készült: 2001. H.: 83' Kh.: Kn. Jackson, fősz.: lan Holm, Viggo Mortensen, Liv Tyler.

I
Bemutató: 2001. szeptember 27. Joglejárat: 2006. szeptember 30. 8-9. (hétfő, kedd), 19 órától, kedden 14 órától! AGYŰRŰK I
Forgalmazza: Budapest Film Kft. URA: AKIRÁLY VISSZATÉR
Az 1848-as forradalom leverése után néhány hónappal a híres 12. (péntek), de: 8és 10 órától SZALMABÁBUK LÁZADÁSA
bábukészítő mestert egy titokzatos úr keresi fel, 50 darab színes, magyar film. Rend.: Palásthy György, fősz.: Deréki Zsolt,
szalmabábut rendelvén. A bábukészítő és a befogadott árva- Novák Judit.

I
gyerekek éjjel-nappal dolgoznak, hogy amegrendelést időre tel- 13-14-15. (szombat, vasárnap, hétfól, 19 órától APÓ· I
jesítsék. Egy véletlen folytán megtudják, hogya bábuk azért kel- SOK AKCiÓBAN (The in-laws) színes, amerikai film. Rend.:
lenek, hogy aforradalom hőseit jelképesen felakasszák... Andrew Fleming, fősz.: Michael Douglas, Michael Bodnar.

18-19-20. (csütörtök, péntek, szombat), 19 órától
KÓLA, PUSKA, SÜLT KRUMPLI (Bowling SZÖRNYEK KERINGŐJE (Monster's ball) színes, feliratos,

I
for Columbine) amerikai film. Rend.: Marc Forster, fősz.: Billy Bob Thornton, I
Színes, feliratos, amerikai dokumentumfilm Halle Berry.
R.: Michael Moore 23.,24. (kedd, szerda), délelőtt 10 órától, délután 14 órától
Az Oscar-dljas dokumentumfilm az után nyomoz országhatáron MALACKA, AHŐS (75 perc), színes, amerikai rajzfilm
innen és túl, hogy miért is van annyi erőszakos bűncselekmény 25-26-27. (csütörtök, péntek, szombat), 19 órától

I
Amerikában. Meglepő számadatok, hihetetlen történetek! KÓLA, PUSKA, SÜLT KRUMPLI (Bowling for Columbine - I

120 p.) színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rend.: Michael
SZÖRNYEK KERINGŐJE (Monster's ball) Moore, fősz.: Michael Moore, Denise Ames.

Színes, feliratos, amerikai dráma Pénztárnyitás, jegyváltás az előadás kezdete előtt 1órával!
952FM~

~~~~~~~~~~~~
Felelős kiadó: Trendl Kft. Felelős szerkesztő: Kov~cs Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium K~vézó Gyomaendrőd, Szabads~g tér 5. sz. Telefon: 66/282-987. E-maii: trendl@externet.hu
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FIGYELEM!
18 éven aluliak a pályát csak

nagykorú felügyelete mellett
használhatják!
VÉDŐ FELSZERELÉS KÖTE

LEZŐ!

Tárgy: KÉRELEM

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

TISZTELT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A gyomaendrődi extrémsport
kedvelő fiatalok "GLOOM"- (ho
mály) -csoportja kéréssel fordul
a T. címzetthez; hogy az Erzsé
bet- ligetben lévő kézilabdapá
lyát használatba vehesse.

A fiatalok a pályát a szabadidő

hasznos eltöltése céljából
"SKATE" parkká alakítanák ki.
Ez az Újkori sport a gördesz
kázást. görkorcsolyázást, vala:'
mint a BMX kerékpározást fog-
lalja mé\.gában. .

Az önkormányzat segítségét a
pálya felületének felújításában.
valamint kerités építésében
kérnénk. A kerités jelképes, kb.
l m magas lenne, körben a'
burkolatot graffytisek. használ
hatnák és kezelnék. A területet
használókat figyelmeztető tábla
fogadná:

Az extrémsporthoz szükséges
eszközöket a csoport tagjai, vala
mint támogatók segítségével ké
szítenék vagy készítettnék el,
szabályos műszaki leírás alap
ján.

A közös érdeklődésű és ha
sonló tevékenységet végző

"GLOOM"-csoport egy .állandó
helyet és erre a sportolásra alka
lmas. biztom~ágos területet
szeretne, hogy eddigi tudásukat
fejleszteni tudják. A park nyitott
lenne mindenki számára, de
védelme, megóvása kihívás a
fiataloknak a fiatalok' (nem
feltétlenül) ellen.

Köszönjük!

szavazat alapján jutottunk b~ a
fmáléba. .

• Hogyan értékelte a z~üri a
zenek.ar produkcióját? . ' .

Az )általános vélemény nem volt
rossz, a tipikus amatőr hibákat
sorolták fel. Néha pontatlan; szám
szerkezetekrejobban oda kell figyel
ni. az ének és a gitárok néhol
hamisak, de ezek lehetnek a han
gosításból adódó hibák is. Termé
szetesen elfogadjuk a kritikát!

• A döntőben milyen helyezést si-
került elérni? .

Mivel a közönség által jutottunk
tovább. konkrétan nem kaptunk
helyezést, csak közönség díjat. amit
megkaptunk azzal. hogy bejuttat
tak minket a döntőbe. Pontok
alapján 4. helyezést értük volna el.

• A döntőben változott a zsűri

véleménye?
Mivel ez a zsúri szakmaibb volt,

. mint az elődöntőkben, így sokkal
jobban értékelték a munkánkat.
Próbáltunk egy jobb 'músorral fel
lépni, ennek az lett az eredménye,
hogy sokkal több pontot kaptunk.
mint az elődöntőben.

• Milyen szempontok Ekerint
zsüriztek? ,

Pontozólapokon értékelték. a. pro-o
dukciókat, különböző szempontok
alapján. Első volt a hangszeres tu
dás 1-10 pontig. pontosság l-lO-ig,
szöveg szintén 1-10 pontig. kreativ
itás, egyéni törekvés is 1-1O-ig, gör
dülékeny előadásmód 1-5-ig! 15zub
jektiv összbenyomás 1-5.pontig. A
legvégén volt egy összesített Pori
térték, és ez alapján rangsoroltak.

• ,{Ítlagban mennyit kaptatok a
zsürf.től? <.

Körülbelül 36-37 pontot ~rtü,nk

el, ami már egész jó!
• Mikor láthatunk titeket

legközelebb Gyomaendrődöri?

Az Apolló Mozi Pódium Kávézóban
március 20-án. valamint a T~Boy

ban április 9-én, a szentesi Mana és
a budapesti Nabukodonozor tár
saságában.

• Terveitek erre afélévre?
Most szeretnenk felvenni február

28-án egy három számos demot a
szolnoki Denevér Stúdióban, illetve
új számok írása töménytelen kon-o
certezés és a nyári fesztiválokra való Segítségüket, intézkedésüket
erőteljes felkészülés. előre is köszönjük.

• Gratulálok az elért eredményhez, . Gyomaendrőd, 2004. 02. 28,
és további sok sikert! . GLOOM-csoport.

KOVÁCS ERIKA"támogató

A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE OÖNTÖTT

• Bemutatnád a zenekart az olva
sóknak?

2002 szeptemberében alakul
tunk, miután feloszlottak előző

zenekaraink. a Semi Dry és a Roger
Newl. Az utóbbi bandából érkezett
Horváth István gitáros. Elkezdtünk
próbálni. és az az évi Rock Kará
csonyon már egy 40 perces músor
ral léptünk fel. Nagy sikert arat
tunk, és úgy gondoltuk, hogy
érdemes folytatni. A folyamatos
számírás és koncertezés után jelen
tkeztünk a Rolling Rock Fesztiválra.
A döntőbe ugyan nem jutottunk be.
de a zsúri igen pozitiv véleménnyel
volt. Mindezek után 2002. február
végén felvettünk egy négyszámos
próbatermi felvételt. Azóta folyám
atosan koncertezünk. ahol tudunk.

• Mit érdemes tudni erről a tehet
ségkutatóról?
. A fesztivált. ami régen Rolling
Rock néven futott minden évben,
január és február között rendezik
meg Szarvason, a Zebra Klubban,
Bukovinszki Béla szervezesében. Ez
arról nevezetes, hogy az ország min
den tájáról jelentkezhetnek zeneka
rok, és megpróbálják úgy rendezni
öt héten keresztül. hogy szóra
kozási és koncertlehetöséget biz
tosítson mind a közönségnek, mind
a zenekaroknak. Az elödöntőkből

választják ki az első helyezést elért
zenekarokat pontok alapján, a leg
jobb második és közönségdíjas tár
saságában, akikjátszhatnak a dön
tőben. A zsúri általában nevesebb
zenekarok tagjaiból, fesztiválsz
ervezőkből, zenei lapok szerkesz
töiböl áll.

• Mely zenekarok társaságában
játszottatok?

Először is volt a Hopika new ban
da, az Astrodast Tatáról, az Arzén
kúra Hajdúszoboszlóról. a Crus
hera Tatabányáról. akikkel elég jól.
összehaverkodtunk. a Sub Rosa
Mendéről, ők legjobb másodikként
jutottak tovább. a Grindmen, akik
megnyerték. az estét. Mi közönség

Szarvason 2004. február 13-án
került megrendezésre a Wanted
Tehetségkutató Fesztivál döntő

je. amiben a gyomaendrődi Nas
mith zenekar is részt vett. A
fináléba jutásról. szereplésröl és a
banda további terveiról kérdez
tem Terdik Károly gitárost egy .
villáminterjú erejéig.
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Szalay Kriszta festő kiállítása márCius 19-től két héten át lesz
megtekinthető a Pódium Kávézóban, 24-tól pedig vele párhuza
mosan a Mezóöerényi MűvelődésiKözpontban.

• 2004-ben egy nagyszabású, "országjáró" kiállítás-sorozatot viszel a
közönség elé, s az évadnyitót nálunk tartod.

Az elmúlt négy évben kissé változott a stílusom. Újabb képeimet még
nem mutattam be sehol. a régebbi festményekbőlviszont akad olyan.
amit különösen fontosn$ tartók a pályám szempontjából. ezeket
általában minden kiállitásra elviszem.

• Egy pesti, belvárosi nŐnek hogy. jut az eszébe vidéken kiállítani,
amikor számos, sikeres budapesti megmérettetés áll mögötted?

Éppen ezért, mivel csak Budapesten voltak kiállitásaim. Vidékre köt
jelenleg az egyetemi tanulmányom, és a szüleim az Alföldről származ
nak, én is félig-meddig alföldinek érzem magam.

• Milyen témájú képeket jogunk látni?
Vallási szimbólumok, állatok harca a természeti erőkkel.
• Honnan ez a különös vonzódás az állatokhoz?
Az állatok a természetet, szabadságotjelentik. A bika az erőt, a farkas

a teljes kötetlen~éget, az igazi, vad szabadságot. A viharok, vizek a ter
mészeti erőket, a változás lehetőségét, az elpusztithatatlanságot
jelképezik. A természet erői nem fogadják el a civilizáció uralmát, újra és
újra ledobják magukról az ember béklyóit.

• Olv~tam rólad, hogy először álmodban találkoztál a vallásosság
gal...

Nem álmomban, hanem a Biblia olvasása közben olyan érzés kerített
hatalmába, mintha én is jelen lennék a helyszíneken, és átélném a bib
liai alakok küzdelmeit, például a Bábel tornya leírásakor, a névtelen
tömeg, szemben a megközelíthetetlen Úrral, vagy Sára és Ábrahám
küzdelmei és egyensúlyozása a hitetlen emberek és a magukévá tett
parancsok között. Ezek az élmények meghatározzák rálátásomat a vi
lágra, mivel saját bőrömön tapas~talom, nehéz megfelelni egyszerre a
környezet és önmagam elvárásainak is. Festményeim nem illusztrációk
vallásos szövegekhez, hanem szuverén alkotások, önálló jelentéstar
talommal.

• A képeldenjátszol á. színekkel vagy tudatosan használod őket?

Nemjátszom a színekkel. sőt egyre behatároltabb aszínhasználatom.
Magam is megdobbentem, amikor egy nap végignéztem az összes
képemet és szembesültem vele, hogy a kék, szürke és fehér színeket
egyre többet használom, de van egy másikjellemzőjeképeimnek, amikor
ezzel ellentétben mindegyik komplementer szín megtalálható egy fest
ményen. A hangulatomtól is függ, az évszaktól is, az adott kép mi felé
hajlik. Télen hajlamosabb vagyok színesebb képeket festeni, nyilván az
általános szürkeség befolyásol. .

A KIÁLLÍTÁSAIDHOZ SOK SIKERT, ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNOMI
Ajestömüvésszel RATKAY DOROTTYA beszélgetett

RÁcI TAS

Mint amikor

Mint amikor vad förgeteg ordit akánikulába,

Sdús husu lányok szép keblén megrándul apóló,

Hűs szellő támad, hegyesen meredélyez abimbó;

Ring aszövet, s lassan, feketén pettyek telitik

Meg. - Végül fénylőn, tisztán kivirulnak aformák.

így fogok én majd záporozó kérdéseitek közt,

Fals szemetek sugarában gyűlöltként meredezni,

S áttetsző, de nehéz vértté ázik mosolyom majd.

Csakhát, ezt fel nem szárítja anap, afuvallat;

Ott csak apőre babák

Ledöfött inge lebeg.

Vers

S ha nem lesz már versem
Kihúny benn az összes Horác

Szüzen-vak szemekkel
Pislogok: a zsenge monász

S nem nyit rajtam lelket
Szerelem meg bor meg halál

Se hepaj se szívás
Szóban testet itt nem talál; -

És ha majd semmilyen
Őshülyeségnem fog fájni

A magyarok hagynak
Közönyösen kontemplálni; -

S hogyha elmúlt Végleg
Az önigazolás-veszély

Készíttessék erröl
- Mért is n~1 - költői beszély

Az első fecske
Jó hír! Egy ember már biztos elolvasta az újsá

gunkat. SŐt, abenne közzétett felhívást is, melyben
arra buzdítottunk mindenkit, hogy küldjenek
nekünk írásokat. így második számunkban a
budapesti Ráci Tas mellett egy hazai "versenyző

vei" is előrukkolhatunk. Úgy döntöttünk, az első

bátor jelentkező verseiből mindenképpen közzé
teszünk néhányat, hogy bátorítsuk azokat is, akik
eddig nem kerestek meg minket. A költő saját
kérése volt, hogy neve helyett "Ciróka 49" jeligével
jelentessük meg műveit.

Vágy

Éjjel, ha felébredek,
könnyes a szemem.
Átölelem a párnárn,
Te nem vagy velem.
Süru, sötét az éj
nem jön a pirkadat
Egy tücsök ciripel
ablakom alatt.
Téged sirat ö is
akárcsak én
Megöl a vágy
hogy újra velem legyél.

Városunk

Gyomaendröd sáros város
Ajárdákon is sárban járok.
Semmi baj, csak a szennyvizesek
Okozták e csúf helyzetet.
Szorgoskodott sok jóember
Mondták rend lesz, félni nem kell.
Mi tudjuk, de nehéz kivárni
Jó lenne már tiszta utakon járni.
Elóbb-utóbb köves utunk is lehet
Gyomaendröd az Isten legyen Veled

"Ciróka 49"
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Köszönettel: avezetőség

BEIRATKOZÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

2004/2005-ös tanévre az óvodai és az általános iskolai beíratás időpont

ját 2004. március 29., 30., 31. napjára rendelte el.

Tisztelt SzülóK!
Óvodai beíratás
A szülő az általa kiválasztott óvodába írathatja be a 2004. évben 3

éves kort betöltött gyermekéI. Az óvodai ellátást agyermek 3. életévének
betöltésétől lehet igénybe venni. Kérjük, hogyabeiratkozáskor vigye
magával gyermeke születési anyakönyvi kivonatát és gyermeke egészsé
gi állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az agyermek, aki 2004. évben az ötödik életévét betölti, az óvodai
nevelési év első napjától kezdődően - 2004. szeptember 1. - óvodai
nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles
részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása
2004. szeptember 1. napján kezdődő 2004/2005. tanévben tanköte

lessé válik az a gyermek, aki 2004. május 31. napjáig betölti hatodik
életévét, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. A szülő

kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét
2004. december 31. napjáig tölti be.

Felhívom aszülők figyeimét, hogyabeiratkozáskor az alábbi iratokat
kell bemutatni:

- agyermek születési anyakönyvi kivonata
- agyermek lakcímét igazoló irat
- agyermekről készült óvodai szakvélemény
- aháziorvos igazolása agyermek iskolaérettségéről.

Kérem a tisztelt Szülőket, hogy a gyermekük óvodai, iskolai beíra
tásának szíveskedjenek afenti időpontban eleget tennil

Ha a szülő gyermeke beíratását elmulasztja, a 218/1999. (XI1.2.)
Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja alapján 50.000 Ft, azaz ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

dr. Csorba Csaba jegyző

Megjelent
Megjelent RÁcz LAJOS (1900-1983):

Parasztsors a XX. században cÍIllű emlékirata.
A könyv 145 oldalon, 127 jegyzetpontban magya
rázza az eseményeket és a szereplőket. Továbbá a
fontosabb személyekről (Bajcsy-Zsilinszky Endre,
Bognár József, Dinnyés Lajos, Dobi István,
Gyöngyösi János, Herke Sándor, Kovács Béla,
Nagy Ferenc, Ortutay Gyula, Prettenhoffer Imre.
Tildy Zoltán és Vaszkó Mihály) ad életrajzi leírást
az olvasó számára.

A könyv ára 1500 Ft. Helyben a magánszemé
lyek megvásárolhatják: Pataki Bálintnénál, Fő út
163., tel.: 386-871, Gellai Imrénél, Micsurin u.
29., tel.: 386-178, és a közületek a KDer Nyom
dában. A vidéken lakók, kérjük, jelezzék igényüket
a szerkesztőnél: dr. Köhler Mihály, 4028 Debrecen,
DobSina u. 4., tel.: 52/419-795, 06/20/9320-292,
fax: 52/418-287.

A KÁBELTÉVÉRŐL
Agyomaendrődi kábeltévé kiépítése - mint azt legutóbb, decemberben

megírta aHíradó - 2003 őszén új lendületet vett. Ekkor elkezdte aFiberNet
cég ameglévő hálózat korszerűsítését, úgynevezett csillagpontossá tételét.
Ez egyben széles sávú kiépítést is jelent, ami akábeltévé mellett egyéb szol
gáltatás nyújtásához is teret enged.

Jelenleg akinti, "látványosabb" építkezés a tél miatt szünetel, viszont
tárgyalásokat folytatnak aTITÁSZ-szal és aHungarotellel is akábelezés hez
szükséges oszlopok igénybe vételéről. A fejállomás kibővítése a tavasz
folyamán várható, ugyanekkor indul a kábelezés i munka is - nyilatkozta a
Híradónak Urbán Antal, aFiberNet Kommunikációs Rt. területi igazgatója.

A1egyeizongoraverseny
2004. február 13-án, Békéscsabán került megren

dezésre a Békés Megyei Zongoraverseny, amelyen
intézményünket öt tanuló képviselte: Tímár Cecília,
Valach Vivien, Vas Erika, Molnár An..l1a és Kereki
Fanni. Mind az öt tanulónk dicséretet kapott a neves
tagokból álló zsűritől. Kereki Fa."'1ni, aki a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola tanulója, korcso
portjában kiemelt második helyezést ért el. Felké
szítő tanáraik: Berg Andrea és Imre Mária.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Holubné Hunya Anilcó
a Városi Zene és MűvészetiIskola igQ2gatója

Játékos sportvetélkedö
Január 29-én, Békéscsabán rendezték meg ennek a

sportágnak a diákolimpiai megyei elődöntőjét, ahol külön
böző jellegű gyakorlatokat kellett tanulóinknak tel
jesíteniük: pókjárás, rákjárás, labdás ügyességi feladatok
és változatos akadálypályák. Csapatunk másik három
iskola csapatával mérte össze erejét, melyek közül a leg
erősebbnek a helyi városi 2. sz. ált. isk. csapata bizonyult.
Végül 5 db első és 4 db második helyezéssel csapatunk
az első helyen végzett, és bejutott a megyei döntőbe,

megszerezve az aranyérmeket.
Február 5-én, Békésen már a megyei döntőt ren

dezték. Itt nyolc körzeti győztes mérte össze erejét. Ebben
a rendkívül rangos mezőnyben, jól felkészült csapatunk a
bronzérmet szerezte meg, végig versenyben maradva a
továbbjutást jelentő első két helyért - 42 pontot teljesítet
tünk.

Csapattagok: Balázs Tímea, Barna Nikolett, Burai
Ildikó, Szakálos Edina, Kurucz Éva, Vári Katalin, Vári
Viktória, Szilágyi Melinda, Tokai Kinga, Pintér Nikolett,

Dávid Imre, Dávid Benjámin, Kurucz Zsolt (esk), Balog
István, Demeter József, Kovács Kolos, Balázs Gergő,

Bukovszky Péter, Barna Tamás, Burai Attila.
Vaszkán Gábor testnevelő tanár

1% -1% - 1%- 1% - 1%- 1% -1%- 1% - 1%- 1% - 1%- 1%

ABónom-zug Vizéért Egyesület Gyomaendrőd, Apponyi u. 14. sz.
tisztelettel megköszöni az adózó polgárok által adott, adójuk 1%-át a
2003-as évre! Az összesen 22.189 Ft-ot ismételten haltelepítésre fordí
totta az egyesületünk.

Adószámunk: 18378791-1--04.
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Kövesdi Miklós Gábor: JOCI (IV.)
- Mert megkért. Azt akarja, hogy ön adjon neki annyi lizetést. mint amil én

kapok, meri szociálisan rászorul.
- Mi ez az ostobaság?
- Tudom, hogy baromság! Mondtam neki, de ha ismerné... Ó, bárcsak ismerné,

akkor megértené!
- De hogy ígérhetell meg neki ilyesmit?

. Elmondiam neki mindent, ahogy történi, aual a szilárd elhatározással, hogy
amint ill végzek, veszek egy "Álláskeresö"-t. EI sem tudják képzelni, mekkora kö eselt
le aszívemröl, amikor a fönök nem rúgolI ki, csupán afülembe üvöllöll, feltépte az
ajtót, és kilódított úgy, hogy magammal sodortam Jocit is. Az ahülye még mindig
vigyorgott.

- Na? Mit mondoll?
Ez már nekem is sok volt.
- Szerinted mégis, mit mondhatoll, te hígagyú barom? - üvöltöllem. - Kis híján

kirúgtak ahülyeséged miatti Értsd meg: nem kaphatsz löbb lizelést, mint amennyi járI

Ha pedig nem telszik, beszélj vele le, magadI

Legnagyobb meglepetésemre Joci nem sértödöll meg. Úgy látszik, érezte, hogy
elért egy határhoz, aminek atúloldalán ahi rtelen felindultságból elkövetell emberölés
lakozik. Töle szokallan empátiával csitítgatott:

- Nyugodj meg. Sajnálom. Talán igazad volt.
- Talán?
- Jó, jó. Azt mondod, kis híján kirúgolI téged?
- Azt. De még így is leshetem, mikor kapok elöléptetést vagy fizetésemelést! Jól

elvágtam magam afönöknél miallad!
- Lehet, hogynem is emiall volt mérges rád, hanem csináltál valami disznósá

gol1
- Mondd ezt még egyszeri
- Semmi, semmi. Ne haragudj, de nekem most dolgoznom kell! - mondla, és

elsietett. Aznap nem is találkoztam vele többet. Mintha került volna engem, de persze
ezt abenyomást csak nevelséges önámításnak tarlollam. Mindenesetre aházunkhoz
sem jöll el, úgyhogy hosszú idö óla elöször végre egy kellemes, nyugodt délutánt
löltöllem akandalló elöli, kedvenc könyvem társaságában. Mennyei volt, és már alig
alig gondoliam a reggeli incidensre a fönökkel. Majd csak megbékél. Korán
lefeküdlem, és jóízűen aludtam. Frissen, új erötöl duzzadóan keltem ki az ágyból, és
indultam munkába.

:$ >it *

Joci ugyanúgy vári, mini tegnap, bár most egykedvűen maga mellelllógalla a
kezét, és aföldet bámulta. Nem jöll elém, söt, még csak rám se nézett.

- Jó reggelt, Joci! Valami baj van?
- Baj? Tudod is te, mi az, hogy baj, a [elsö-középosztálybeli anyáddal és a

négyszobás kéróddal? Ne mondd, hogy akár csak körülbelülludod, mi az abaji
- Mondd már meg, mi történtl
- Kirúgtak.
- Miért? Alegnapi miall?
- Gondolom. Nem tudom, mil mondhallál neki, de lényeg az, hogy téged nem

rúglak ki, engem igen.
- Én mondtam neked, hogy nem lesz jó vége.
- Biztos direkt elszúrtad. Csak hogy neked legyen igazad!
- Hogy feltételezhetsz rólam ilyet? Tudod, hogya barálod vagyok! Hányszor

segílellem már neked?
- Most nem ahányszorról van szó, hanem erröl amostani esetröl. Persze, már

Farsangi Foci Kupa
AVárosi Sportcsarnokban jól sikerült hat csapat részvételével ateremIab

darúgó torna, február 21-én. Résztvevöi amagyar színészválogatott (Eperjes K.,
Nemcsák K., Vikidál Gy. és mások), amagyar orvosválogatott (itt szerepel Iavolt
fradisla Kreh Róberl), Békéscsaba, amit az NB l-es Előre játékosai alkottak.
Eljötlek a régi játszótársak Szarvasról, az újak Hódmezővásárhelyről. A helyi
csapat komoly erőket vonultatott fel, hiszen az összeállítás nagyon jó volt. Béres
J., Polányi Z., Tímár A., Schwalm M., Pataki T., Gera Z., Máté S., Homok T.,
Szilágyi S., Homok L. egytől egyig kiváló labdarúgók. A végeredmény: 1.
Orvosok, 2. Szarvas, 3. Békéscsaba, 4. Színészek, 5. Gyomaendrőd, 6.
Hódmezővásárhely. Gólkirály: Papp Zsolt (orvos), Szakács János (orvos). A
lorna lő szervezője és ahelyi csapat kapitánya Máté Sándor volt.

Köszönet a27 támogatónknak!

mindegy. Igazad van, te biztos megtetlél minden töled telhetöt. Arról nem tehetsz,
hogy ennyi telik töled.

- Ne csináld ezl, Joci. Tudod, mit? Beszélek velel Megpróbálom rávenni, hogy
visszavegyeni

Ettöl hirtelen megváltozott. Már nem volt letargikus és flegma. Aszemében ijedt-
séget láttam, söt, kétségbeesést.

- Nel Hagyd csaki Egyáltalán nem fontos!
- De, úgy érzem, ennyivellarlozom neked!
Joci akaromba csimpaszkodott.
- Nem engedem! Eddig is túl sokat kockáztattál miattami
- Mi történt veled? Az elöbb még engem okoltál atörténtekérti
- Tévediem! Nem volt igazami Nem akarom, hogy bemenj a[önökhöz, és beszélj

velel
- Azért megpróbálom! - mondiam, azzal Joci tiltakozása ellenére bementem,

bekopogtam az üvegajtón, és benyitoltam.
Afönök, mint mindig, most is az asztala mögött ült, és különbözö jelentéseket

tanulmányozott.
- Jó reggelt, Fazekas. Már vártam.
- Várt?
-Igen, gondoltam, hogy be fog nézni.
- Ategnap történtek miatt igazán nem kellett volna kirúgnia azt aszerencsétten

Balázs Joci!!
- Nem ategnap történtek miatt rúgtam ki.
- Vegye tudomásuL .. Nem?
- Nem. Ha egyeladó jól végzi amunkáját és sok árut ad el, én nem bánom, tőlem

lehet olyan hülye, amilyen csak akar. Ama történtek miatt rúgtam ki, és egyben bo
csánalot kell kérnem önlöl amiért legnap olyan durva voltam. Az apárperces beszél
getés, amit ma abarátja folytatott velem, elég volt ahhoz, hogy tökéletesen megért
sem az ön helyzetét.

- Köszönöm. Örülök, hogy így látja .. Milyen beszélgetés?
- Abarátja nem mondolI magának semmit?
- Csak annyil, hogy maga kirúgta ategnapi miatl.
- Nem. A barátja ma reggel bejött hozzám. Én rögtön mondtam neki, hogya

jelenlegi pozíciójában nincs módomban többet fizetni neki.
- És?
- Erre azt javasolta, rúgjam ki magát, és nevezzem ki öt osztályvezelönek.
Eltarlott egy darabig, amíg felloglam ahallottakat. Pár piltanalig döbbenlen áll

Iam, majd szö nélkül sarkon fordultam, és kiviharoztam az irodából, azzal az eltökélt
szándékkal, hogy ma emberáldozatot mutatok be az elsö arra járó pogány istenség
oltárán. Avas-műszaki osztályon magamhoz vettem egy piszkavasat, és így rohan
tam rá az áruház elött idegesen toporzékoló Jocira Érezhelle, hogy mennyire közel áll
ahalálhoz, meri könyörgöre fogla:

- Nézd, Fazekas, értsd meg, kétségbe voltam esve l Megígértem mamának a
Zserbót l

- Szóval aZserbó miatt, mi? - kérdeztem, miközben avassal megcéloztam afejét.
Ő elhajolt, így egy utcai lámpát találtam el. Ez azonban csak lokozta harci kedvemet.

- Te tehelsz rólal - próbálkozott. - Ha elintézted volna, nem fajul idáig adologi
Ekkor végleg elszakadt acérna. Ordítani kezdtem.
- Fogd be apofád l Elegem volt abaromságaidból! Tűnj afrancba, és ne gyere

vissza soha többé!

Nemzetközi és Országos Gyermekrajzpályázat
Földes Nagyközség Önkormányzata az Európai Unióhoz történő

csatlakozás jegyében Nemzetközi és Országos Gyermekrajzpályázatot
hirdet: "Együtt az úton az Európai Unióba" címmel. Célja, hogya csat
lakozó országok gyermekeit e közös rendezvénnyel közös gondol
kodásra késztesse, illetve az első év tapasztalatainak ismeretében - az
éppen aktuális uniós eseményekhez kapcsolódva - apályázat kiírásával
hagyományt teremtve, évről évre megismételje. Három korcsoport:
6-10 éves, 11-14 éves és 15-18 éves korig. Bármi Iyen papíron, táblán
beküldhető (max. A3-as - 42x30 cm - méret), tetszőleges techniká
val, paszpartúrával ellátva, kiállításra kész állapotban ... Beadási
határidő: 2004. április 2. Díjak: hangulatos nyaralások, értékes díjak ..
Bővebb felvilágosítás: tel./fax: 54/531-000, tel.: 54/531-001
E-maii: fsph@axelerohu; Földes Nagyközség Önkormányzata, 4177
Földes, Karácsony S. tér 5.
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APRÓHIRDETÉSEK

Szujó Zsolt osztályvezető

A szennyvízberuházásról
Aszennyvízberuházás 11.-111. ütemében megvalósult létesítmények 2003

novemberében átadásra kerültek, üzembe helyezésük megtörtént. Alakossá
gi ingatlanrákötések 2004. évben, az időjárás függvényében folytatódnak

Aberuházás IV üteméhez kapcsolódó utcaszakaszok átadása várhatóan
március hónapban megtörténik. Üzembe helyezésre kerülnek: a Hídfő, Fő,

Blaha és Bajcsy út egyes szakaszai, aHősök tere, aSelyem, Tamási Á, József
A., Sugár, Kossulh utcák IV ütemhez kapcsolódó szakaszai. AIV ütem továb
bi szakaszai és a 19., 20, 21. öblözelek (Hanloskerli-Somogyi-Árpád-Fő

utak által határolt terülel) műszaki átadására várhalóan március végén, április
elején kerül sor. Az ingatlanrákötések ezeken a területeken tehát áprilisban
megkezdődnek.

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7_ apró
llirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést I

r-----------------------------------------------------------------------------------*

Feladó neve: ,., " .. ,.,",., .
Címe: , ,.. , , ,.. ,.
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .
.................................................................................
.................................................................................
. .
............ " o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••

l__~~~~::~~~~_::::::::::::::::_~!. ._.. ~~~~~~~~_~~~l

Megbizható hölgy munkát vállalna: mosási,
vasalás t, takarítast, bevásárlásl. Érd.:
06/30/5596-327. -b-4x-

Vegyes tüzelésű kazán eladó: Kossuth u. 24.
Erd.: 18 után, vagy 06/30/434-2452.

Szabad felhasználásü, kezes és fedezel nélküli,
gyors, személyi hitel! Érd.: 06/30/9764-223
Agymatrac, vi Ilanytüzhely, morzsoló, keverőtár

csás mosógép, bekölöll üvegek (25-50 I;es),
varrógép eladó. Ar megegy. szerinI. Erd.:
66/285-239 ·b-4x-

Favágást, döotést, túzifa felvágást vállalok
lánclűrésszel. Erd.: 06170/2830-347.

Kémi haitós kukoricamorzsoló és egy 2$-as
férli kerékpár eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
66/284-354 -b-4x-.

Kis- és nagytakarilásl, b~vásárlást, ill. gyermek
felügyetetet vállalok. Erd.: 06170/3618-222
Orsolya.

Do you speak ENGlISH? Angol nyelvoktatás
állalanos és középiskolások részére. Kor
repelálás, lelzárkózlalás, nyelvvizsgára való
intenzív letkészítés. Minden diakat szereleltel
varoki Erd.: 06/30/6251-476 (esti órákban).
220 V-os kOl1)presszor és alkatrészei eladók. I.ár
20 -10 EFI. Erd.: 06170/2254-166 -b·4x
Takarilásl. bevásárlást, mosást, vasalást vállalok.
Érd.: 661284·252 esti órákban. -b-4x·

Megöizható lia!alember mindennemű házkörüli
munkát vállal. Erd.: 06/30/3233-364.

Cipőfelsőrész-készilŐ munkát keresek. Erd.:
66/386-353 -b-4x-

Jobb bizonyítványérI' Korrepetátas, leIzárkóz
tatas, magánórák, lejleszfő foglalkozások
kisiskolásoknak bármely tantargyqót, illelve 5-6.
osztályosoknak lörténelemből Erd.: 285·141
(17-20 óráig): 06/30/8563-218

.o.lIast keresekl Mindenléle bedolgozást vállatok!
Erd.: Szántó Jánosné, Gye., Bem u. 18.;
06/30/8541-999 -b-4x-

3 liókos fagyasztószekrény megkimélt állapot
ban eladó. Erd.: 283-123.

INGATLAN

Gyomaendredön, regszeldben, Szdtöskert u. 1.
sz. alaIIi 3 szobás ház, kövesút melleIt, nagy
portával, viz, gáz. villany van, gazdasági épülel
tel eladó. I.ár 3,5 M Ft. Erd.. Juhász Lászlóné,
Gye., Álmosdomb u. 16. sz. alatt. -b-4x
Endrődön, Polányi M. u. 49. sz. alaIIi ház eladó.
I.ár 6,5 M FI. Erd.: 66/284-215. -b-4x·

Oregszőleben, Kis u. 2. alaIIi ház eladó. I.ár 1 M
FI. Erd.: Endröd, Baross u. 11, 06/30/5631-724.
-b-4x-

Maglárlaposon, 1400 m'-es összközműve$ilelt

épilési lelek eladó. I.ár 2,1 M FI. Erd.:
06130/2394-283 -b-4x-

Gyomaendredön, a Vörösmarty u. 43. sz. alall
emeletes, kertes haz, garausal, melléképü
letekkel, ipari. árammal, teljes közművet eladó.
I.ár: 13 MFt Erdeklödni: 66/283-714-b-5x
Gyomaendrődön, a Mikes utcában 2,5 szobás,
felüjiloll, összkomlorlos, gazdasagosan fút~et6

ház eladó. Műútról elérhetö. I.ár 3,5 M Ft. Erd.:
661283-856. -b-4x-

Endrődön 3 szobás, ÖSSzko(Tllortos, új építésű

családi haz sürgösen eladó. Erd.: 66/282·119
Gyomaendrődön, Móra F. u. 6. sz. alall két
szobás, nappa,lis ház, melléképületekkel eladó.
I.ár 5,5 M Ft. Erd.: 661283-632. -b-4x-

Gyomán, a Fő úl 116. sz. atalli emeletes,
összkomfortos ház, melléképülellel, garázzsal,
rendezell kerllel, azonnal beköllözhetöen eladó.
I.ar M Ft. Erd.: 661284-586. -b-4x-

Oregszel6ben, 2 szObás, összkomlorlOs ház
nagy gazdasági épületlel etadó. I.ár 2,2 M FI.
Erd.: 06/30/4312-192; 06/30/6220-511. -b-4x
Az Allila ulcában 2 szobás, nappalis kockaház
melléképülellel, garázzsal, nagy kerllel, cseodes
környezetben eladó. I.ár 6,95 M FI. Erd.:
06120/3115-748. ·b·4x-

Gyomán a Bajcsy út 5.. sz. alalt 3 szobás,
közművesitell ház eladó. Erd.: 06/30/6512·264:
06/20/3332-972: 66/283-901.
Föld van eladó. Erd.: 283-901: 06/30/6512-264.
Endr6dön, a Polanyi Máté u. 20. sz. alaIti 2
szobás, gázlűtésű ház eladó. I.ár 3 M FI. Erd.:
661283-553 az esti órákban -b-4x-

Endröd, üregszel6ben 70p nöl lölddel tanya,
lakható állapotban eladó. Asolt kút, ~illany van,
kövesúl 200 m·re. I.ár 2.2 M Ft. Erd.: Szujó
Laios, Gye., Baicsy ül 21. sz. -b-4x-

Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Búza László és Boros Edit

Elhunytak:
Fagyas Mátyásné Tóth Eszler 86, Fridrich Rudolf 74, Piller József 63, Tímár
Benedekné Mastala Irén Viktória 82, Fekécs Imréné Galambos Ilona 82,
Tímár Mátyás 89, Barják Imre Vince 74, Izsó László 77, Katona Jánosné
Gyuricza Margit 83, Uhrin Elekné Majoros Hermina 81, Veres Antalné Jakus
Mária 98, Farkas Sándor 65, Farkas Sándor 82, Gecsei István 82, Batári
Lajos 66, Tóth Endréné Szabó Ilona 70, Turkovich Károly Imréné Márton
Eszter 80 éves korában.

Gyomán, az Eötvös utcában 2 szobás, összkom
lortos, közműves családi ház eladó. lár 5,1 MFt.
Erd: 661282·240; 06130/2066-321. -b-4x-
Az Ujkert soron egy 2500 n.öl és egy 600 n.öl
szántó eladó. Erd.: 283-346. -b-
Gyomán, aváros szélén, kövesút melletl. 1,7 ha
bekeriletl. küllerületi föld eladő. Közművesítés

megoldható. Érd.: 283-994 -b-
2szobás, fürdőszobás, nappalis , ötéves családi
ház eladó. lár 5,5 M FI. Erd.: 06170/3361-172.
-b-4x-
Endrődön, a vásártér mellell öreg ház, nagy
portaval, 900 n.ölfölddel, kövesút mellell eladó.
I.ar 1,5 MFI. Erd.: 661284-308; 66/386-461. -b
4x-
AVasártéri IIp.-en, III. emeleti. erkétyes lakás
eladó. Erd.: 284-614; 06/30/6470-394 18 óra
után.

VEGYES
Vemhes tehenek eladók, vagy birkára cserélném
I.ár 180 EFI. Erd.: Soós Allila, Gye., Katona J.
52. sz.
Jó állapotban lévő Energomat termál (higeg,
meleg vizes) automata mosógép eladó. Erd.:
386-436 az esli órákban.
15 Q kukorica, Keselyősón tárolI, eladó. Erd.:
284-586
1db új Singer varrógép asztallal eladó. lár 65 E
FI. Erd,; Tóth Máténé, Gye, Deák u. 20. -b-4x
Szövegszerkesztést vállalok. Erd.: 284-718 este
5 után.
Parkella- és hajópadló-csiSzolás! Erd.:
06/30/3608-143.
Eladó PlaySlation I. + 11 db jálék + memória
kártya + 1 db joystick. I.ár. 20 E FI. Sózoll
lehérszalonna (400 FVkg). Erd.: 06/30/4920
516. -b-4x-

Pelenkázós kiságy eladó. I.ár 10 EFI. Erd.: Gye,
Hösök útja 99/1.; 06170/2941-026 -b-4x-
Jó állapoIban lévö vegyes lüzelésű kazán (35 E
~I) és vasipari karos lemezolló (25 EFt) eladó.
Erd.: Gye., Sallai 12: 0617012555-263. -ö-4x
Terménydaraló, 310tel, székek, kerti traktorkocsi,
pálinka, 2~-as nói kerékpár, csincsilla ketrecek
- eladó. Arak: 2-lOE Ft-ig. Erd.: Putnoki
Sándor, 661282-201. -b-4x-

Megvásárolható Rácz LaJOS: Parasztsors a XX.
században c. kön e 1500 Ft Erd.: 386-871.
(;yerekágy, pelenkázóval eladó.l.ár 10 I. rd.:
06/30/5488-395 -b-4x-
Nyugati használtcikkek eladók: fagyasztó láda,
hűlÖ, komöi hUle, kályha, gáztűzhely, fünyíró,
traktor, biztonsági gyerekülés, TV·k, kerékpár,
kompresszor, zuhanytálca ... Erd.: Gye., Kulich
u. 13/1.; 06/20/9857-259. -b·

Etkezöbe lenyö sarok ülöke eladó I.ár 20 E FI.
Érd.: Szurovecz Mihályné, Gye, Hunyadi u. 59. 
b-4x-
Vadász hagyatékol, tróleál, preparált állatokat,
dokumentumokat keresünk kiállilas céljából l
66/386·704 Körösmenti V. T
Weltmeisler Stella, nagy, fekete harmóni ka
eladó. Erd.: Népliget u. 4.; 282-905.

750 m2-es építési lelek eladó.
Érdeklődni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-es telefonon lehet.

Telekommunikációs és energiaszolgáltat~sok

közvelitéséhez munkatársakat keresünk. Erd.:
06130/4938-141.
SzakdOlgozat gépelésél vállalom. Erd.:
06/30/4825-134; 284-61117 óra után.

JARMU
Moszkvics Aleko leiárt műszakival, fürd6ká9,
heverö, fotel ok, székek, .sz6nyegek eladók. Ar
megegyezés szerinI. Erd.: Gye. II. 477.,
06/30/5548-509. -b-4x-
Simson roöogó gyári állapotban eladó 100 E
FI. Ugyanitt: Ford Focus 2000-es, benzine~, 4
éves, automata vállós etadó. Lár 2,4 M FI. Erd.:
06/20/5656-200 -b-4x-
TZ 4K 148 traktor talaimaró, 2-es eke l-es váll
va forgatás eke, 1 szántólöldi kultivátor,
sorközművelö és. logasok tartozékokkal eladó.
I.ár 550 E FI Erd.: Kokauvszki János, Gye.
06/30/9157-671; 66/284·585. -b-4x-

I.ár 300 E FI. Érd.: Petöfi u. 25; 66/284-196.
·b-4x-

LAKAS/KIADO
Uzlethelyiség kiadó, Fő út 141. sz. alatl. Külön
gáz. villany és WC van. Érd.: 66/284-356. -b
Endrildön, családi ház kiadó. Erd.: 06/70/5861·
012. -ö-
Albérletet keresek Gyomaendrődön. Erd.:
06170/5832-957.
Gyomán, aVásártéri Itp.·en lakás kiadó március
közepétől Erd.: 18 Ó. után 386-619. -b-

TARSKERESO
28 éves, 175 cm magas, kissé molell lány
vagyok. Önálló házzal rendelkezem. Keresem
társamat3D-35 év közötli, rendes és öszinte férti
személyében. Jelige: "Magányos szív", választ a
szerkesztöségbe várom. ·b·4x-
Kissé molell özvegyasszony társat keres egyedül
élö, karos szenvedélylöl mentes, öszinte, reodes
ür személyében 50-58 év közötl Erd.:
06/30/6376-831 -este.
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GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.
TElEfON: 284/255

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H./I<'/P./SZO. dÉlElőn

SzTl(/vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElEm!: SzarR.a Cilla lP.TSZERÉSZMESTER

r---------~-----------

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

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel! I

'- ~~~a:'~o~t~G.::m~~~r~d~~o~s~a:.U~ ~9~ .J

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. .+
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lECI<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

ÁLLÁST AdÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

,411ikí~
kiárusítást tart a konfekciótermékekböl.

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap'

YOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

r·_·~·_·_·_·_R_._._._.'

. ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK .
I Gyomán, aKossuth u. 18. sz. alatt. (40 m2, 20 m2, 15 m2) I
i.. ~r~6~3~8~-~ O~/~5~O~ ~a~o~r~~5~O~-~s ~o~o~e! ~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
abonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTÓTLENíTÉS
csótány-, hangyairtás

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

~ . Körösi Weekend HOn!áSz~~"
:~hobbY-. kempingszaküzlef %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-16 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig
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THERIfIl
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel ... )

r""""~%%Z====%z.,'"Z.>=~%=z=""'>""""""Z"'s:s:""$L..,."""",>'

H &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u.18. alatt ~
~ Varrodámban vállalom: ~~

~ női felsőruházat ~
H hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig M
n egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. M
~ Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, ~

N osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák ~

~ készítését is. ~
~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

~ Gyors határidő, kedvező árak. ~

L=~,~====j

A MÁGU8-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

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

perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen
is

• Szervizünkben vállaljuk
továbbá nyomtatók, moni
torok, tápegységek stb.
javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:

hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
* alapítva 1957. május 18. *

kiemelkedően magas hozam
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél !

Takarékszámla-betétben történő lekötés esetén akár

12,5%
éves hozam is élérhető!

Szumma diszkontbetétben most is fix kamatok!

Számoljon ve ünk!

(i)
A részletekről érdeklődjön a ta.lcarékszövetkezet kiren

deltségein Gyomaendrődön, a Blaha u. 5. szám és a
Kossuth u. 30. szám alatt.

Értékeljük együtt értékeinket!

Julica Vzletház
ÓAA-ÉKSZEA-FOTO
• Aram,)- és ezüstékszerek árusítása, javítása

• Tört aranl,Jból ékszerkészítés

Hozza be megunt vagy törött ékszerét.
azonnal újra cserélheti!

• Fénl,Jképezőgépek, filmek, fotoalbumok, keretek

FOLYAMATOS AGFA-AKCIÓK!
fgvszerhaszná/afos

lénvképezögép-akció
AGFA LE BOX

Agfa Ultra 36 kockás film
1180 Ft helyett 890 Ft!

• Kar-, fali- és ébresztőórák

• Nagl,Jítók, iránl,Jtű. borfokolók, szeszFokolók

• Amatőrfilm kidolgozás kevező áron,

kiváló minőségben

Julica Üzletház, Gl,)omoendrőd. Fő út 216. sz.

Telefon: 06/66/284-815
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Személygépkocsi,
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(Déryné Művelődési Otthon)

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hösök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. március 11-én 17 óra
Endrődön: 2004. március 11-én 17 óra

lile Direct
Múlloldas televízió mindenkinek!

TELE MAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Ismét lile Akció!
,. , " "1'

AKCIOS MUHOLDVEVOK:
DIGITÁLIS:

Laser 2003 FTA: 24900 FT
- antennával és vevőfejjel 29900 Ft
Echostar 770 FTA: 27900 FT
- antennával és vevőfejjel 33900 Ft
Strong 4155 FTA: 27900 FT

- antennával és vevőfejjel 33900 Ft
Digital gold 0,3 dB fej - 4000 Ft

Diseqc forgatómotor -15900 Ft

ANALÓG MŰHOLDVEVÖSZETT:
M2 és Duna Tv vételére 18900 Ft

URUl
Vásároljon hazai gyártású bőrcipőt, bőrbéléssel,

garanciával a Turul Cipő Kft. mintaboltjában, a gyár
telephelyén, a Szabadság tér 2. szám alatt, a sport
csarnok mellett.

Saját gyártású bébi-, gyereke, fiú-, lányka-, női

és férficipólc széles választékával várjuk kedves
vásárlóinkat.

A Turul Kft. a Magyar Cipőgyártók Egyesületének
alapító tagja

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9-17 óráig
Szombaton: 9-12 óráig

INTEQ, ,

NYELV8TUDIO
Induló tanfolyamok:

Angol középfokú nyelvvizsga előkészítő 50+100 óra
Német újrakezdő, alapfokú nyelvvizsgáig 50+100 óra
Német felsőfokú nyelvvizsga előkészítő 100 óra

További jelentkezóKet várunk a kezdő

angol csoport indításához!
• Óradíj: 400 Ft/óra
Fizetés két részletben lehetséges.

eljes összeg fizetése esetén kedvezmény!

(}
~o~~n~ŐY~á~~~!íi.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686, \!

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"
, PAPÍRDOBOZ i

St~colt és hagyományos i
PAPIRDOBOZ gyártása '

STANCfDRMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. 1

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. I'
Tel./fax: 66/282-686, 06/20/9142-122

L E-maiI: vendel@bekesnet.hu '
._._._._~~.~._._._._.~
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Ebben az évben is váram kedves vásárlóimat!

5500 G'yomaendröd, Kossuth u. 45.

Még tavalyi áron
apéták és festékek teljes

választéka
Egyéb ajánlatunk
Műanyag áruk
Fürdőszoba szőnyegek

Viaszkos vászon
Kaspók, vázák, selyemvirágok

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

DINYA IMRE

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/3543-383

.AGRO ÁRUHÁZ

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és blJtorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép-

-"t-AOO>--_:...." esők faragása

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész •
kovács-szén, • dúsított diószén {4000 cal.},

akác, vegyes tölgy tűzifa

ÉRTÉKHATÁR FELETT
KEDVEZMÉNYES HÁZHoZSZÁLLíTÁS

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• zöldség-, gabona-, kukorica vetőmagok

lemosó és egyéb vegyszerek
• műtrágyák, tavaszi virághagymák, virágföld

• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk

kerti- és kéziszerszámok
• műanyag kukák, virágcserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek

• állati eledelek, hólapát, fűlőberendezések:

ventillátoros, olajradiátorok, gázinfrák
Nagy választékkal váTjuk kedves vásárlóinkat!

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

"\ UTI Átmeneti ruhák,
~ cipó~ vására
~ geprongy
, UR\ folyamat~san k~~ható!

GYOMAENDRŐD NYItva tartas.
Bajcsy-Zs. út 63. hétfő: 8-17-ig, keddtől pénteki9: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-lg

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06~66.-:~86-186,06/30/3348-018

Építőipariszolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Épitesi anyagok: soder. homok. cement. mtsz.
k{j"uizaltk sutttilftsa
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. .~

gyomafarm
MfIDkft.

[. Rendőrségihírek • ]
2004. februári eseményekról

Január 28-án bejelentették, hogy a Rózsahegyi általános iskolában abejelentést
megelőzően megjelent kél, volt diákjuk, láthatóan ittas áttapotban. Hangoskodtak, zajongtak, sa
lolyosón az egyik lűzcsap üvegél összelörték. Arendőrjárőrnek alorrónyomos intézkedés során
sikerült avárosban elfogni őkeL Garázdaság miatt lolyik az eljárás ellenük.

29-én bejelenlették az őrsre, hogy aHoller étteremben apultról ismerellen elkövelő ellulaj
donított egy, mintegy 80 ezer forint értékű mobiltelefonL Alorrónyomos felderfiés során az
elkövetől meglalálták, alelefonl szinlén, csupán aSIM kártyáját törte össze az elkövelő. Lopás
miatt indult eljárás ellene

Február 9-én jelenlkezelt egy fialal hölgy, aki elmondta, hogy előző hétvégén szórakozni
volt, ahol egy női ismerősével veszekedés során összeverekedell Ezt kövelően egy általa korább
ról ismert fiatalember elvitte sétálni, hogy közben vigasztalja, ám erőszakoskod ni kezdett a
lánnyal, majd megerőszakolta. Az ügy akatonai ügyészségre került, mivel az elkövelő katonai
szolgálalát lölti.

1l-én areggeli órákban megjeleni az őrsön egy itt dolgozó vidéki férfi, aki elmondta, hogy
előző esle szórakozni volt, és valahol a ligel környékén kél, általa ismerellen férti megverte,
elvette 6-8 ezer lorinijál és abankkártyájáL Alöldön lekvő lér1it rugdoslák, hogy adja meg akárlya
kód jáL Az áldozat azonban egy hamis adatot közölt velük, hogy ne tudjanak pénztleemelni szám
lájáróL Az egyik bankaufomata környékén meg is lalálták az eltört kártyáL Pár órán belül akét
elkövelő személye is megkerülI, az idősebbet eljárás alá vonták, fialalkorú társa beismerő val
lomást tetL

22-én délben hitt bejelentést egy Zrínyi utcában lakó hölgy, hogy megjelent nála volt élel
társa testvérével és édesanyjával. Jövelelük célja az volt - mivel már nem élnek együtt -, hogy
elvigyék abútorokat és egyéb ingóságokal Aházigazda nem adla oda, hanem egy másik időpon

lot szeretett volna megbeszélni az ügy lerendezésére. Erre egy fejszével alálogatók nekiestek
szétverni az udvari WC-I és abejárati ajtó abiakál Rongálás miatt indult eljárás az ideges láto
galók elten.

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

ZALAKERAMIA
falicsempék

és padlólapok 20-50%
,

KEDVEZMENNYEL
41 x41 cm kőporcelán lapok

5200 Ft helyett 2690 Ft/m2

Akciónk a készlet erejéig tart!

MASSIVE LÁMPÁK -20-40%
CSAPTELEPEK -20%
MOSDÓ CSAPTELEP 3490 Ft helyett 2490 Ft

Békés megye területén 40.000.- Ft Jelelli vásárlás esetén díjtalan házhozszállítási
Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.00-ig; szombaton 8.00-tóI12.00-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobi l: 06/20/9667-647

,

AGAZDAK
, ,

SZOLGALATABAN- -GAZDA KISARUHAZ
Kukorica vetőlIlagok

széles választékba
Gyomaendrőd.Pásztor J. u. 39.

Tel.: 06/66/386-359
(A Penny Market mellett)

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

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

TeL/fax: 66/284-559 • E-mait: online@bekes.hungary.net

Gyomaendrődi Híradó' GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete' 5500 Gyomaendrőd.Szabadsag tér L • TeL/fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester' Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendrőd, telefon: 06/66/283-489
E-maii: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők' Engedélyszám: I1I/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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A TARTALOM BÓL:

Hunya Alajos: Tavaszi munkálatok 9. oldal
Gyomaendrődiek Világtalálkoz6ja 5. oldal
AGondozási Központ hfrei 3. oldal
AGyomaszolg Kft. közérdekO hfrei 8. oldal
Putnoki Elemér gyOjteményéből 9. oldal
Bemutatkozik aFidesz jelöltje 5. oldal
Puskás tanár úrra emlékezünk 10. oldal

Generali Biztosító
Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
,. nyugdíj-előtakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Klímaberendezések szerelése
lakásba, irodába, üzletbe, műhelybe

KÉSZÜ LÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás

Villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570

Ülli'i'l AbiJEIi'i'
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.

VAGYONVÉDELEMRE
AJÁNLATKÉRÉS

AGyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. ajánlatkérése vagyon
védeimi tevékenységre 2004. május 1. napjától kezdődően

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telelon-, telefaxszáma, E-maii címe:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft., 5500 Gyomaendrőd,

Erzsébet-liget 2. Tel./fax: 66/283-750, E-maii: ligetfurdo@bekesneLhu
2. Az ajánlati felhívás megnevezése: vagyonvédelmi tevékenység.
3. Az ajánlatokat az alábbi vagyonvédelmi tevékenységre kérjük

megtenni: fedett fürdő és gyógyászati rész, valamint a kemping 24 órás
őrzése. Akemping nyitva tartási ideje adott: május 1-jélól szeptember 30
ig. Portás feladatot is el kell látni, biztosítani a kemping vendégeinek
folyamatos mozgási lehetőségét. - Strandfürdő 12 órás éjszakai őrzése.

Folytatás a 16. oldalon

Most valóra
válthatja álmait!
Hitel: 2,0040/0

Alapfogyasztás: 5,0-7,2Iiter/100 km, COfkibocsátás: 140-174 g/km

JÖJJÖN, HíVJON, KERESSEN BENNÜNKET! MEGÉRI!

KERESKEDÉSEINK:

SZARVASI GYOMAI
AUTÓCENTRUM AUTÓCENTRUM

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882 Tel.: 66/386-322

Areklámban szereplő kedvezményakciókról bővebb információ akereskedéseinkben!
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

2004. ÁPRILIS

• Miavéleménye arról, hogy az Utazás 2004-es kiállításon két bemuta
tó helye volt Gyomaendrődnek? Miért nem közösen próbáltak
megjelenni?

Mikor megnéztük akiállítást, arra gondoltam, hogy minél több helyen
reklámozzuk Gyomaendrődöt, talán annál jobb. Amikor jobban megnéztük
akét pavilon felszereltségét, és megnéztük másokét is, akkor rá kellett jön
nünk, sajnos, elég szegényesek. Valószínűbb, hogyaköltségeket együtt
befektetve sokkal színvonalasabb kiállításra lettünk volna képesek.
Másrészt, a fürdő hamarosan elkészül, és sokan felvetik, pont akik külön
állítottak ki, miért nem hirdeti jobban afürdőt, atelepülést aváros?! Nekem
az avéleményem, hogy össze kellene fogni, nem széthúzni, mert biztosan
tudom, hogy a fürdőhöz csatlakozóan van, felbukkan valamennyi
vendéglátási, szálláshely igény is, mégsem képes afürdő egyedül meglen
ni, hanem bizonyos szolgáltatásokra támaszkodva. Elképzelhetetlen, hogy
mondjuk egy étterem szálláshely nélkül, vagy egy szálláshely étterem nélkül
majd nagyot fog produkálni. Ezért, én úgy érzem, hogy akik külön akarnak
itt bizonyos dolgokat megvalósítani, és ezt mások még támogatják is, rend
kívül nagy felelősséget vettek anyakukba. Rá kell jönni, hogy országosan
állandóan probléma, és ezt felveti például apártok közül az MDF, az egység
hiánya, én felvetem ugyanekkor városunkban az egység hiányát ebben a
dologban. Nagyon sajnálom azt is, amikor a Tourinform irodán keresztül
többször meghívtuk az érintett vállalkozókat egy egyeztetésre, "természete
sen" senki nem jött el. Hanem úgy gondolták, hogy külön utakon járnak,
saját pillanatnyi, egyéni érdekeik szerint. Én úgy gondolom, hogya város
érdeke az volna, hogy fogjunk össze, együtt lépjünk föl, hisz anehezén még
nem vagyunk túl. Az ugyan igaz, hogy afürdő elkészülte után sok vendéget
fog idehozni, mint új strandfürdő, de avendég csak akkor fog visszatérni,
ha a fürdő mellett máshol is jól érzi magát: a szálláshelyen, az étkezés
folyamán, egyéb szolgáltatások területén. Ezt úgy gondolom, hogy egymás
ra támaszkodva, összefogva, nem elkülönítve lehet megoldani avárosban.

• Kérem, jellemezze az elfogadott önkormányzati költségvetéstl
Aváros költségvetése az utóbbi évek egyik legrosszabbja, illetve egyik

legjobbja. A legrosszabb azért, mert ekkora méretű hiány még soha nem
mutatkozott, alegjobb azért, mert ha avitatott áfa-kérdés (mintegy 139 mil
lió Ft) pozitívan zárul le, akkor gyakorlatilag egy nullás szaldójú költ
ségvetésünk van. Bízom abban, hiszen több oldalról is szakmailag alátá
masztott, hogy az áfát nem kell visszafizetni, illetve amúlt évre is vissza
igényelhetjük, s akkor viszonylag egy kiegyensúlyozott, igaz, nem egy
bőséges költségvetésünk van.

• Két testvérvárosunk van (Nagyenyed és Schöneck). Az idei évre
milyen közös programok vannak?

Jelenleg kettő van, azonban egy harmadik településsel is felvettük a
kapcsolatot, a lengyel Pilznova\. Úgy gondolom, hogy ez ahárom elég is.
Az első találkozó afürdő átadásakor várható, április 23-án. Ekkor beszéljük
meg, hogy hogyan alakuljanak a továbbiak. A román kapcsolat ebben az
évben - szerintem - kevésbé lesz élénk, hiszen náluk két választás lesz:
június 23-án ahelyhatósági és ősszel aparlamenti. A németekkel viszont
kölcsönösnek és sokrétűnek indul akapcsolat Például, festőtáborba hívtak
gyomaendrődi művészeket, egy sporttalálkozó van kilátásban, atársastán
cosokat meghívták anyár folyamán ... Ezek zömében kulturális jellegűek, a
gazdasági kapcsolatok kevésbé mozdulnak egyelőre.

• Telepítenek-e további szemételdobókat az utcákon?
Valamennyit telepítünk, ugyanígy utcajelző táblákat is. Azonban szeret

nénk befejezni április végére a nagy munkálatokat a fürdőnél, mert úgy
tűnik, hogy akkor kerül a fürdőberuházás átadásra. Valamint a gyógy
medencét astrandi részben is fel kell újjítani. Parkosítani, füvesíteni is kell
a területeI, bár az új kút körül biztosan maradnak nyomok az építkeZésből.

Igaz, csúszdát és egy kis medencét is kell építeni, de ezt nem ebben az

évben. Amíg ezek készen nincsenek, addig, sajnos, nem igazán tudunk
mással foglalkozni.

• Aványai és aladányi út állaga, helyzete mikor fog javulni?
Ismereteim szerint a ladányi utat most fogják javítani, ami kikátyúso

dott, aványai utat pedig ebben az évben három kilométeren felújítják, ater
vek szerinL

• ASzabadság téren avolt vi//anypóznák betontuskóit mikor távolítják
el?

Nyárig ezeket is eltüntetjük. ATITÁSZ nem kívánja ezt megcsinálni, a
kiszedést nekünk kifizeti, és így megoldott lesz ez is.

• A városban a Falualji holtág nagyon szemetes és alacsony a vize.
Tó'rténik ebben az ügyben valamilyen takarítás vagy intézkedés?

Mi nem kezeljük a holtágakat. A mi tulajdonunk ugyan, de másnak a
kezelésében vannak: vagy egy holtág-egyesületében, vagy a Halászati
Szövetkezetében. Mi jelzéssel élünk, hogy próbálják rendbetenni. Mi
szívesen adjuk ki holtág-egyesületeknek a Halászati Szövetkezet
kezelésében lévő holtágakat is. Tehá!, mi nem kritikusokat várunk, hanem
cselekvő embereket. Ha ők úgy látják, hogy tenni kívánnak valamit, mi part
nerek vagyunk minden további nélkü\.

• AHősök útján néha sok aparkoló autó, ami nem csak a forgaImat
akadályozza, hanem sárfelhordást is okoz. Lesz-e valamilyen bővítés ott?

Azért aHárs hotel és arendelő környékén vannak parkolók, ám aprob
léma az, hogy sokszor nem aparkolókban állnak meg az emberek. Jelen pil
lanatban nem tervezünk több parkolót építeni, bár szükségességét mi is
látjuk. Úgy gondolom, hogy előbb a szilárd burkolatú utakat kell
megépítenünk, aztán pedig aparkolókat.

A KÖZTERÜlETFELÜGYELŐ FELHíVÁSA
Tisztelt Lakókl
A tavaszi kertimunkák alkalmával az összegyűIt avar, gally nem kom

munális hulladék, ezért azt ne tegye ki közterületre, mert nem kerül elszál
lításra. Közterületen egyébként tilos tüzet gyújtani, mert veszélyezteti aforgal
mal.

Aközterületen lévő fákat úgy gallyazzák, hogyagyalogjárda irányában 2
méter magasságig gally, ág ne maradjon abiztonságos közlekedés érdekében.

Gyakorivá váll, hogya közterületen fekvő csapadék-elvezető árkokat
lefedik engedély nélkül, általában amegengedettnél kisebb átmérőjű duda
csővel, tisztítónyílás nélkü\. Engedélyt a Városüzemeltetési Osztályon kell
kérni. Elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Sok helyen tapasztalható, hogy az út szélét kővel, karókkal rakják ki, nem
sejtve, hogy balesetet idézhetnek elő cselekedetükkel. Felhívom figyelmüket,
hogy az úttest szélétől 1 méter távolságra semmilyen tárgyat sem szabad
(tilos) kihelyezni.

Aszennyvízvezeték építése alkalmával atelepülés különböző területére
föld depóniákat helyeztek el a kivitelezők. A munkálatok befejezésükhöz
közelednek. Felhívom afuvarozók figyeimét, hogy ezekre ahelyekre semmi
lyen anyagot kihordani nem szabad. Szabálysértés esetén az elszállitásról a
vállalkozónak kell gondoskodnia, büntetés terhe mellett.

Egyre több helyen tapasztalható, hogyaporták bejárati kapuja iránt a
gyalogjárdák erősen megrongálódtak, balesetveszélyesek Ezen járdaszakaszt
az ingatlan tulajdonosának kötelessége helyreállítani.

Felhfvom a fuvarozók, illetve a mezőgazdasági vállalkozók figyelmét,
hogy a portájuk előtti közterületen lévő utakat, útpadkát ne tegyék tönkre
gépeikkel. Aterületet folyamatosan tartsák rendben.

Elvétve tapasztalható, hogy egyes lakók szennyvizet engednek ki
közterületre. Felderítés esetén súlyos bírság kiszabására kerül sor.

Sokan engedély nélkül vágnak ki fát. Az elkövetők súlyos bírság ki
szabására számíthatnak.
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A Gondozási Központ hírei
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Mint arról már beszámoltunk, a Gondozási Központ, a Belügy
minisztérium pályázatán az önkormányzata által elnyert pályázaton, a
Mirhóháti u. 8. szám alatt egy 50 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást biz
tosító idősek otthonát építhet. A nyert összeg 136 millió forint, a bruttó
beruházási összeg 195 millió forint. A jogszabályi előírásoknak

megfelelően 50 férőhelyes lesz az intézmény, abetegek részére 2 férfi és 2
nő elhelyezésére alkalmas elkülönítési lehetőséget kell biztosítani. Három
féle lakrésztípus lesz az intézményben, a földszinten és az emeleten
egyaránt: teakonyhás nagy lakás, teakonyha nélküli nagy lakás és teakony
hás kis lakás. Az egyszeri beköltözési hozzájárulás összege 1,8 és 2,2 mil
lió forint között mozog a földszinti lakások esetében, és 1,7 és 2,1 millió
forint közötti az emeleti lakosztályok esetében. A földszinten 14, míg az
emeleten 16 lakás készül.

Amennyiben akérelmező abeköltözési hozzájárulás 50%-át fizeti be a
kérelem beadásakor, akkor a lakrészek sorsolás útján választódnak ki,
amennyiben a 67% -át, akkor kiválaszthatja a tervrajzról a kívánt lakrészt,
mozgássérült esetében kérheti az életviteit segítő egyedi megépítés!.

2004. évben aszemélyi térítési díj az idősek otthonában 36.720 Fl/hó,
emelt szintű részlegben 40.410 Fl/hó. Az újonnan létesülő intézményben
javasolták ennek 120%-os fizetését.

Azonban a lakrész (például): nem örökölhető; családtaggal vagy más
személlyel nem osztható meg; behozott bútorokról, használati tárgyakról a
beköltözés időpontjában nyilatkozni kell, hogy elhalálozás esetén ki örököl
je; saját telefont felszereltethel, de összes költsége őt illeti; saját gépkocsit
az udvarban nem lehet tárolni, kivéve, ha mozgássérült az ellátott; a tévé
központi antennára való rácsatlakoztatása abeköltöző költsége stb.

Aberuházás valószínűleg hamarosan elindulhat.
Az öregszőlői intézménybe megengedett plusz tíz ágy beállítása nagyon

gyorsan elkészüll, így január elsején itt aszolgállatás elkezdődött. Atíz ágy
is szintén hamar gazdát talát. Remélik, hogy ebben az évben megismétett
pályázat következtében egy húszágyas tartós benllakásos otthonná vál ik.
Jelenleg átmeneti elhelyezés biztosított, ami egy évig tarthat, indokolt eset
ben plusz egy évig. A személyzetet sikerült ehhez összeverbuválni, ami a
képesített elvárásnak is megfelel. Az elhelyezés színvonala is megfelelő.

Épületet nem kellett bővíteni, két helyiség funkcióját kellett csak megváltoz
tatni. Akialakításban résztvevők közül mindenki partner volt. Azonban ez is
csak átmenetileg oldotta meg a dolgot, mert jelen pillanatban, összesen
130 ággyal működik a városi intézmény és 35-en állnak sorba a beke
rülésért.

Nagylaposon közkedvelt lett a rendszeresen, a lakosságnak megnyitott
közösségi ház. Az alaptevékenységen felül, ami a klub, az idősek nappali
ellátása lenne, szerda délutántól este 10 óráig, szombaton egész nap nyit
va tart a lakosság részére. Szombaton a gyerekek is ott vannak. Sajnos,
Nagylaposon nyugdíjas pedagógus lakos sincs, ezért a klubvezető vállalja
azt - aki alapjában véve óvodapedagógus -, hogy minden második szom
baton egésznapos programot szervez agyermekeknek. Ez nagyon népszerű.

Kezdeményeztünk családi napokat is. Rendezvényekre, mint karácsony,
húsvét, nőnap, larsang, pótszilveszter, meghívják Nagylapos összes
nyugdíjasát, nyíli napokat rendeznek. Ezt is egyre többen veszik igénybe.
Azt is figyelembe kell venni, hogy az ott lakóknak nagyon megterhelő elérni
az endrődi vagy agyomai közösségi, illetve művelődési házal, vagy egyéb
nagyobb rendezvényt Ezért mintegy kárpóllásképpen számukra is ren
dezünk programokat, ahol mindenki részt vehet

A Rózsakertben az a vállozás, hogya2002-ben elindult, a fogya
tékosokat is ellátó klub még egy légtérben volt az idősekkel. Rá kellett jön
nünk időközben, hogy nem minden idős ember tolerálja amásságot, ezért
az épületben helyiségek funkciócseréjével elértük, hogya klub teljesen
önállóan működik, ugyanígy a hatvan személyes bentlakós részleg, békés
egymás mellett éléssel, kölcsönös rendezvényekkel. Aklubban az engedé
lyezett létszám harminc fő, ebből 14 afiatal felnőtt fogyatékos, atovábbi 16
pedig az idősebb korosztályhoz tartozik, akiknek az intenzívebb segítség
szükséges.

Anyugdíjas otthonban, az Endrődi utcában, a16 lakásból mindegyik
megtelt. Az ott lakók mintegy kétharmada kér házigondozást vagy személyi
segítőt, esetleg étkezést kér, amit könnyen teljesíthetünk, hiszen száz
méteren belül ott vagyunk, készen asegítésre. Egy aktív gondnokuk össze
tartja az egész házat. Általában minden rendezvényünkön jelen is vannak.
Egyébként nagyon jó közösség alakult ott ki.

AFő út 66-ban is jól működik, idősek nappali ellátásával aklub, atel
jes, 30 fős létszámmal.

Meg kell említenünk, hogy úgy afogyatékosok klubjából, mint aFő úti
otthonból az endrődi részen több mint 80 étkeztetést szolgálunk naponta
házigondozás keretében vagy étkeztelésben.

A Mirhóháti utcában működő központi konyha nemrégen még "csak"
300 adagos volt, ám időközben 500 adagosra bővült ameg lévő igények mi
att. AMirhóháti utcában történő bővítés esetén is akonyha kapacitása elbír
ja majd aváltozó mennyiséget annak elkészülte, illetve beüzemelése után.

Újdonság 2004. január elsejétől atámogató szolgálat beindulása. Ez új
fogalom. Fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének asegítését
jelenti. Minden olyan esetben, amikor aszemély csak segítséggel tud elérni
bármit, legyen az ügyintézés, iskola, munkahely, posta, piac, templom,
fodrász, temető, rokonlátogatás. '" erre mi rendelkezésre állunk, tehát nem
csak az intézményeink lakóinak, hanem aváros lakóinak, akik ezt igénylik.
Ehhez elérhető akilométer árunk (50 Ft), illetve 100 forint aszemélyi segítő
óradíja, aki pedig afogyatékos lakásán segít. Ez mégsem a hagyományos
házigondozás, hanem úgymond személyre szabott, a fogyatékos ember
fogyatékossági formájának megfelelően nyújt segítséget. Például aBékés
Tarhosi iskolába hordunk most gyerekeket...

Elfogadták és támogatták a képviselő-testületben, hogya minimális
szakmai feltételekre szükségünk van, enélkül színvonalas munkát nem
ludunk végezni. Külön több pénzt mégsem igénylünk, mert a normatíva
lehetőséget hozott minden újabb kezdeményezésünknek, így mégis bővül a
szolgáltatásunk. A nálunk dolgozók létszáma mintegy 110 fő, de közcélú
foglalkozlatottunk is van, s így 112-en vagyunk.

Ezt amunkát ilyen intenzitással csak olyan emberekkel lehet végezni,
akik ezt szíwel-Iélekkel csinálják. Ezért egy-egy olyan elismerés, mint a
Gyomaendrődért Emlékplakett, szinte feltölti az embereket, és méginkább
mellém állnak, segítik amunkát, az elképzeléseket.

Az információkat Ge//ai J6zsefné, az intézmény vezetője adta

Sportcsarnok április havi programtervezete

Női konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig.
Vezeti Varga Lajos tornászolimpikon.

Április 3. Női NB l-es teremiabdarúgó bajnokság fordulói 8-19
óráig.

4. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 13-19 óráig

GYFCK :.: Nagyszénás, megyei I. o.f{rfi bajnoki kézilabda
'. mérkőzés: ifi: 9.3{}-tól, felnőtt: 11 órától .

7. Megyei el6döntő V. kcs. leány kézilabda 8-14 óráig
10. GYENK SE-Gerla; megyei I. o. női bajnoki kézilabda

mérkőzés: ifi: 16.30-t61, felnőtt: 18 órától
14. GYENK SE~Mezőberény, megyei I. o. női bajnoki kézilabda

mérkőzés: felnőtt: 18 órától

16. Leány kézilabdatorna - Tavaszi kupa
17. GYEF KC-Csorvás, megyei I. o. férfi bajnoki kézilabda

mérkőzés: ifi: 16.30-tól, felnőtt: 18 órától
25. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság záró fordulója

10-16 óráig

GYENK"SE-Békéscsaba Főiskola, megyei 1:0. női bajnoki' .
kézilabda mérkőzés: felnőtt: 17 órától.
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Képviselő-testületiülés március 25-én

RAPIREND ELŐTTIEKBŐl (POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ)

Folyik afürdőberuházás, bár sok problémával, főleg amikor ilyen sok csapadék
hátráltatja. Ennek ellenére bízunk abban, hogy április 23-ra átadásra kerül.

Ebben az évben 200 éves lesz az endrődi Szent Imre-templom. Többlépcsős

ünnepségre készülnek az egyházvezetők. Centenáriumi bizottság is megalakult,
Palya József doktor vezetésével. A lemplom rekonstrukciója és a toronyvilágílás is
elkészül akkorra. Szeptember végén és november 6-án, abúcsú alkalmával ünnep
lik atemplom bicenlenáriumál.

Megérkezett az új kukásautó, és remélhetőleg a szemét elszállítása mindig a
megadott időben történik ezután. (Lásd külön cikkünket a8. oldalon.)

A Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál április 30-án és május 1-jén az eredeti
helyén lesz megrendezve, aSzabadság léren.

Akomplex pénzügyi rendszer bevezetésére nyert aváros 14 millió forintot.
Elég sok probléma van a településen az akadálymentesítéssel. Ezeket afelada

tokat eddig elég lassan és hiányosan teljesítette a város. Sajnos nagyon nehéz
helyzetben vagyunk. Sok amagas épület, és ahely is kevés. Erre még feltétlenül kell
~lteni az önkormányzatnak és az intézményeknek.

Részt vettem az Utazás, 2004 kiállításon (részlelesen lásd a2. oldalon).
Április 7. és május 17. között rókaimmunizálásra kerül sor országosan. Az a

kérés, hogy mindenki vigyázzon, a kihelyezett tájékoztatókat senki ne tépje le,
kerüljük el az ezzel kapcsolatos esetleges mérgezést, egyéb problémákat.

Aszúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás lezajlott. Élesedik ezen a téren apiac
és igyekeznek az árakat leszorítani, egymást kiszorítani. Még az is lehetséges, hogy
aközbeszerzési eljárás folyamán találkozunk bírósági üggyel is

15 éves Gyomaendrőd, azonban ebből az alkalomból külön ünnepség nem lesz.
Erről megemlékeznek majd az április 23-i fürdőátadáson, a Gyomaendrődiek

Világtalálkozó ján, aKner Napokon és egyéb, más rendezvényeken is.
A ligetben, a fürdő környékén lakók sürgetik a járda-, és útjavításokat, mert

nagyon nehéz az ottani közlekedés. Aválaszból kiderült, hogyaberuházó feladata az
úl rendbetétele, ami hamarosan megtörlénik.

Mi apillanatnyi helyzet az ipari parkba pályázó Henkel céggel? - volt amásik
kérdés. Kiderült, hogy tetszik aterület aHenkelnek és egy másik műanyagos cégnek
is, de atárgyalások belejezte után megvárják május i-jét, acsatlakozásunk napját.

Felmerüit, hogya Szabadság téren felhelyezett térligyelő kamera kinek aszol
gálatában áll, és milyen jogon van ott? Apolgármesteri hivatal vagyonvédelmi szol
gállatásl rendelt meg, amelyet a vagyonvédelmi törvény támogat, és a kamerák a
hivatal bejáratait figyelik. Emellett, természetesen, látszik az is, ha valaki rongálja a
téren található bármilyen értéket, ami nem lényegtelen. Ezzel elkerülhetők anagyobb
rongálások, illetve lenyomozható az elkövető személye is, legrosszabb esetben.

A tavaszi lom.talanílás március végén kezdődött. Ennek sajátossága, hogya
lomot akukázási napon viszikJvitték el a megfelelő területekről.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

V Módosultak a 2004. évi vásári és piaci díjlételek. Az emelések egyes
tételeknél eltérőek, de átlagosan 5,5%-ot jelentenek. Az új tételekből néhány: élőál

lat vásáron: ló, szarvasmarha, szamár 280 FVdb; öszvér, borjú, csikó 210 FVdb;
sertés, juh, kecske 110 FVdb; malac, bárány, gida 60 Fl/db.

Helydíj: őstermelői, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, jogi személy és
egyéb nem jogi személy: 120 Fl/m1; használtcikk árusítók: 120 FVm1; büfékocsi: 630

Újabb díj!
Március 6-án, Budapesten az országos Energetikai és UFO-kongresszu

son Pax-Galaktika díjat nyújtottak át a gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör
vezetőjének, dr. Frankó Károlynak eddigi tevékenységükért. Ez a díj - mond
ta dr. Frankó Károly -, a körtagság közös munkájának agyümölcse, együttes
tevékenységünk nélkül nem lett volna elérhető.

Ovigalériában Honti
A Kossuth utcai Övoda Ovigalériájának márciusi vendég kiállítója Honti

Antal grafikus volt. Munkáiból a kiállítást Banner Zoltán nyitotta meg, aki
nemrégen, Március 15-e alkalmából az Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült.

FI/db: egyéb kereskedelmi levékenységel folytalók számára elkülönített helyen,
amennyiben nem alanyai ahelyi iparűzési adónak: 300 FVm1.

Elárusító hely bérlete anapi hely megfizetése mellett: 260 FVm1/hó
Hangos hirdetés: lakosság részére 100 Ft/db; vállalkozók, vállalkozások részére

450 FI/db.
Hirdető táblán történő hirdetés: 1 hétre 30 Ft/db; 1hónapra 110 FVdb.
Mérlegelési díjak élő állat esetén: O-50 kg-ig 70 FI/db; 51-250 kg-ig 110

Ft/db; 251-500 kg-ig 230 FVdb; 500 kg felett 300 FVdb.
Autó és mezőgazdasági gépvásáron alkalmazott kategóriák és díjtételeik:

személyauló 140 FI/db; könnyű pótkocsi/utánlutó, lakókocsi 140 FVdb; nyerges
vontató, teherautó 200 FVdb; lassújármű 140 FVdb; kerékpárok, motorkerékpárok
40 FVdb.

v A helyi autóbusz jegyáremelése is megtörtént, 2004. március 25-től

érvényesen: vonaljegy 90 Ft-ba; teljes árú havi bérlet 2303 Ft-ba; kedvezményes
havi bérlet 703 Ft-ba kerül ezután. Az árak 15%-os áfát tartalmaznak.

v A Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola azzal az ajánlatával fordult az
önkormányzathoz, hogy felvállalná a Városi Zene- és Művészeti Iskola
működtetését. Az ajánlatot a képviselő-testület megtárgyalta, és azt a határozatot
hozta, hogy nem kívánnak élni a lelajánlással. AVárosi Zene- és Művészeli Iskola
feladatát jól látja el, e feladat színvonalas ellátását fontosnak tartják a város lakói
számára elérhető szolgáltatásként a jövőben is és a változtatást nem tartják idő

szerűnek. Viszont mindenki számára kedvező akét intézmény közös gondolkodása,
együttműködése.

v A Trendl Kft. az Apolló mozi fejlesztését szeretné megvalósítani, ehhez az
önkormányzat segítségét kérte. Pályázaton szeretnék afelújítási összegekel elnyerni,
és kialakítani az Art Mozi-hálózat tagjaként a színvonalas mozitermet. A lelújítás
során tulajdonképpen mindent lecserélnének: aszéksorokat, ahangosítást, amozi
vásznat ... A tervezett fejlesztések összege több, mini 36 millió forint. Az önkor
mányzat és avállalkozó még keresi amegoldási, hiszen afelújítás szükségszerű, és
igény van rá napjainkban.

v' A központi orvosi ügyelet feladatellátásának átadására szükséges
intézkedéseket megteszik, ennek megfelelően aszerződéstervezetet vagy afeladatel
Iátásra aszerződés szövegét jóváhagyásra akövetkező testületi ülésre terjesszék elő.

v ARegionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás
dokumentációját elfogadták, atovábbi 9 település részére véleményezésre alkalmas
nak találták.

v A2004-ben megépítendő 9 ulca (Ki lián, Juhász, Bocskai, Sallai, Somogyi,
Vörösmarty, Kató J., Hunyadi és Álmos) aszfalt záróréteg elhelyezésére vonatkozó
kivitelezői szerződést aStrabag Rt.-vel kötik meg, a pályázatra beérkezett ajánlatok
összevetése után.

v Pályázatot kívánnak benyújtani az úUenntartási és fejlesztési célelőirányzat

keretére aSelyem út építésének II. ütemére. Ez a250 m-es szakasz aMagtárlaposi
úttól a Kulich Gy. utcáig tart. A beruházás köllsége közel 30 millió forint, igényell
támogatás pedig közel 20 millió forint, a többi saját erő, lakossági hozzájárulás,
önkormányzati saját erő.

v Virágosítják a közterületek közül a legforgalmasabbakat, például a
Szabadság teret, Kollmann Itp.-et, Bajcsy út-Fő út kereszteződését, Pásztor J. teret,
vasútállomás előtti lerel, aHősök terét, Dombszög körüli teret, Blaha út gyógyszertár
előtti részét, Endrődi utca sarok részét, mint meg lévő parkokat, de megkezdik avil
lanyoszlopok díszítését is, valamint aHősök útja egyes szakaszait, aBajcsy és Fő út
egyes részeit.

A Zeneiskola megköszöni
Tisztelettel köszönjük azoknak a szülőknek, illetve vál

lalkozóknak, akik részvételükkel és felajánlásaikkal segítet
ték és támogatták a Városi Zene- és Művészeti Iskola
alapítványi vacsoráját! Hunya Anikó igazgató

VÉRADÁS
A Vöröskereszt április 1S:en és ig-én 8-12 óra között

városi véradást szervez á Katona József Művelődési Köz
pontban, melyre minden-regi és új véradót szeretettel vár.

'-Kurilla Jánosné területi vezető



2004. ÁPRILIS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

Szakmai konferencia
Területi szakmai értekezletet tartottak március 22-én a városháza

nagytermében pedagógusoknak. Téma a paradigma váltás a közoktatás
ban, vagyis a közoktatási törvény módosítása, a közoktatás tartalmi
szabályozására vonatkozó feladatok a közoktatási intézmények számára.
Módosítani kell az alapdokumentumokat, a pedagógiai programot, a
házirendet, az SZMSZ-t. Ki kell dolgozni új dokumentumként az
intézményi minőségirányítási programot (IMIP). Ehhez természetesen az
intézmények szakemberek segítségét veszik igénybe. Al. előadáson

Borbola István és Szalai József, a Dél-Alföldi Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézet munkatársai apedagógiai program átdolgozásával és
az IMIP kidolgozásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről szóltak.

Dr. Becsey Zsolt

A FIDESZ-Magyar Polgári Szö
vetség Szabad Európa listájának 7.
jelöltje.

1964-ben született Szegeden, föld
műves családban.

1982-ben érettségizett Szegeden.
1982-1983-ban sorkatona i szol

gálatot töltött Szombathelyen.
1988-ban diplomát szerez a Marx

Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Szakán.
1988-ban dolgozni kezd aKülügyminisztériumban, az európai integrációs

területen.
1988-91 között az Európa Tanács ügyeinek referense.
1991-95 között Brüsszelben az EK melletti magyar képviselet titkára.
1995-96-ban az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Európai Ügyek

Hivatala vezetőjének főtanácsadója.

1996-ban a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkársága helyettes
vezetőjének, majd 1998-tól vezetőjének titkárságvezetője.

1999-től 2003-ig rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterként
Brüsszelben az EU melletti magyar misszió helyettes vezetője, a magyar-EU
Társulási Tanács titkára. 2001-lől 2003 májusáig amagyar kormány képviselő

je az EU Tanács Politikai és Biztonságpolitikai Bizottsága kibővített ülésein.
2003 április-július között a magyar kormány aktív megfigyelője az Állandó
Képviselők Bizottságában (COREPER I.)

2002. február óta főtisztviselő.

Tudományos fokozat: 2003-ban Ph.DaBudapesti Közgazdaságtudományi
és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok programjában, az EU
keleli bővitésének előnyei az EU számára témakörben.

Nyelvtudása: angol, spanyol, francia és német, különböző szinteken.
1988 óta nős, felesége Szegedi Márta közgazdász.
Három gyermekük van: Zsolt (1990), Dóra (1993), Réka (2003). -X-

OLVASÓi LEVÉL OLVASÓi LEVÉL OLVASÓi LEVÉL
(Akár vitaindítónak is szánhatjuk az alábbi levelet. Kérjük és várjuk olvasóink
-természetesen aláírással ellátott - véleményét, levelét atémához iIIeszkedóen)

XXI. századi diszkrimináció

Mint cigány önkormányzati képviselőt, sokan felkeresnek aual az általános
"hétköznapi" problémával, amivel atársadalom felületesen foglalkozik, ez pedig
nem más, mint adiszkrimináció.

Nap mint nap szembesülni kénytelen a cigányság ezzel a ténnyel
Munkában való elhelyezkedésüket hátrányosabbá teszi származásuk.
Megkérdezném azt, hogy mások mivel többek, mint mi, hisz mi nem magyar
állampolgárok vagyunk, mi nem ebben az országban élünk? (Nagyon sok roma
család gyakorolja a munkájában a megbecsülést, a gyermek nevelésében a
felelősségtudatot.)

GYOMAENDRŐDI EK
VILÁGTALÁLKOZÓJA

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődiek

Világtalálkozója rendezésében részt vállaló civil szervezetek és avároslakók
nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját, ismerőseit a 2004.
április 23-án, 18 órai kezdettel megrendezésre kerülő Gyomaendrődiek

Világtalálkozójára, melyet aKner Imre gimnázium 50. évfordulója alkalmából
aKner Napokkal ünnepélyesen összekötöttünk.

Tervezett program:
2004. április 23., péntek
18.00 óra AVárosi Zene- és Művészeti Iskola szervezésében agyomai

református templomban hangverseny, fellépnek neves, Gyomaendrődről

származó művészek, kórusok.
Az ünnepi programot és ahangversenyt megnyitja: dr. Dávid Imre pol

gármester.
Aműsort vezeti: Tímár Tímea.
Fellépö művészek: Bátki Fazekas Zoltán, Halász János, Kiszely Zoltán,

Kosulczky Tamás, Szilágyi István, Uhrin Viktor, Veréb Judit, Szelezsán Beáta,
Jenei Anna Sára, aGyomaendrődi és aDévaványai Városi Összevonl Énekkar

19.30 óra Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolában állófogadás,
gyomaendrődi elszármazottak találkozója, öregdiák találkozó
2004. április 24., szombat
9.00 óra Az endrődi katolikus templomban, valamint a gyomai refor

mátus templomban Istentisztelet.
Szabadprogram keretében aváros kiállílóhelyeinek megtekintése.
Az endríídi városrészen: Endríídi Tájház: enapon 10 órakor nyílik

aNépi szakrális tárgyak kiállítása, valamint sor kerül aműtárggyá nyilvánított
Fogadalmi Kereszt átadására. Délután, 15 órakor tudományos konferenciát
rendez Szonda István népi szakrális tárgyak témakörben, melynek fő védnöke
dr. Ujváry Zoltán professzor.

A gyomai városrészen: Városi Képtár, Kner múzeum,
Motormúzeum

11.00 óra Amegújult Liget Gyógy- és Termálfürdő megtekinlése
Szabadprogram keretében fürdés
12.30 óra Közös ebéd agyomaendrődi elszármazottak, avároslakók és

a képviselő-testület tagjainak részvételével.
14.00 óra Záróprogram. Képzőművészeti kiállítás megnyitója a Kner

Imre gimnázium tornatermében képzőművészettel foglalkozó voll diákok
alkotásaiból

További információk:
Polgármesteri Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó és Molnár Anikó nonprofit ügyin-

téző, tel: 06 66/386-122, fax.: 06 66/283-288
e-maii: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Web site: http://www.gyomaendrod

OLVASÓi LEVÉL OLVASÓi LEVÉL OLVASÓi LEVÉL
De, sajnos, amédia a romák hátrányait helyezi legtöbbször előtérbe. Nem

tagadom, vannak problémák. De úgy gondolom, hogy nem csak ami társadal
munkban fordulnak elő gondot idéző események. Kisgyermek korunkban,
sajnos, éreztelik már velünk a társadalmi hovatartozásunkat. A későbbiekben

ezekkel a hátrányokkal növünk fel. A megalázottság, az unszimpália és a
kirekesztettség, melyben nekünk, cigány lakosoknak, szinte mindennap szem
besülnünk kell. Nagyon kevesek figyelnek fel arra, hogy közülünk is, aromák
ból, sok apedagógus, orvos, művész, sportoló, politikus és még sorolhatnám
rangos tevékenységű társainkat. ..

Ebből is látszik, hogya cigány-társadalomban is vannak olyan emberek,
akik törekednek arra, hogy felemelkedjenek, és ezzel a magyar társadalmat
gyarapítsák.

Bízom abban, hogya magyar társadalomban megszűnik a társadalmi
rétegződés, adiszkrimináció, ugyanis nem a"sötét középkorban" élünkl

Tisztelettel: Szécsi Zsolt, CKÖ képviselő
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58 illes a itner ~mre OJimná3ium is a e3akkö3étJiekolai oktatás
(1964-töl 1990-ig)

Iskolánk első tízéves története Tömösvári Balázsné igazgató
nyugdíjba vonulásával, 1964-ben zárult. Ekkorra már párhuzamos gim
náziumi osztályok működtek, és atanári testület is kiépült megfelelő, jó
szaktanárokkal. 1964. augusztus 1-jén Fekete Antal szeghalmi kollégiu
mi igazgatót idehelyezték, és megbízták az iskola vezetésével. Ekkor
indult iskolánkban a gimnáZium mellett a szakközépiskolai oktatás,
kereskedelmi és mezőgazdasági osztályokkal.

A Békés Megyei Szövetkezetek Központja (MESZÖV) kez
deményezésére kereskedelmi szakközépiskolai osztályt indítottak azzal a
céllal, hogy érettségivel rendelkező vegyesbaili és ruházati bolti
eladókat képezzünk amegye helységeinek ÁFÉSZ boltjai számára. Ez a
tanulási forma vonzó volt az általános iskolát végzettek körében. Sokan
jelentkeztek. A felvételt a jó tanulmányi eredményen kívül a községek
szövetkezeti boltjainak munkaerő-szükséglete és a kollégiumi férőhe

lyek száma is meghatározta. A szakközépiskolai oktatás, kü!önösen a
gyakorlati képzés szervezésére, irányítására szükség volt egy másik
igazgatóhelyettesre. Erre a feladatra Solymosi János tanár kapott meg
bízást.

A kereskedelmi osztályok működtetése nem igényelt nagyobb
beruházást az oktatási szerveknek, nem kellett tanbaitat működtetni,

mert agyakorlati képzés ahelybeli és környékbeli községek ÁFÉSZ bolt
jaiban történt. így a tanulók heti egy alkalommal Gyoma, Endrőd,

Dévaványa, Körösladány és Mezőberény szövetkezeti boltjaiban voltak.
A tanulók többsége így lakóhelyén gyakorolt, a kollégisták helyben,
Gyomán és Endrődön. A nyári egyhónapos gyakorlatot a tanulók
lakóhelyükön végezték. A boltvezetők szinte mindenütt segílőkészen

fogadták tanulóinkat, jövendő munkatársaikat. Az elméleti oktatás az
iskolában folyt. Aközismereti tárgyak tanítását szívesen vállalták agim
názium tanárai, a szaktárgyakét pedig a szövetkezet szakemberei, így
Kiszely Lajos, a kereskedelmi osztály vezetője a kereskedelmi
ismereteket, Rosza Pál a dekorációs ismereteket. Nagy Mihályné
kémia-fizika szakos tanár az áruismeret című tantárgy oktatására is
specializáita magát.

Atanulmányi színvonal nem maradt el némelyik gimnáziumi osztá
lyétói. Két idegen nyelv tanulása volt kötelező. Az orosz nyelven kívül
angolt, franciát, illetve németet oktattunk. Tanulmányi versenyeken is
részt vettek akereskedelmi szakközépiskolás tanulóink. Kiemelkedő volt
Csicsely Erzsébet eredménye a megyei és az országos orosz nyelvi
versenyen. 1971-ben az országos döntőben ki lencedik, 1972-ben
pedig, több neves közgazdasági és ipari szakközépiskola versenyzőjét

megelőzve, első lett. Felkészítő tanára Solymosi János volt.
1968-tól 1972-ig akereskedelmi osztályokban 163 tanuló éreltsé

gizett. A végzettek többsége a vidéki kereskedelemben helyezkedett el
(bolti eladó, boltvezető, utóbb egyéni vállalkozó). de néhányan szak
májukban, sőt más szakokon is tovább tanultak. Nagyon sajnáltuk,
hogy 1972-ben az Oktatási Minisztérium iskolánkban megszüntette a
kereskedelmi szakképzést. Eredményeinket elismerve a megyeszékhe
lyen kívánták a kereskedelmi szakközépiskolai képzést működtetni.

Mintegy másfél évtized múlva, 1989-ben újraindult iskolánkban a
kereskedelmi szakképzés. A rendszerváltozáskor a piacgazdaság
igényei szerint új formában és tartalommal indult el ismét ez akedvelt
szakképzés. Ez azonban már egy újabb fejezet lesz iskolánk
történetében.

1964-ben indult egy mezőgazdaság i (szarvasmarha-tenyésztő)

szakközépiskolai osztályunk is. A tanulók beiskolázásában különösen
dr. Csókási Béla, gazdasági mérnöktanárunk buzgólkodott. Ez aszakma

azonban nem igényelt nagyszámú érettségizett szakembert, ezért a
következő tanévben már nem sikerült újabb osztályt indítani. A tárgyi
feltételek sem voltak kielégítők. A gyakorlat a Körösi Állami
Gazdaságban folyt. A szakelméleti tárgyakat dr. Csókási Béla, majd
nyugdíjba vonulása után (1966) dr. Gyökös Zoltánné agrármérnök-tanár
oktatta. Mindketten kiváló szakmai és nevelő munkát végeztek. Végül
24-en érettségiztek. Néhányan tovább tanultak, a többiek pedig külön
böző munkaterületeken helyezkedtek el.

A megszűnő mezőgazdasági szakközépiskolai képzés helyett cipő

ipari (cipőgyártó) szakközépiskolai osztály indítását engedélyezték. A
gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit az Endrődi Cipész Szö
vetkezet (EN CI) biztosította, aközismereti tárgyak tanítását iskolánk ta
nárai végezték. Az Oktatási Minisztérium számára is új szövetkezeti ipari
szakma tantervi javaslatát az ENC/ szakembereinek közreműködésével

mi állítottuk össze, amelyet megvitatás után jóvá is hagytak. így 1967
ben beindult az első cipőipari szakközépiskolai osztályunk.

A gyakorlati oktatás 1971-ig az ENCI tanműhelyeiben, az ottani
szakoktatók közreműködésével, heti egy napon történt. A tanulók fél
éves váltással a cipőfelsőrész, illetve az aljrész készítését tanulták 4
tanéven keresztül. Aszakmai elméleti tárgyakat (technológia, anyagis
meret, szabás-szakrajz, cipőipari géptan stb.) eleinte az üzem szakem
berei oktatták. 1969-ben Forgó Lajos technikustanár iskolánkhoz került,
saszakmai elméleti tárgyakat tanította 1978-ig. Az első cipőipari osztá
lyunkban érettségizett Oláh Ferenc, cipőipari üzemmérnöki képesítést
szerezve, szintén intézményünkhöz került, és ő is aszakmai elméleti tár
gyakat tanította. Őt váltotta szakközépiskolánk volt tanítványa, Imre
Sándor, cipőipari mérnöktanár. Súlyos betegsége és halála miatt
ugyancsak az itt végzetttanulóinkból kikerült mérnöktanárok vették ál a
szakmai elméleti oktatást - Hunya István, Kövesdi László, Werbné Papp
Róza, Szilágyiné Csúvár Magdolna.

1971-ben érettségiztek az első cipőipari szakközépiskolai osztá
lyunk tanulói. Négy évfolyam tanulói kiszorultak az ENel tanműhe

lyeiből, ahol ipari szakmunkástanuló képzés is folyt. Ekkor iskolánk
udvarán egy 2 termes tanműhely épült, s a gyakorlati oktatás átkerült
iskolánkhoz. Gyakorlati oktatók lettek: Tímár Imre, Marsi János, majd
Szonda István az aljrésznél. Krézinger Györgyné, Gecseiné Pintér Eszter,
majd Bíróné Majoros Mária afelsőrésznél. Atanműhely és agyakorlati
oktatás vezetője előbb Tímár Imre, majd betegsége és halála miatt Marsi
János lett.

Atanműhely építésekor, 1972-ben szűnt meg akereskedelmi szak
középiskolai képzés, amelynek szervezése, irányítása Solymosi János
igazgatóhelyettes feladata volt. A cipőipari gyakorlati oktatás vezetését,
főleg atanműhely működtetését (anyagbeszerzés, kész cipő értékesítése
stb.) nem vállalta, s így igazgatóhelyettesi megbízatásárói lemondott. A
cipőipari osztályokban az elméleti és gyakorlati képzés eredményesen
folyt 1992-ig. Ekkor érettségizett az utolsó osztályunk. Acipőipari szak
középiskolai képzés átkerült az ipari iskolához, helyébe ismét
kereskedelmi szakközépiskolai osztályt indítottak.

AGimnáziumban 22 év alatt 545 cipőipari szakközépiskolai tanuló
érettségizett. Többen a szakmájukban kezdtek el dolgozni, de sokan
más munkaterületre mentek, vagy tovább tanultak. A szakközépiskolai
tanulók a gimnáziurniakkal harmóniában, ugyanolyan nevelési
követelményekkel tanultak együtt intézményünkben. Ők is ugyanolyan
kedves tanítványaink voltak, mint agimnazisták, és most is egyformán
örülünk, ha találkozunk velük vagy hallunk róluk.

Solymosi János
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TALÁLKOZÓ!
Az Emberek Jobblétét Teremtó'\( Újszövetség Pártja 2004.

április 7-én, 18 órai kezdettel a Katona József Művelődési

Központban (Kossuth u. 9.)

TÁJÉKOZTATÓT tart!
Tisztelettel meghívjuk és várjuk Gyomaendrőd és akörnyék lakosságáti
Közösségi és magánproblémáikkal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik.

Dávid Zoltán Mátyás elnök

EMBEREK JOBBLÉTÉT TEREMTŐK ÚJSZÖVETSÉG PÁRTJA
Megalakult: 2003. 11. 16. Pártszékház: 6328 Dunapataj, Ordasi út 4. sz.

Apárt célja:
Tagjai politikai nézeteinek, akaratának kifejezése; - a helyi és országos

politikai döntésekben való részvétel, illetve ezek demokratikus eszközökkel
történő befolyásolása; - ahátrányos helyzetűek politikai, társadalmi, kulturális,
szociális és gazdasági segítése; - Magyarország, valamint a Magyar Emberek
jólétét minél hamarabb megvalósítani.

Apárt cé/jainak rész/etezése:
1. Alétminimum havi, nettó 50.000 Ft-ban, abérminimum havi, nettó

150.000 Ft-ban történő biztosítása.
2. Ingyenes orvosi, kórházi gyógykezelési, és gyógyszerellátás biz-

tosítása minden Magyar Ember részére.
3. Díjmentes iskoláztatás és továbbképzés minden Magyar Ember

számára Magyarországon.
4. A mezőgazdaság, az ipar és minden egyéb szakterület gyors

fejlesztése és tisztességes munkahely és munkabér biztosrrása
5. Naprakész, pontos információ nyújtása minden társadalmi rétegnek.
6. Amédián való pozitiv tanítás és gondolkodás megvalósítása
7. A mezőgazdasági termékek tisztességes áron, közvetlenül a ter

melőktől való felvásárlásának elérése.
8. Magyarország természeti és ásványkincseinek megóvása.
9. Amagyarországi szellemi tőke és találmányok támogatása és meg

tartása Magyarország részére.
'10. A magyarországi közbiztonság fokozott javítása, a bűnözés felszá-

molása.
11. fJ.J. úthálózatok, valamint a közlekedés gyors és hatékony meg-

valósítása.
12. Magyarország békés és jó kapcsolatteremtése a világ összes

országával.
fJ.J.ért kell ezt apártot megalakítani, mert aMagyarok jóléte elő van készítve

a2000. év óta Nagyon sok fórumon felajánlottam segítségemet, ezt mindegyik
párt semmibe vette, vagyis nem találtam olyan pártot, kormánytagot, aki ezt
elfogadta, illetve végrehajtotta volna. Továbbá a Megyei Egyház vezetőinek is
megküldtem a dokumentációl, ők sem éltek a lehetőséggel. Ahhoz, hogy ez a
jobblét bekövetkezhessen, fizikailag a Magyar Tisztességes Embereknek el kell
logadnia, össze kell fognia, meg kell erősödni. Ehhez várjuk az új tagok
belépését!

Dávid Zoltán Mátyás elnök - X-

IX. Házi bor- és kolbászverseny
Április 5-én megrendezik ismét a Házi bor- és kolbászversenyt a

Kertbarát Kör és a Katona József Művelődési Központ Nevezés 8.30 órától,
100 FtJdb - az első három téteIig , a további ingyenes - nevezési díj
befizetésével, ahelyszínen. 10 órakor az ünnepélyes megnyitó kezdődik.

A Városi Zene- és MűvészetiIskola hírei

Ebben atanévben a képzőművészeti tagozatról három tanulónk jelentkezett
továbbtanulásra: Kondor Nóra, Lövei Zsófia és Gyuricza Barbara aBékéscsabai
Evangélikus Gimnázium képzőművészeti tagozatára. Mindhárom tanulónkat lel
vették az első helyen, ezen felül Lövei Zsófia és Gyuricza Barbara a szegedi
Tömörkény Islván Gimnáziumba is felvételt nyert. Felkészítő tanáruk Hevesi
Nagy Anikó. Gratulálunk mindannyiuknaki

Közép-Magyarországi Regionális Judo Rangsor Verseny
március 13-án, Gyomaendrödön

Aversenyen 308 induló 12 csapatban jelent meg. Eredmények:
Tanfolyamos: 40 kg: Szabó Emese 1., 24 kg: Megyeri Márk 5.
Diák C27 kg: Tólh Dominika 1., 30 kg: Pintér Béla 2., 35 kg: Katona Ákos 3.
Diák B36 kg: Zsombor Fanni 1.,29 kg: Kiss Attila 4., 35 kg: Juhász Dávid 1., Kónya

Dániel 5.
Diák A35 kg: Gyuricza Adrienn 1., 38 kg: Juhász Allila 1.
Serdülő 36 kg: Gyuricza Adrienn 1., 52 kg: Tólh Bianka 2., +63 kg: Megyesi Hajnalka

3., 36 kg: Gellai Balázs 2., 40 kg: Juhász Attila 2., 50 kg: Sóczó Gergő 7., Szabó Dániel
5., Kovács Gergő 9., 55 kg: Jakab Csaba 3., Patai Gergő 4., 60 kg: Kovács Endre 1.,
Farkas Kristóf 4.

Iljúsági 50 kg: Szabó Dániel 2., Sóczó Gergő 3., Patai Gergő 5, 55 kg: Jakab Csaba
5., 60 kg: Kovács Endre 1., Molnár Albert 3., Farkas Kristóf 5.

48 kg: Harmati Éva 2., Orosz Zsanett 3.. 70 kg: Megyesi Hajnalka 2.
Összetett csapatverseny: 1. Atomerőmű SE 234 p; 2. Szolnok 228: 3. Gyomaendrőd

137.

Forg·Yech Kupa
Fedettpályás serdülő és gyermekverseny

Március 13-án, Békéscsabán, megyénk NAP-iskoláinak részvételével rendezték meg
ezt arangos atlétikai sporttalálkozót, ahol 28 lanulóval veltünk részt. AJ. erős mezőnyben

5aranyo, 9ezüs!- és 15 bronzérmet nyertünk, sezzel a29 éremmel alegeredményesebb
iskolának bizonyultunk, megvédve tavalyi címünket. Ezen amegmérettetésen avattuk fel
az önkormányzati lámogatásból vásárolt felszerelésünket (nadrág, póló, melegítő)

Tanulóink az érmek mellett még hat versenyszámban javitolták meg az iskolai rekordot l

Eredmények:
Aranyérmesek: Jónás Balázs súlylökés: 9,92 m(iskolai rekord - ir), Gonda Márton

600 m: 1:49,3 p., Gonda Barbara súlylökés: 8,34 m(ir), Dógi Richárd 600 m U9,3 p.,
Dógi Richárd súlylökés: 11,38 m(ir)

Ezüstérmesek: Balázs Timea 600 m, Szakálos Edina 600 m, Kurucz Éva 30 m, Német
Richárd 600 m, Farkasinszki Mariann 60 m(8,46 mp - ir), Farkasinszki Zita 600 m, Dógi
Richárd 60 m: (7,57 mp - ir), Dógi Richárd távolugrás.

Bronzérmesek: Demeter József 600 m, Pintér Nikolett távolugrás, Burai Ildikó 30 m,
Balázs Tímea távolugrás, Vári Katalin 600 m, Dávid Imre 600 m, Szerető Zottán 30 m,
Balog István távolugrás, Szakálos Edina lávolugrás, Kurucz Éva 600 m, Farkasinszki
Mariann távolugrás (4,61 ir), Farkasinszki Zita súlylökés, Jónás Balázs 60 m, Gonda
Martin súlylökés, Dógi Jenő 600 m.

Március 15. Kupa - labdarúgás
Március 11-én asportcsarnokban a III. korcsoportos fiúk részére rendezett hagy

ományos tornán, 3csapat részvételével aRózsahegyi iskola csapata elhódítolta agyőztes

nek járó serlege!, megvédve tavalyi teljesítményét. Atorna gólkirálya Gonda Martin lett, 6
góllat. Eredmények: Rózsahegyi K. Ált.lsk.-Kis B. Ált. Isk. Gye. 7:0 (4:0) (Góllövő: Gonda
5, Bukva és Mészáros)

Rózsahegyi isk.-Ványai A. Iskola, Dévaványa 2:1 (2:0) GÓllövő: Bukva és Gonda.
Csapattagok: Jónás Balázs, Rácz Gergő, Balog István. Mészáros Dávid esk, Bukva

Tamás, Gonda Martin, Balos János. Vaszkán Gábor testnevelő tanár

Európai uniós sarok
Áruk és szolgáltatások szabad áramlása ro

Hogyan valósul meg az áruk szabad kereskedelme ~ . '
az Európai Unió belső piacán? br:LFOCJNTR!'1

Az Európai Unió alapja a vámunió, ami a teljes áruforgalomra kiterjed és
magában foglalja atagállamok közölti import- és exportvámok, valamint avám jel
legű köztartozások megszüntelésél, illeióleg egységes vámtarifa bevezetését az
EU-n kívüli harmadik országokkal szemben. fJ.J. unió tagországai közölt lilos az
import és az export mennyiségi korlátozása, és minden olyan inlézkedés, amely
ezzel egyenértékű halású. Bizonyos esetekben (pl. a közerkölcs, közrend vagy
közbiztonság védelme) az export- vagy importtilalom, illetve -korlátozás nemzeti
hatáskörben megengedett.

AKözösségi Vámkódex tartalmazza avámeljárások, avámteher kiszabásának és
megfizetésének szabályait, mely minden tagállamra nézve kötelező érvényű. A
Közösségi Vámkódex rögzíti, hogy illetékes vámhatóság köteles bárkinek az írásos
kérelmére vámokra vonatkozó lelvilágosításl és/vagy származási állásloglalást kiad
ni, mely hat évig érvényes. Az EU-csatlakozást követ6en avámtételek is módosul
nak, ami Magyarországon csaknem ötezer termék esetén vámcsökkenést, míg kb.
kétezer árucikket illetően avámtételek növekedését fogja jelenteni. Addig azonban
Magyarország saját vámtarifákal alkalmaz.
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A Gyomaszolg Ipari Park Kft. közérdekűtájékoztatója
Az alábbiakban aGyomaszolg Ipari Park Klt. ügyvezető igazgatója, Fábián

Lajos tájékoztatja az olvasókat a cég tevékenységéről és feladatairól, valamint
felhívást intéz valamennyiőnkhöz egyes problémák ügyében.

Az elmúlt évben a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton összevont
pályázatot nyújtott be agyomaendrődi önkormányzat. Az új, hamarosan átadás
ra kerülő regionális hulladékkezelő mű egyik feladata lesz ugyanis a települési
szelektív hulladékgyűjtés szervezése és az aztán begyűjtött anyag kezelése. A
pályázat tehát felöleli a 15 hulladékgyűjtő sziget edényzetére vonatkozót is
(ugyanis egy-egy helyen négy-frakciós gyűjtés lesz majd: színes-, fehérüveg,
papír és műanyag), s az ezekhez szükséges ürítő jármű. Az új szemétlerakó
telepen a szelektív hulladék fogadására megvan a megfelelő gyűjtő, szelektív
válogató épület. Továbbá része volt még apályázatnak egy szelektív gyűjtőudvar,

amely asaját telephelyen, az Ipartelep utca 2. sz. alatt lesz kialakítva. Ez is, ter
mészetesen, alakosság részére áll majd rendelkezésre, például rossz akkumulá
torok, fáradtolaj, festékesdobozok, gyógyszerek, szárazelemek, egyebek le
adására.

Pályáztunk még egy kistelepülés részére hulladékgyűjtő járműre is - mond
ja Fábián úr -, amit sikeresen megnyertünk. Ezzel Hunya szemételszállításában
működünk közre. A szelektív gyűjtésre kapott gépkocsi 18 m3-es, amely egy
daruval van ellátva, s ez végzi az edények ürítését. A hozzánk tartozó
kistelepülésen is a szelektív gyűjtés feladait is szeretnénk mel ellátni. Az új
szeméttelep beindulása után, valamint az üzemeltető kinevezése után, amely még
egyelőre várat magára (inlerjúnk időpontjában), kapnak majd teljes leladkört
ezek ajárművek.

A Gyomaszolg Klt. által az elmúlt évben összegyűjtött háztartási hulladék
mennyisége Gyomaendrődön 6480 m3 volt, lomtalanításkor 800 m3. Hunyán
ezek aszámok: 648 m3, lomtalanításkor 60 m3, Örménykúton 220 m3, lomta
lanításkor 20 m3 Ebből is kiderül, hogyaszeméttel mindenkinek spórolnia kell,
mert egyre drágább lesz ez aszolgáltatás, agyűjtése, kezelése, befogadása. Ezek
után lehetőség lesz a szelektív gyűjtés re, és ezzel élni kell. Ugyanakkor a
lakosság próbálja meg a komposztálható anyagokat ne szemétként kezelni,
hanem hasznosítani otthon.

Az ipari parkkal kapcsolatosan felmerült aHenkel cég betelepülése, de még
konkrét, végleges eredmény ebben nincs. Az olasz vállalkozó energiatúvel
működő erőműve - kijelentése szerint - most már szinte biztos, hogy
Gyomaendrődön épül majd meg. Ezek atárgyalások két éve zajlanak egyébként.
Ennek beindulását meg kell előznie egy olyan kampánynak, amelyben atermelők

felfigyelnek erre a lehetőségre, és beszállítói lesznek az erőműnek.

Az ipari park feltöltéséért történő befektetői tárgyalásaink egyébként mindig
azt tartják szem előtt, hogy az ipari park területe minél előbb és minél
előnyösebben fogadhassa avállalkozásokat, sezen dolgozik aváros vezetése és
a cégünk is. A megyénkben, mint tudott, nyolc ipari park van, azonban még
mindig az a probléma, hogy nem igazán vonzza megyénk a betelepülő vál
lalkozásokat valamilyen oknál fogva, tehát bármelyik esetében hasonló agond,
mint a gyomaendrődivel. Talán az EU-csatlakozás némi elmozdulást ered
ményezhet ebben Békés megyében.

A gyomaendrődi temetők közül az endrődiben a harminc éves ravatalozó
épülete nemrégen teljes felújításon ment keresztül. Reméljük, hogy jó ideig meg
felelő marad. A felújítás mintegy nyolcmillíó forintba került. Teljes aljazatcsere
történt, avilágítást is modernizáltuk, hideg-melegvizes öltözőt kellett kialakítani,
aboncépület is felújításra került, már csak egy boncolóasztal hiányzik, amelynek
értéke egy-másfélmillió forintra rúg. Etemető üzemeltetésével különösebb gond
nincs, ott még új terület rendelkezésre áll. Folytatjuk még az útépítést, és
következik majd egy megfelelő parkoló megépítése is Endrődön.

A gyomai köztemetőben a ravatalozó bádogosmunkával történő tető

szigetelése szükséges, azonban egy-két éven belül ott is meg kell történnie a
fe/újító munkálatoknak. Ebben atemetőben víszont már helyszűke mutatkozik. Az
önkormányzat ezért, mint ismert, már közel háromhektáros területet vásárolt a
szomszédos telekből, ahol a temető bővíthető lesz. A temetések egy-két éven
belül már itt is megkezdődhetnek, a szükséges előmunkálatokat követően.

Legsürgetőbb azurnahelyek és akriptahelyek kijelölése.
Atemetőkben az utak és asírok közötti területet aGyomaszolg Kft. rendben

tartja, afüvet kaszáljuk, és ahulladékkonténereket rendszeresen üríljük. Azonban
a sírok közvetlen környezetét mindenkinek magának, a hozzátartozóknak köte
lessége rendben tartani. Avízvételi lehetőségek is megfelelőek, hiszen sok vidé
ki temetőben nincs ilyen könnyített lehetőség, mert van egy csap vagy kút a
temető bejáratánál, ami alátogatókat szolgálja.

Akft. kezelésében lévő bel- és külterületi utak rendbentartásáról annyit nyi
latkozott Fábián úr, hogya sok kellemetlenséget okozó szennyvízcsatorna-építést
követően általában megépitik az utakat is. Ezzel pedig hamarosan nagyban javul
aváros útjainak aközlekedést segítő állapota. Amég meg lévő földutak, amelyek
nagymértékben okozói afokozott sárfelhordásnak, hamarosan szilárd burkolatot
kapnak, az elfogadott útkoncepcióban meghatározott terv és rend alapján. Sokat
segít ebben - a sárfelhordást kiküszöbölendő - a Fő útra csatlakozó utcák
útburkolatainak mielőbbi megépítése. A generálkivitelező acsatornaépítés
következtében megrongálódott burkolatokat köteles kijavítani. Ennek ellenére mi
elkezdtük aföldutak lehetőség szerinti feljavítását, kül- és belterületen egyaránt.
Aszilárdburkolatú utak esetében kérjük a lakosság segítségét is. Folyamatosan
épülnek az új utak, és az ott kihelyezett tábláknak (súlykorlátozás, egyirányú,
sebességkorlátozás stb.) adják meg atiszteletet, vegyék figyelembe ajelentését.
Például áruszállílásnál vagy parkoláskor ne álljanak útpadkára, mert így azt
egyrészt tönkreteszik, másrészt bosszantó sárfelhordást okoznak. Az érintett
üzletek, vállalkozók a leállósávot úgy alakítsák ki, hogy az megfeleljen a ren
delkezéseknek, és ezzel vigyázzanak az utak tisztaságára és állagára' A lakosság
pedig -lehetőség szerint - kérjük, rendezze atelke és az út közti szakaszt, főleg

a bejárókat, hogy sárfelhordás nélkül tudjanak közlekedni. Azonban a
közterületet gondozzák is, hiszen ez feladata minden tulajdonosnak. A város
kinézete legyen kellemes, és ehhez járuljon mindenki hozzá saját kis rendező

munkájával.
Az útkoncepcióban szerepel bizonyos utcák egyirányúsítása. Ennek

bevezetése is indul, legelőször a Révlaposon, majd a Csókásiban. Az
egyirányúsítás előfeltétele, hogy az utak készen legyenek. Kísérletképpen tehát
ezen a két részen vezetjük be először, majd követi a többi utca. Szerintünk ez
nagyban elősegítené atelepülés tisztaságát is.

Sajnos, nagyon nagy mennyiségben és milliós értékben tűnik el KRESZ
tábla egy évben avárosban. Most már lebetonozzuk ezeket, és nem alumínium
ból, hanem horganyzott csőből készülnek, hogy ezzel is kedvét szegjük a fém
tolvajoknak, de heccből és egyéb meggondolatlanságból mégis kiszedik őket,

főleg a "diszkóéjszakák" alatt. A tettesek talán nem tudják, hogy ezek valahol
értünk vannak, a folyamatosan növekvő forgalomban érdekünk, hogy a táblák
meg is maradjanak.

Megint nagyon sok kóborkutya jár-kel avárosban. Atulajdonosok figyeimét
felhívjuk, hogy jobban vigyázzanak az ebekre, ne engedjék őket elcsatango/ni. Ha
pedig feleslegessé vált anégylábú társ, akkor szóljanak, hogy vigyük el asin
tértelepre azokat. Nagyon balesetveszélyesek az esetleg feldühödött ebek, és
súlyos sérülést is okozhatnak, tehát kérjük, jobban vigyázzanak rájuk!

Újabb festménnyel gyarapodott aVárosi Képtár gyűjteménye

2004. március 13-án Láng Miklós és felesége, Bécsi Erzsébet ahagyatékán
felül újabb Vidovszky Béla-festményt adományozott Gyomaendrőd Önkor
mányzatának azzal acéllal, hogy az aVidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény

- Városi Képtár
rendelkezésére ül~~~~;:=~~ii~~n;;;;=~
álljon, és kiállítá-
sára - megfelelő

alkalmakkor - sor
kerüljön Az alko
tás két sakkozó
öregembert ábrá
zol, a címe: A két
öreg. A festmény
tisztításra, a vá
szon feszítésre
szorul, ezért be
került a legköze
lebb restaurálás
ra kerülő képek .....iiiPOOi__;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;:;;::;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~~~

közé.
Ezúton szeretnénk aKöz.alapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért

és Gyomaendrőd Város Onkormányzata nevében köszönetet mondani az
adományozó Láng Miklós és felesége, Bécsi Erzsébetnek, hogy gyűjteményün

ket ezzel agyönyörű darabbal tovább gazdagították.
Molnár Anikó
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Gyomaendrodi ki kicsoda?
gazdálkodókról, Homoki József ..----~---..,...,------

kereskedőről, Vincze doktor
úrról, Bartha doktor úrról, Tímár
Sándorról és Uhrin Nándorról, a
két endrődi orvosról, Pajor'
Gyula igazgatóról, Szász Lajosné
Ilonka néni tanítónőről, Szabó
Ernő tanárról, és még sok-sok, az
utókor által tisztelt emberről.

II. Elszármazott barátaink
közül azokat kerestük meg,
akiknek volt valamilyen publiká
ciójuk vagy önálló kiállításuk,
felvette őket más lexikon, tehát az átlagosnál jelentősebb az életpá
lyájuk. Nagyon figyeltünk sikeres fiataljainkra: Tímár Judit, Béres
Marika, Csaba Gábor, Kiszely Zoli, Szujó Zoli, G. Fekete Éva, Frankó
Tünde, Nagy Erika, Gyuricza Csaba, Solymosi János, Tamás, Marika, a
,Iuhász-Iányok, és még sorolhatnánk, szerencsére (a lexikonban
soroljuk is). Az idősebb, országos hírű elszármazottakat is felvettük
kiadványunkba, egyrészt mert szeretnénk velük büszkélkedni. Látjuk
majd a maga teljességében, hogy milyen sok csillagot: írót, költői,

művészt, tudóst, sportolót adott szülőhelyünk az ország egére.
Lélekmelengető érzés. Egyébként róluk is igyekeztünk közreadni olyan

. adatot, a szülőhelyhez kötődő

élményt, aminek más lexikonok
ban nincs jelentősége, de nekünk

, nagyon fontos.
III. Ama is itthon élőknél csak

a rend kedvéért osztottuk szét az
anyagot gyomaiakra és
endrődiekre, ezt tulajdonképpen
nem is lehetett tartani. Ezen belül
foglalkozás szerint igyekeztük a
ma élőket felvenni. A
gazdálkodásban jelentőseket 
Sárhegyi Bandi bácsit, Madarász
Laci bácsit, Csoma Antall, avál
lalkozóinkat, lehetőség szerint

teljes mértékben. Rájuk nagyon odafigyeltünk, hiszen szülőhelyünk

jövője talán elsősorban az ő kezükben van. Az egyik vállalkozó el is
mondja, hogy "Nagyon jó érzés, nagy boldogság, amikor munkahelyet
tudunk adni az embereknek". A kereskedelemből, az üzleti életből is:
Tanai Ferencet, Róza Vendelnét és még sok mást megkerestünk.
Felvettünk a vasutasok közül is néhányat, cipészt, ácsot, asztalost,
halászt stb. Azt reméljük, hogy azok, akik nem kerültek be, de jog
szerint ott lenne a helyük, nem sértettséget éreznek majd, hanem azt
látják, hogy az ő foglalkozásukból is bekerültek néhányan az idősebbek

közül. Felvettük kedves tanárainkal: Hunyáné Erzsikét, Balog Bálintot,
Darvas Tibor bácsit, Ronyec Palit, Hornok Lajost, CsüllögFerencet,
mindenki Tóni bácsiját és másokat. Megtaláljuk a lexikonban orvo
sainkat, felvettük az egészségügy dolgozóit, művészeinket, amatőr

művészeinket. Az olvasgatás idejére visszatérnek hozzánk: Hévvízi tanár
úr, Koós Feri, Putnoki Elemér, Gyetvainé Búza Terike, Dombi Béláné,
Bela Jóska Kínából és mások.

Előfordult, hogyaközléshez a legalkalmasabbnak látszott, ha a
családot, a családtagokat nem a saját nevükön, a lexikonban esetleg

Gyomaendrődi lexikon, tehát ahelyhez kötődés volt akiindulópont.
Attól, persze, még endrődi vagy gyomai valaki, ha mondjuk a gyulai
kórházban született (1997-től, mint tudjuk, senki nem születhet
Gyomaendrődön, mert megszűnt aszülőotthon). Akkor is gyomaendrő

di valaki, ha máshonnan jött, de az élete jelentős részét itt éli, velünk,
ebben aközösségben.
I. A század első feléből

- lehetőség szerint - összegyűjtöt

tünk mindenkit, aki a ma élőkre

hatással volt, emlékeznek rájuk az
emberek, valami maradandót kaptunk
tőlük. Néhány példa: olvashatunk a
Gyomai C1jságot szerkesztő, de sok
másban is kiváló Wagner családról, a
két gyomai patikus családról (Mácz,
Máday), aLegeza családról, Kovács
Lajos főpostamesterről. A későbbi

időkből olvashatunk Rácz Lajos bácsi
és Vaszkó Mihály bácsi

Bárki, akinek az életpályája a
kenyérkereseten túl egy kicsit
arról is szól, hogy fontos neki a
szülőhely. A lexikon terveit és
kereteit szerkesztőségünk meg
hirdette a három helyi újságban,
kértük a segítséget. Arra számí
tottunk, hogy javaslatokat ka
punk, hiszen a szerkesztőknek is
véges az ismeretségi köre, illetve
segítenek nekünk akutatásban. A

..,.·· ..on_ bekerül és ingyenes volt és
önkéntes. Mindenki annyit közölt

'~l..-.__..............""""';u.ii:.Jol.ílíO.ll saját adataiból, amennyit akart.
Amikor elkészült az emberekről a

szócikk, azt visszaküldtük elolvasásra és jóváhagyásra. Úgy gondoljuk,
mindenkivel korrekt volt a munkakapcsolatunk. Engedjék meg, hogy
ezúton is megköszönjük az együttműködést alexikonban szereplő bará
tainknak.

Április végén lát napvilágot a Gyomaendrődi ki kicsoda.
A kiadványt az április 23-24-i rendezvények idején kezdik
árusítani a Honismereti Egyesület és a Szülőföld Baráti Kör
tagjai. Ezt követően a település két könyvtárában két héten
keresztül megvásárolható (1900 Ft). Aki előzetesen jelezte
vásárlási igényét, annak biztosítjuk a megfelelő pél
dányszámot. Az a kérésünk, hogy ha teheti, vegye át a
jelzett helyeken.

A lexikon kél év alatt készült el a két egyesületi lag, illetve az ők

barátai - 54 ember - munkája révén. A nyomdai költséget városunk
önkormányzata vállalta.

Akiadvány együtt sorolja fel agyomai és az endrődi embereket a
nevek szerinti betűrendben. Időhatár: aXX. század volt, ennél korább
ról akkor közlünk adatokat, ha azok település-történeti szinten fontosak
(pl. Wodianer család).

Ki került be?
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Jó volna azt gondolni, hogy ezzel nincs vége a munkának. Hogy
majd egyszer az orvosi rendelők falára rákerülnek a régi orvosok
fényképpel, rövid életrajzzal, vagy az iskolák falára arégen-volt pedagó
gusok. Asportcsarnok folyosóján is szépen elférne szülőhelyünk kiváló
sportolóinak képe, ez rangot is jelentene, esetleg célt is a fiataloknak.
Minden intézménynek fontos asaját múltja, az elődök szelleme. - Időt

állóbbaknak kellene lennünk. Vigyázni kell a folyamatra. Csak akkor
becsülnek mások is minket, ha mi becsüljük saját magunkat, egymást.
És van mire büszkének lennünk; győződjenek meg erről a
Gyomaendrődi ki kicsodában.

Dr. Szilágyi Ferencné, Kovácsné Nagy Katalin

tagok döntenek. írtuk mindezt a
magunk örömére, a gyomaend
rődiek örömére. Nem lesz orszá
gos jelentőségű kiadvány, nem is
annak szántuk. Magunk miatt
írtuk, egymásnak. Ez a kiadvány
arra biztat bennünket, hogy
"magasságokra" függesztett te
kintetünket végre fordítsuk
egymás felé, nézzünk körül saját
környezelünkben. Ne csak a
máshonnan jött ötleteket,
eszméket figyeljük. Úgy tűnik,

egyre inkább a "segíts magadon, az lsten is megsegít"-korszak
következik ránk. Akkor nézzünk jobban körül saját szülőhelyünkön! Ne
fújjon már el minket se anyugati, se akeleti szél.

Közismert a tény: míg 1930-ban 14.000 ember élt Endrődön, ma
nem sokkal több, mint 5000. Amunka során szembe találkoztunk egy
jelenséggel, ami eléggé tipikus, és az elvándorlással összefügg. Az
elszármazottak közül, még itthon, sok családot ért igazságtalanság.
Emiatt sokan gondolnak fájdalommal, sőt haraggal Gyomára és
Endrődre; voltak olyanok, akik nem is közöltek adatokat nekünk emiatt.
Ezt meg lehet érteni, de nem
lehet vele egyetérteni Aszülőhe

lyünk olyan, mint az édesanya, ő

örülne a legjobban, ha mi
mindig csak boldogok lehet
nénk. Az egyes családokat ért
bántások a szülőhelyünket is
megviselik, lásd afenti adatot! A
szülőhely nemcsak az az
időszak, amire rossz visszagon
doini, a szülőhely egy folyamat.
Bennünk vannak a középkorban
itt élt endrődi nemes családok,
bennünk van a harc a megél
hetőségérI, a csendőrsortűz, _ ........_ .......--..._........_ ....
bennünk vannak apóhalmi honfoglalók, akik már akkor, onnan, a
tanyáról két országgyűlési képviselőt juttattak be a parlamentbe, és
magas szintű kulturális életet éltek. Bennünk vannak agyomai gazdák,
akik már akkor kiváló "vállalkozók" voltak, amikor ezt aszót még nem
is ismerték, felépítették gyönyörű, polgári jellegű házaikat, amelyek
máig meghatározzák Gyoma arculatát. Bennünk vannak aKnerek, akik
már évtizedekkel ezelőtt idehozták nekünk Európát. És persze, bennünk
vannak abántások is. Ezek, együtt, alapvető jellemvonásainkat adják. És
hová mehetnénk sajátmagunk elől?

Most, amikor a kötet
elkészült, csak meghatottan
tudunk szólni mind az ötvennégy
munkatársunkról. Akét egyesület
minden tagja és ahozzánk tartozó
barátaink is ingyen dolgoztak. Az
alakuló ülésen megbeszéltük, ki,
milyen munkaterületet vállal el.
Semmit nem tehettünk volna, ha
mindenki otthagyott volna bennünket, megmondtuk, hogy pénz nem jár
a munkáért. De nem így történt, csupán néhányan maradtak le, és,
szerencsére, jöttek újak a helyükbe. Elmenlünk Békéscsabára, Gyulára
és Pestre kutatni a levéltárakba - saját pénzből, saját időből -, annyit
telefonáltunk a saját telefonszámlánk rovására, amennyit akartunk,
rengeteget gépeltünk, adatokat egyeztettiJnk, leveleztünk, e-mailezlünk.

Az egyik idős, ny. vezető védőnő

sorra járta volt munkatársait. A
napokban mondogatta: milyen
jó, hogy ezt tavaly megcsinálta, az
idén már nem bírta volna. Szép
volt így együtt dolgozni. Úgy
tapasztaltuk, mostanra sem
kopott el a szó: szülőföld

szeretete.
A kiadványeladásából szár

mazó bevételt fele-fele arányban
elosztjuk a két egyesület között,
ez rákerül mindkét egyesület
számlájára, és újabb helytörténeti
célokat szolgál majd, amiről a

szétszóródva közöljük, hanem
együtt. így maradt együtt a
Tímár család [Tímár Mihály
tanító úr családja], a Honti
család, a Bolehovszky család és
más családok.

Senkit nem minősítünk; ada
tokat közlünk Az adatok végén
van egy vastagon szedett nagy E
betű [E.: =egyéb], itt írjuk le, ha
az illetőnek saját, a szülőhe

lyéhez kapcsolódó élménye,
közlendője van. Sokan írtak ilyet,
szíves figyelmükbe ajánljuk az
idézőjelbe tett közléseket.

-----~-_............. Sokan közölték a párt-h0

vatartozásukat- mi kihagytuk az adatokból. Úgy gondoljuk, ez is, mint
avallási hovatartozás, magánügy.

Reméljük, érdekes lesz a kiadványaszülőhelyünk történelme iránt
érdeklődők részére is. Gyoma és Endrőd személyneveivel kapcsolatban
érdekes adatokat, új kutatási eredményt közlünk, jeleuük a nemesi
családokat, a Holler családot, a Kollmann családot, írunk a
Bethlenekről, a Csuda családról
és még sok közös ismerősünkről:

Vidovszky Béláról, Corini
Margitról, Pásztor Jánosról, Kis
Bálintról, Kató JÓzsefről.
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I ItO IK NOVA

I
Áprilisi 'progratnol~ 'Ápnlis 9. (péntek) 17 órától

Farkas Sándorné gyoITlaendrődi aITlatőr festő

kiállítása. Megnyitja: Hunya Elekné. A kiállítás
Április, 2-3. Országos Diál~színjátszó ITlegtekinthetőáprilis 28-ig.

Fesztivál eseIDényei az Apolló Mozi Pó- I
I diuID Kávézóban (A Katona József Műve- A~ ril
~ lődési Központban is folyil~ a prograID!) , p' ,is 11.

A fesztivált dr. Dávid IIDre polgánnester A Költészet Napja tiszteletére csendes~
nyitja IDeg április 2-án, 15 óralwr il. Katona gyertyafényes ITlerengés.a ITlagyar líra ITlúltjáról

I
J f M l d . K b b és jelenéről. Minden verskedvelőt és ITlŰ- I
:zserilűVé Ő éSI özpont

1
an an. vészetpártolót szeretettelyárunk! , ,

Ap • is 2., pénl~ ~ KELLEMES HÚSVÉTI

I
21 órától a Körös Menti Művészeti ÜNNEPEKET KÍVÁNUNKI, I

Islwla és a KOIDédiás Kör, GyoIDaendrŐd

Jean Genet: Cselédek (50 perc) Április 17-én (szombaton)
, 22 órától Boros SáIDuel SZKI, Szentes '

l
,BORdOS PINCEHÁZ Gulyás László: délelőtt 10 órától ,'I

Szin róIDa (35 perc) , T ' " " "
22.45 órától Veress Ferenc SZKI, A Városi Könyvtár HA: :AR GYOZO

HaJ'dúböszönnény VERESS SZÍN Mario vers-' és prózaITlondó versenyének DÖNTŐJE
az APOLLÓ MOZIBAN

Fratti: AggQdás (életkép, 25 p.)

I
23.15 ó~át<?l ÁFEOSZ Keresl~edelIDi Szeretettel várunk ITlinden l~edves érdeklődőt!

és Közgazdasági SZKI, , Kecsl~eIDét

R. Athayde: Margarida asszo~y (IDono- Április 23-án
dráI1'1a, 50 perc)I 24 órától SZAKMAI MEGBESZÉLÉS az I

I Április 3. (szombat) zenel~ar játszil~ 20 órától I

1
9Bó,ur, átJólaFpőneixsMtŰ,VséSUZetiL"M1ű_hselyo

' KK Jó idő esetén a terasz'on. Műsoron: régi és Iújabb pop, tánczene, slágerek...

Molnár Ferenc: LilioID CÍIDŰ mÍívéböl (25 '
perc) Aprilis 30. (péntek) 16, órától

I 71Ö,RDÖGSZEKÉREN17I
Április 8-án cíITlITl~1 Ilovszky Béla fotóriporter kiállítása. A

' O··RD'O··Ol fotóITlűvész évtizedek alatt összegyűjtött
FILMKLUB 7-től " . színészfotóinak beITlutatása.'I " " " 17 órától a FilITlszeIn1e egyik legsikeresebb ISZINJATEK allwtásának vetítése "díszelőadas". Vendégeink

, lesznel~ az all~otók.

A vetítés utál;!. a hűséges Bethlen kollégistáknak Péntek szoInbat éjjel rövidfilITlel~ vetítése

"BULI"· ~~~~~~~
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Felelős kiadó: Trendl Klt. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. Telefon: 66/282-987. E-maii: trendl@externet.hu

r~APöLLóMóZi~'
I PÓDIUMKÁVÉZÓI áprilisi prograIIltervezete

I
Ap.olló mozi músora áprilisban· i

KLUBMO·ZI ~O~.... Március 31. (szerda), április 1.,2. (csütörtök, péntek)
~ de. 10 és du. 14 órától, csütörtökön 19 órától is

BOLONDOS DALLAMOK (90 perc) színes, szinkronizált,

I
amerikai animációs vígjáték. Rend.: Joe Dante, fősz.: Steve I. GETNO Martin, Brendan Fraser.

3.,4.,5. (szombat, vasárnap, hétfó) 19 órától'
"Már megint kezded. Mi lehetetlen? Tegnap kiderült, hogy mégis JÓSZOMSZÉDI ISZONY (97 perc) színes, amerikai film- .
van élet egy másik bolygón.Ezt hallottad? Apukám, 12 milliárd vígjáték. Rend.: Danny De Vito, fősz.: Drew Barrymore, Ben Siller'

I
éve jön egy fuckin' fénysugár valahonnan, de ezt csak 'úgy lehet I
észrevenni, ha te előre nézel és nem hátra... Nem vagy képes 8.,9.,10. (csütörtök, péntek, szombat) 19 órától

. felfogni, hogy hova hoztalak? Egyszerűen arról van szó, hogy ÖRDÖGI SZÍNJÁTÉK (11'2 perc) színes, angol film. Rend.:
meg kell érezned, amikor nálad, apukám bekopog aszerencse. Paul McGuigan, fősz.: Brian Cox, Willem Dafoe
És erre te azt mondod: "Hoppá! Én vagyok a lucky boy?" Igen!

22. (csütörtök) 19 órától

I
Miért, mit gondolsz, hogy John Wayne, vagy az akárki az hogy' CUKI HAGYATÉKA színes, amerikai film. Rend.: Robert I
kezdte? , . Altman. _~

MAGYAR VANDOR ~:'6r~~ÓI 25., 26. (péntek, szombat, vasárnap, hétfó) ,

I
A harmatos. hajnali réten lovak legelésznek, tábortüzek füstje AZ AMAZONAS KINCSE (106 perc) színes, amerikai akci6film. 'i
száll. Mellettük öten húzzák a lóbőrt. A hétalvó vezérek szen- Rend.: Peter Berg, fősz.: The Rock, Sean William ~

deregnek itt, pedig már hét felé jár. Amott Álmos, még elég Május 1. (szombat) de. 10.00 és du. 14.00 órától I
álmos, emitt Tas, már nem ittas, de még kótyagos. Előd épp új VUK (75 perc) színes, magyar rajzfilm
ötletéről mereng, a Levédiavetítésről, meg hogy talán levédi azt.
Huba suba alatt alszik a rét végén. Nem pihent ahétvégén. Ám Április 30., május 1. (péntek, szombat) 16 órától I

I
valahol atávolban Kond nagyon gondterhelt, mivel Ond szorult KONTROLL (100 perc) színes, magyar filmszatíra. Rend.: Antal
helyzetben van: nem tudja átvereckedni magát ahágón. Neki túl Nimród, fősz.: Kovács Lajos,'Pindroch Csaba .

szoros ez aszoros. Április 29.; 30:, május 1.,2. (csütörtök, péntek, szom-
Folytathatnám, de nem Töhötöm. Ugyanis rossz nap virradt ahét bat, vasárnap) 19 órától, pénteken 18 órától

I
főre. Eltúnt anemzet! De ahét vezér ezér' nem hibás. Ők csak MAGYAR VÁNDOR (110 perc) színes, magyar vígjáték. Rend.: I
kalandoztak, meg ittak-ettek közben Etelközben, és eközben a Herendi Gábor, fősz.: Szabó Győző, Gesztesi Károly, Slervét
magyarok vártak rájuk, és tovább álltak. Aztán megunták, és' Tibor, Gyuriska János. Vetítés után közönségtalálkozó a hét
továbbálltak. így most ahét vándor elindult felkutatni népét, és vezérrel, illetve kettővel!
ezer év történelme áll előttük, de csak másfél órájuk van afel-
adatra! Április 30., május 1. (péntek, szombat) 21 órától

I
GETNO - NINCS ÚJ VILÁG (95 perc) színes, magyar film- I

MÉ'LYEN ORZÖTT TITKOK szatíra. Rend.: Salamon Aridrás, fősz.: Gesztesi Károly, Király
. Levente .

Varró Irma 18 éves, amikor elhagyja az intézetet. Múltjáról .Április 30., május 01. (péntek, szolTibat) 23 órától
annyit tud, hogy talált gyerek. Életében csupán néhány biztos MÉLYEN ŐRZÖTT TITKOK (89 perc) színes, magyar film-

I
tény van. Terhes. Megkapta élete. első lehetőségél: egy takarí- dráma. Rend.: Böszörményi Zsuzsa, fősz.: Kati Outinen, Fullajtár I
tónői állást. Smegkötötte élete "nagy üzletét": aszületendő gyer· Andrea
mekéért pénzt kap egy béranyákat külfötdre közvetítő nőtől. De ki
ő? Ki volt az anyja? Kutatni kezd sosem látott anyja után, Pénztárnyitás, jegyváltás, at előadás kezdete
mert törleszteni akarja sérelmeit. Irma anyomozás_során jön !l.!i.,-~~@ előtt fél órával!
rá, hogy semmi sem igaz: am~ől eddig tudott. Onem az,~iöO . I
akinekhittemagátRe~:==J~~~~~
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HUNYA ALAJOS

Tavaszi munkálatok a gyümölcsösben Krónika a régi Gyomáról
Előszó

Amikor az ember túllép a hetvenedik évén - és én már jó néhány éwel
túlléptem -, szeret is és rá is ér visszatekinteni. Bevallom, három-négy
témában írogatok gyomai életemről, és anyaggyűjtéskor akadt a kezembe
egy megsárgult füzet, amelynek címe: Vidám Akasztófa - Domokos János
válogatott krónikái.

Ahogya szerző írja: ez aszerény kötet nem vár irodalmi sikereket. Csak
mosolyfakasztásra van szánva, és képet ad az 1930-as évek Gyomájáró I.
Kérem, fogadják szeretettel az elkövetkező hónapokban a Krónika néhány
gyöngyszemét! . Tisztelettel Putnoki Elemér

Andalgó léptekkel
Csosszant Szőke Feri,
Párját, Bencsik Lacit
Ölelni nem meri.

Most egy nagyot rikkant
Gandhi-Kramper János,
Mert Bácsi szabóval
6 van soron már most.

De ki e kolonba
Be akar még lépni,
Egyetlen szavába
Kerül az csak néki.

Bevesszük körünkbe,
Be ám! az angyalát!
Ha a szerkesztő úr
Még egy hasábot ád.

1932. január 24.

A pénztárnál ülnek
Bolehovszki meg Lach.
Úgy ragyognak ottan,
Mint két hajnalcsillag.

Lesz még bizton sok úr,
Aki ott fog lenni.
Ám ezeket pennám
Leírni nem meri.

Ott leszek ám én is!
Az lesz majd a nagy hecc...
Karomon lengedez
Csákánnyal Kun Ferenc

Rendezőnek, Halász:
Poldi lesz alkalmas
Kedélyesen mondja:
Be a mell, ki a has!

Nagy tajtékpipával
Ott rezeg Garai.
Szendén, pirulva néz
Szemébe Vatay

Ruganyos inakkal,
Lép Leindörfer Zoltán,
Nádudvary Miksát
Karja között tartván.

Kóhn Péterrellejti
Junker Arthur bácsi.
Mikor ők mozognak,
Másnak akkor; ácsi!

A pályaudvarról
Raktárnok, Szigethi
Hajós Kovács Kálmánt
Steppre illegeti.

Diószegi Dani
Két karját kitárja,
Hiszen Kovács Gábor
Lesz neki a párja.

Pápaszemes Kis Klájnt
Forgatja Papp Vazul.
Berkovicsot rázza
Szomszédja, Blum, vadul.

A negyveneseknek
Lesz egy külön kolon.
Kezdetben nő-mentes.

- Ne kelljen oktoion. 
A módis táncokat
Ha majd ezek lOpják,
Tanulhatnak tőlük

A süvölvény szittyák.

Hogy haladjunk itt is,
Ne legyünk maradi,
Tánciskolát készül
Nyitni most Vatay.

Tudja meg az ifjú,
Hogy mi az az illem.
Vénebbek tanulják,
Mi a kecses küllem.

Tisztelet adassék
A gyöngédebb nemnek,
Ök csak néha, néha
Mennek az embernek.

Öntudatos nagyon
Bakfis és süldőlány ...
Hiszen baronessz is
Van köztük akárhány.

Lenyalta a cégért
Régen Kovács Jóska.
A táncot, illemet
Nincs már ki tanítsa.

Illemtudás nélkül
Sarjad az ifju, s lány.
E nemes városban
Nagy itten a hiány.

Ifjuságunk feje
Igen szilárd alap.
Véletlen se billen
Rajta meg a kalap.

Mikor a járdákat
Kettősrendbe rója,
Minden élő lelket
Leszorít ő róla.

Az elhanyagoll, idősebb fáknál gyakori eset, hogya törzsön vagy vastagabb ágakon
aki rohadt csonkak helyén odvak keletkeznek. Ezeket az odvakat az élő részigki kell tisztf
tani akorhadó farészektől, majd sebkálránnyal bekenni, atovábbi korhadás megelőzése

végett. Végezetül a tiszta odvakal, melyeket most már odúnak nevezünk, habarccsal
(cement, homok keverék) töltsük ki, hogy esővíz ne jusson be az üregbe.

A szőlőben végezzük el a harmatgyőkerezésl. Ugyanis a talaj felszínéhez közel
képződő járulékos gyökereket - mert ezek kezdetben akisebb csapadékot, sőt még ahar
matot is képesek hasznositani - harmatgyökereknek nevezzük. Fiatal szőlőben 5-6 éves
korig évente, majd később sZükség szerint végezzük el ezl a műveletel. Ezek a talaj fel
szinéhez közel eső gyökerek, ha nem vágjuk le őket, megerősödnek, és átveszik az oldal
és talajgyökerek szerepét, melyek fokozatosan elsatnyulnak. A harmatgyökeres tőke

szárazságra is érzékenyen reagál, továbbá az erős téli lehűlés, fagy is kárt okozhat agyö
kerekben, sőt mechanikus sérülés is érheti őket (kapálás), továbbá gyomirtószerektől is
nagyobb mértékben károsodhatnak.

"Pacsirlát hallok megint / Egészen
elleledtem már' / Dalolj, tavasznak hfr
mondója te, / Dalolj, te kedves kis
madár!" Részlet Petőfi Sándor Pa
csirtaszót hallok' megint c. köl
teményéből

Agyümölcsfa ápolásának legfontosabb része ametszés, mellyel afa koronáját cél-
jainknak megfelelően alakitjuk. Melyek ezek?

• Afiatalabb fánál akorona mielőbb kifejlődjék

• atermőfelület mielőbb nagyobb legyen
• ágai erősek legyenek, hogya termés súlyát elbírják
• afa korona ágai ne sűrűsödjenek el
• agyökérzet és akorona nagysága arányban legyenek
• ala növekedése és terméshozamaegyensúlyban maradjon.
A legelterjedtebb koronaszerkezet, forma a jól ismert sudaras. Ez valósítja meg

legjobban a fenti célkitűzéseket. A fatörzs egyenes, függőleges folytatása a korona
közepében, mintegy annak a tengelye, asudárág. Asudáron helyezkednek el az ágcso
portok. Az első ágcsoportban 4-5, a másodikban 3-4, a harmadikban 1-3 vázág ele
gendő. Az alsó vázágak alakitás közben elágazódnak. A természetben a szabadon növő

fákon (nyár, juhar, cseresznye) jól láthatók az elkülönült ágcsoportok. Egyes gyümölcs
fajták minden mesterséges beavatkozás nélkül is szabályos, sudaras koronát nevelnek.
Saját tapasztalatom szerint (úgy Dunántúlon, mint az Alföldön látott gyümölcsöskertben)
valamennyi gyümölcsnem részére a legalkalmasabb asudaras korona. Kivétel ez alól az
őszibarack, melynek koronáját kallanalakúvá kell nevelni.

A 80-as évek elején részt vettem Mezőkovácsházán megyei úttörő mezőgazdász

lábarban. A járás területén több termelőszövetkezet gyOmölcsösét, zöldségtermesztését,
fólia alatti termesztést látagatluk meg, és tanulmányoztuk atermesztés-technológiáját. így
jutottunk el az egyik település téeszének több hektáros barackosához. Abban az évben
igen jó volt abaracktermés. Tavaszi fagy nem károsította avirágokat. Afák ágai tele voltak
zsendülő termésekkel. Atéesz egyik agronómusa tájékoztatott bennünket atelepités ide
jéről, technikájárÓI. Akoronaalakításkor asudárágat kivágták, és az oldalágakat erősitet

ték a folyamatos metszéssel. Végezetül annyit mondott, hogy nagy hibát követtek el a
koronaalakiláskor. Ugyanis meglepődve tapasztaltuk, hogy minden ötödik fa (megszá
mozták) közepén az elágazásnál, az orkán szerű szél, eső hatására atúlsúlyos ágak ket
téhasították a fa törzsét, és az ágak a földön feküdtek. Nagy hiba volt, hogy elmulasztot
ták atermés ritkításál.

Ma már azonban vannak intenziv koronallpusok is, melyeket a gyümölcstermő

vidékeken honosflottak meg. Elvétve vidékünkön is látható ilyen. Az idei télnek köszön
hetően már sokan januárban, februárban elvégezték a fák metszését, karbantartását. Azt
tudom ajánlani, hogy még egyszer vizsgálják át a gyümölcsfák koronájá!, az ágak
sűrűségét, és az elmulasztottakat pótolják.

Az idősebb lák hajlamosak a fattyúhajtás nevelésére, melyek avastagabb ág belső

részén fejlődnek, növekednek (vízhajtásnak is nevezik atermőrügyeket nem hozó hajtást).
Ezeket vágjuk ki, mert sok tápanyagat vesznek el a többi ágtól, valamint árnyékolnak. a
napfényt ellakarják. Avastagabb ágak tevágásál az alábbi rajz szerinI végezzük el, illetve,
ha rosszul csináltuk, korrigáljunk.

a) Helytelen vágás, mert acsonk hosszú
b) fúrészeléskor ügyeljünk

arra, ne hasadjon le az ág
c) két részben történő le

vágással elkerülhető a behasa
dás

d) tökéletes, csonkmente
sen lefűrészel! ág.
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Em ékezés Puskás László pedagógusra
Kell még egy szó (zene és szöveg Koltay Gergely)

Nézz rám, és lásd - csillagokra lépsz, II Nézz rám,
tovalűnt arégi szenvedés. II Hol afák az égig érnek,
ott megérint a fény ... II Tudod jól hova mész, de
végül hazatérsz.

Kell még egy szó, mielőtt mennél, II Kell még egy
ölelés, ami végig elkísér. II Az úton majd néha, gon
dolj reám, II Ez aföld atiéd, ha elmész viszszavár.

Akik szerettek, tiszteltek, azok szívében örökké élszl

Hunya Alajos

Úgy kell, hogy te is értsd, nem indultál hiába II Az ahely, ahol
élsz - világnak világa. II Az égig érő fának, ha nem nő újra
ága... II Úgy élj, te legyél virágnak virága.

Nézz rám, sne ígérj, II nézz rám, sose félj. II Ha nincs hely, ahol
élj, II indulj hazafelé.

Szállj, szállj sólyom szárnyán II Három hegyen túl II Szállj,
szállj, én várok rád, II ahol véget ér az út.

Kerecsensólyom

'-/
- -"_ _ ...... ..,1

.;,.-

Pedagógiai pályáját, mint valamennyi végzős,

tanyai iskolában 1-8. osztályok tanításával kezdte. A
köröstarcsai tanyai iskolából (Bünkösd) 1951-ben
került Endrődre, majd Gyomára Levelező úton
Szegeden, aTanárképző Főiskolán, abiológia-föld
rajz szakot 1954-ben fejezte be és szerzett tanári
diplomát (50 éwel ezelőtt). Nagyon szerette a ter
mészetet, ezért órák hosszat figyelte anövényeket, a
fákat, arepülő madarakat. Tanulmányozta asolymok
életét, és rájött arra, hogy testi felépítésük, értelmi _..~w._ •.._MA._•••

képességeik teljes összhangban vannak. Megtalálhatók ben-
nük az ügyesség, abátorság, az erő, avadászkedv, szenvedé-
ly. Ezek atulajdonságok lebilincselően hatottak egyéniségére,
és hatására solymászattai kezdett foglalkozni szabad idejében.
Sokat járt a telekpusztai, póhalmi erdőkbe, és figyelte a
ragadozó madarak életmódját.

Tanítványai nagyon szerették, sokat beszélt nekik atapasz
talatairól, atermészet változásai ról, megújulásáról.

2000 decemberében szívelégtelenségben hunyt el.
Életútjáról Márton Gábor aVárosunk című újság 2001. februári
számában emlékezett meg.

A Honfoglalás című film dalbetétjével gondoljunk és
emlékezzünk anagy pedagógusra, kollégánkra.

Kövesdi Miklós Gábor: JOCI (V.)
- Fogd be apofád! Elegem volt abaromságaidból! Túnj afrancba és ne gyere

vissza soha többél

- De Fazekas ... Ne izélj ... Nem úgy gondoltami
- De én úgy gondolami Menj afrancba aZserbóddal meg az anyáddal együtt!-

fejeztem be a társalgást, és visszacsörteltem az áruházba. Egyszer és mindenkorra
végeztem Jocival. Legalabbis én azt gondoltam.

•••
Eltelt két hét. Az élet visszatért a normális kerékvágásba. Főnökömmel ren

deződött aviszonyom. Lehiggadtam, és már csak ritkán jutott eszembe Joci. Ám egy
nap megint ott várt a házunk előtt. Úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna.
Felment bennem apumpa.

- Ide figyelj, Joci. Ha most van pofad leszidni, amiért később jöttem haza, és
neked itt kellett varnod ahóban-fagyban, hát úgy seggbe rúg lak, hogy...

- Hé, hé, nyugi! Látod, milyen ideges vagy? Hát szóltam én egy rossz szót?
Mindig csak ez az ok nélküli vádaskodás. Állandóan csak bántasz!

Nehezen tudtam eldönteni, hogy mit csináljak Fojtsam a hóba? Törjek le egy
lécet a la kerítésből és döljem bele? Vagy csak egyszerúen verjem agyon?

- Mil akarsz? - kérdeztem, hogy húzzam az időt, és eiaitassam áldozatom
gyanakvásá\.

- Kaptam állás\. Biztosílási ügynök lettem.
- Az jó - feleltem minden meggyőződés nélkül, miközben körbenéztem, hogy

lál-e valaki.
- Ahogy mondod. Az alapbér ugyan kevesebb, mini amit eladóként kaptam, de

minden ügyfél ulán jutalékot kapok, márpedig ha én valakinek azt mondom, hogy
kössön biztosításI. akkor az bíztosítást fog kötni.

- Igen, ezen cseppet sem csodálkozoml - biztosítottam, miközben a kerítést
méregetiem, hálha találok egy mozgó kerítésdarabot.

- Úgyhogy mindent összevetve még jól is jártam, hogy kirúgtak. Azért jöttem,
hogy megmondjam: már nem haragszom rád!

Ez akkora szemtelenség volt, hogy megdöbbenésemben elfelejtettem megölni.
- Ez már mindennek ateteje! Itt csak nekem van okom haragudni! Becsaptál!
- Jó, lehet, hogy egy-két dologban nem volt igazam. Pont ezért jó, hogy már

nem dolgozam az áruházban. Ha két olyan jó barát. mint te meg én egy helyen dol
gozik, az óhatatlanul sok feszültséget szül De ez most megszúnt. minden maradhat
arégiben.

- Semmi sem marad arégiben! Engem többé nem használsz ki!

- Én? Kihasználni? Csak mert igénybe veszem asegítségedet? Hát kire számíthat
az ember, ha már abarátaira sem?

- Én most téged megfojtalaki - kiáltottam, és mindenre elszánva közeledni
kezdtem hozzá.

- Látod, Fazekas - hebegte, miközben akapunk felé hátrált - ez vagy te! Kulturált
emberek megbeszélik aproblémáíkat, de le csak az erőszak nyelvén érteszl

- Beszélj csak, mindjárt elnémítalaki
- Rendben van, de egy valamit még legyél meg nekem!
- Micsodát?
- Köss nálam biztosítástl- mondta, azzal belökte akertajtót, és elindult aházunk

felé.
- Az ki van zárva! - próbáltam nyeregben maradni, de éreztem, hogy elmúlt a

pillanat varázsa. Joci életben fog maradni. Megállt. rám nézett. Már nem is utáltam,
pedig hogy szerettem volna!

- De miért van kizárva?
- Már van biztosításom!
- Mindig az ócska kifogásakl Mondd fel aszerződést!

- De minek?
- Hogy nálam köthess új biztosítást, és jutalékot kapjak utánad!
- Nem olyan egyszerű felmondani aszerződést l

-Inkább mondd, hogy nem akarod!
-Jó. Nem akarom.
- Tudhaltam volnal Ilyen vagy te! Abarátod egy apró kis szívességet kér tőled,

de te rögtön elutasítod, pedig még nem is tudod, mi az ajánlatom.
- Miért, mi az ajánlatod?
- Gépjármú-felelősségbiztosítás!

- Nincs kocsiml
- Vegyél.
- Ugyan már!
- Miért? Az áruházban mindenki röhög rajtad. Te vagy az egyetlen osztályvezető,

aki gyalog jár.
- Nem veszek autót!
- Úgyis meggyőzlek!

- Kizárt!
- Van még biztosítás ingatlanra, nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás... - sorolta,

miközben elindult abehavazott ösvényen aház felé. Kis lábnyoma volt: ha ráléptem,
teljesen eltúnt acsizmám talpa alatt.

Gyomaendrőd, 2002. február 5.
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Gyomaendró!lön kertes házat cserélnék
lakóleleDire. Erd.: 06/30/6377-063. -b-4x
Kocsorhegyen. bekerllell gyűmölcsös~erl eladó.
Kúl, villany van alelken. i.ár 260 EFI. Erd.: Dinya
8éláné Ge.. Gárdon i u. 49/1. -b-4x-

regsz óben, alóla u. 12. sz. alatti 2 szobas,
összkomlortos ház, nagy lö!ddel, gazdasági
épülelIel eladó, I.ár 2,2 M FI. Erd.: 06/30/4312
192. -b-4x-
Gyomaendro·7dö""·n',V"'a7'sá""rte"'fI"liC:-p.--:-eC:-n'4'-IaTIká'-'so""s"tá""r
sasházban, téglából ép~ell 3 szobás, j6 állapot
ban lévó lakás, garáusal együll elad6. Erd.:
06170/2272·360; 06/30/4884-396. -b-
Gyoman, Fő u1116. sz. alall emeletes, összkom
lortos ház, melléképűlelleI. garázzsal. rendezelt
kerllel, azonnal beköllözhelően eladó. I.ár 9M FI.
Erd: 661284-586. -b-4x-
lellesen uJ, 3slobás, amerikai konyhás, gáíkon
vekloros ház elad6, bútorozva. I.ár 7,5 M FI. Érd.:
06/20/9337-975. -b-4x-
8arcsás-zugban 500 n.öl kert, lúroll kultal eladó.
Erd.: Sugár u. 97. lel.: 06/30/6468-708. -b
EndrOdön, aPolánYI M. u. 49. sz, alaIII ház eladó.
I.ár 6,5 M FI. Erd.: 66/284-215 este. -b·4x
Gyomaendródön, 4 szobás" összkomlOrlOS
családi ház elad6.l.ár 13 MFI. Erd.: 06/20/3586
464. -b-4x-
Nagylaposon 2+lél szobás családi ház lavilásra
szorul6, de lakhal6 állapotban eladó. I.ár 700 E
FI. Erd.: 06/30/3046-231 -b-4x-

Nyugati használtcikkek kaphat6k: hútők,

fagyasztók, kerékpárok, üzemképes lúnyírók,
gázlúzhelyek, bukósisak, hegesztőlraf6 stb ...
Erd.: Gye., Körgál u. 25. lel.: 282-366;
06/20/3454-232: 0613014873-964.
Nagy képerny6s SZines TV, 28-as nOI kerékpi!r.
szilvapálinka elad6. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
66/284-190. -b-4x-
Eladó 4000 db kiscserep, 130-as a,iuönlöz6cso, 2
db magyar, 26-os nói kerékpár. Ar megegyezés
szerinI. Erd.: 06/30/9157-670. -b-4x-
Elado 1 db NOflca Sport légpuska. luger (IX20)
távcsóvel szerelve, jó gyári állapoiban. I.ár 30 E
FI. Érd.: 06/30/4434-731. -b-4x-
Régi butort vagy süldőt adok cserébe egy becsü
letes, házias. rendszeretó asszonyért, aki houám
köllözne házvezetőkénl l I.ár 25-80 E FI. (vál.
szerkeszlőségbe) -b-

Sötétkék kockás sZlnu babakocsI , kétlunkclos,
két irányból tQlható. lábzsákkal, esőtetővel elad6.
I.ár 15 EFI. Erd.: Neibort Anikó, Gye., Gárdonyi
G. 4. sz. -b-4x-
Kéuel hal16s kukoricamorzsoló. egy 28-as férll
kerékpár elad6. Ar megegyezés szerint. lOrd.:
661284-354. -b-4x-

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 74 apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azl is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

,-----------------------------------------------------------------.------------------*

F~:~~~':~. C~~~~~~~~. ~I~DETÉ~ (A~R~~ I~~ETÉ~). '

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

Meghalt Fekete Antal, 73 é~es korában, a Kner Imre Gimnázium
nyugalmazott igazgatója volt (1964-1990-ig). Nyugodjék békében!

Megköszönjük minazoknak,akik GECSEI lSTVÁN temetésére eljöttek,
sírjára koszorút és virágot hoztak, afajdalmat enyhfteni igyekeztek!

Agyászoló család

Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Orbán László és Nótári Krisztina

Elhunytak:
Binges Boldizsár 81, Megyeri Gergely 60, Hanyecz Illés Frigyesné Szafián
Mária Margit 84, Zrak Imre Jenő 44, Nádasdi Imre József 43, Ipacs Rezső

János 85. Mikó Lászlóné Anka Gizella 80, Tímár Imréné Homok Eszter 92,
Fülöp Elek Dezső 54 éves korában.

Endrödön, CSillagos u. 4. sz. alall 3 szobás
ebédlós, lürdószobás lakás melléképűlellei,

garáusal, műút mellett elad6. Gázfűlés van. I.ár
3,9 M FI. Erd.: Szentpéteri Boldizsár, Gye.,
Csillaaos u. 4. -b-4x-

Endrödön, aMlkes utCában 2,5 szobás, leluJltotl.
összkomlorlos. gazdaságosan lúthetó ház eladó.
Nagy kert, ásolt kúl. ipari áram van. I.ár 3,5 M FI.
Erd.: 661283-856. -b-4x-
Gyoman. Bocskai ul 48/1. sz. alallló állapoIban
lévó kocka lipusú, összkomlortos családi ház
eladó. Erd.: 285-207.
Eladó Gye-n, a Fő úl. Mlkes K. utca sarkán 2
szintes családi ház. I.ár 20 M FI. Érd.:
06/30~5121-682 -b-4x-

Gyomaendrod, Kecsegés-zugban horgászlelek
horgászali joggal eladó. I.ár 1,6 M FI. Érd.:
06/96/433-116. -b-4x-
Gye.. Móra F. u. 16. sz. alaIII 2,5 szobás, 2
szintes, ósszkomfortos családi ház, mel
léképülelIel, garázzsal elad6. I.ár 8 M FI. Érd.:
06/20/9458-591. -b-4x-
Gye, váSárléflllp.-en I. emeleti, 2szobás, erké
~es lakás elad6. [rd.: 06/20/9213-247

Endrödón, a Vásárlér mellell öreg háí, nagy
porlával. 900 ~öllölddel. kövesúl melle« elad6.
I.ár 1.5 M FI. Erd.: 66/284-308; 661386-461-b
4x-
Endrödön, a szarvasI ut mellell, a településhez
közel, tanya 4438 m' lölddel elad6, Ebból 2100
m' szánt6, atöbbi gyep. Érdeklődni: 282-194-es
telelonon lehel.

VEGYES
Február végén valaki elhagyolI egy régi, fekete
női kerékpár!. Szeretném, ha a gazdája elvinné!
f2eJgsrl, zri~i u. 29/A

. 550-os VIllanymotor eladó. I.ár 8EFI.
Érd.: 661285-956. -b-4x-
Gyümölcsla- és szólómetszéshez érlö személyt
keresek alkalmi munkára Gyomán' Érd.. Jan6
Gábor GXe Fö út 95. -b-

NŐi, lérlilodrászat és turbószoláfluml
Gyomaendród legolcs6bb szoláriumával várok
minden kedves barnul ni és szépüini vágy6
vendégel' Endrőd, Hősök lere 12. sz. Tel.:
06130/5219-869.
'3 db, 1mmagas dlHenbachla eladó. Erd.: 282
508.
Orségl klfándulashoz yáfJuk Szalalon, a
Kódisállás vendégházba. Udülési csekkel ello
gadunk. Németh Dénes. 9942 Szalaló, Papszer
l1/a; 06/30/3424-629; 94/429-107. Ar 2500
FVló/éj. -b-

Konyhaszekrény sürgősen eladó' Lár 25 E FI.
Erd.: 06170/2679-551. -b-4x·
Rekamié, heverók, gázpalack, bontásb61 aJiÓk,
ablakok redőnnyel elad6k. Erd.: 283-901:
06/20/3332-972. -b-
Elad6: 2 funkCIÓS babakocsI (8 EFI). bébikomp,
hintaló. háromkerekú akkumulátoros motor,
gitárerős~ő (8 EFt), sztere6 rádió erősítő (8 EFt).
Erd.. 8ethlen G. u. 47" 66/284-163.
Nyugall használt Cikkek olcsón eladók: iünYlró,
traktor, lagyaszl6láda, hütók. tévék, alukeretes
ajt6, zuhanyz6lálca, babakocsi. biztonsági gyer
mekúlés... Érd.. Gye., Kulich Gy. u. 13/1. lel.:
06/20/9857-259. -b-
Bontásból eladok: ablakok (15 EFI), beJárati a)16
(20 EFt). Továbbá elad6 1.bébihordoz6, hasznáII
szekrénysor, bársarokkal. Erd.: Dávid Altila Gye.,
Bethlen 24. -b-4x-
HáZI szalámi, vágógalamb, termeloI bor,
yálasztási bárányok, mosógép, kisbáláz6 eladók.
Ar megegyezés szerinI. Érd.: M6ra F. 20.,
661284-082.
Jó állapotban levő Energomat termál (hl~eg
meteg vizes) automata mosógép elad6. Erd.:
386-436 esle.

ALLAS/OKTATAS
50 éves, nőtlen, B kal. gépkOCSIVezető 20 éves
gyakorl.allal és kereskedői szakképes~éssel állást
keres. Erd.: 66/285-453. -b'
Takarítást, vasalást és beváSárlásI vállalok. Erd.:
06/20/3332-972: 283-901: 06/20/3373-502, -b
Ereltséglzelt Ilalalember, sok munkakörben
szerzeIt tapasztalaItal, B kal. jogositvánnyal
munkál keres. Érd.: 06/20/4275-074. -b-
RÖVid hatáfIdővel vállalom gépeiesI, szövegszer
kesztési munkák (szakdolgoZ<!1. házi dolgozat
stb.) elkészftését- 80 FVoldal. Erd.: 06130/5281
300. -b-
35 éves dévaványai halalember épltölparban,
vagy másmilyen munkakörben segédmunkál vál
lalna. Érd.: 483-307-es teletonon. -b-
KIS- és nagy1akafltást, mosást, dl. vasalásI, gyer
mekfelügyelelel vállalok. Érd.: 284-252 18 6ra
után.
Kls- éS nagy1akárllásl, bevásárlást Vállalok, gyer
mekfelügyeletet éjjel-nappal. Érd.: 06170/3618
222. -b-
Veszélyes la klvagásál. gallyazását, t~zda
felvágását, döntését vállalom, lánclÚrésszel. Erd.:
0617012830-347. -b-
Jobb blzonYllványért' Korrepetálás, lelzárk6z
lalás. magán6rák, fejlesztő foglalkozások
kisiskolásoknak bármely tanlárgyb61, ill. 5.-1i
osztályosoknak lörténelemből. Cél a minél jobb
eredményl Érd.: 285-141 (17-20 óra);
06/30/8563-218
Do you speak ENGLlSH? Angol nyelvoktatás
áttalános és középiskolásoknak Korrepetálás,
lelzárk6ztalás, nyelvvizsgára val6 intenziv
lelkészítés. Erd.: 06/30/6251-476

750 m2-es építési telek eladó.
Érdeklődni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-es telefonon lehet.

(Irányár: Ft.)

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesapánk

f. Nagy Lajos
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, vi rágot helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek

Agyászol6 család

portképek, ke(esztelők, zsúrok. gépkocsi és
ingallanlot6k. Erd.: Farkas J6zsel (fényképész),
lel.: 06130/4471-870.

LAKASIKlADO
Gyomán lehelóleg bútorozolt albérlelel keresek,
á~riliSl61. Érd.: 0617012987-398. -b-

JARMU
Polski Fiat, 1982-es évj.. 2005. ápril,lsig
érvényes múszakival! elad6. I.ár SO E Ft. Erd.:
06/30/5685-869. -b-4x-
SImson 50 N-es motorkerékpár eredell,
üzemképes állapoiban eladó. I.ár 60 EFI. Érd.:
Salfai u. 21.; 661282-156. -b-4x-

(olvasható ircíssal!)

Köszönetet mondunk
midazoknak, akik

Binges Boldizsár
(élt 81 évet)

temetésén megjelentek, sirjára
koszorút, virágot helyeztek

és részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek

Agyászoló család

06/3012321-114.

Cltroen XM-2001 Cml 1ol 1990-es eladó. 50%
t61 hitel igényelhető 4 évrel tár 790 EFI. Tel.:
06/20/9645-901 -b-4x-
198$-ös lada, lelárt muszaklval eladó. I.ár 75 E
Ft. Erd.: 66/284-134 este. -b-4x-
DáCia - 23 éves - bontásra eladó (15 EFt.). Erd.:
06/30/9810-025 -b-4x-
5q teherb,rásu utánlutó - Rlékes, magasltóval +
ponyvával elad6 t.ár 80 EFt. Érd.: 66/284-490
-b-4x-
Mazda 626-os loss muszaklval elado. I.ár: 300
EFI. Érdeklődni: 06/3013749-935.-b-5x-



12 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2004. ÁPRILIS

Munkaalkalom!
APájer Vállalkozás a következő munkahelyekre

és munkakörökbe keres munkavállalókat.

1 fő

2 fő

3 fő

1 fő

áruszállító gépkocsivezetőt

pultos munkakörbe
takarítónőket részmunkaidőben

konyhai tálaló és mosogató 8órás
munkakörbe

Érdeklődni telefonon:
pékség, gkvez. ügyben: 30/2991-164
fortuna, pultos ügyben: 30/9672-741

kemping ügyben: 30/4750-852

: Pékségbe:
: Fortuna Játékszalonba:
: Kempingbe

·
··
··· ............................................................

CYOMA~NdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.
TElEfoN: 284;255

ÚSVÉ i vÁ ÁR!
FÉRfi, Női És ~YERMEk opTikAi kERETET
20%;os ÁREN~EdMÉNNYElkíNÁluNk

kEdvES VÁsÁRlóiNkNAk!
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.;I</P.;Szo. dÉIElőn

SzTI<;vÉNYEk bEVÁlTÁSA

TisZTElETTEl: Szarf..a Citta ~TS2ERÉS2MESTER

LÁTSZERÉSZ ÜZLET

r---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Te~fon:06/30/3932-162,06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\... ~~~ai_Z~o~t~G.::m~~~r~d:..~o~s~a:.: ~9~ J

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

ALLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. tf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű l1!Ot

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

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

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.

NyiTVA: hÉTfőTől pÉNTEki q 9-17 óRÁiq
KözülETEkNEk hÁzról hÁZiq szÁllíTÁsI

il
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

r&~=::=::~:~:~S;:~::=l
Varrodámban vállalom:

női felsőruházat ~

hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig ~
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, koszlümök,
osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák

készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak.
Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

\UT/

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

Tavaszi ruhák,
cipffk vására

géprongy
folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
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Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

AGRO ÁRUHÁZ

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz~~~ ..
"~hobbY·f kempm2szakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrcld. Hídfőút 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-16 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
A MÁGUS-COMP

• ••
Jullca Uzletház

Tavasszal is
..

Julica Vzletház

Gl,Jomoendrőd, Fő út 216. sz. • Telefon: 06/66/284·815

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

. 5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
. ·T~11fax:·O~é()6::3i3,6-186, ..O()/30/3~4?-018·

Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epilési anyagok: soáer. homok. cement. mész.
k(juizaték szattiUisa

;r=====""="-"="-"'="-'-=--'-="-"='..=,..=.. ~ =.-=_._..=.__=_==,= = =._.._=_== =_=.. ·=······=······=······=··_··=····==,1

!
l
! cl Aranl,J- és ezüstékszerek széles választékával
! várjuk vásárlóinkat
I • Aranl,J- és ezüstékszerek javítása,
I

i tört aranl,Jbál ékszerkészítés

i Rz április 7.ig leadott rendelése~
i elkészülnek a ballagásig!
I

l • ARANYÉKSZEREK AZONNALI CSERÉJE!
! Megunt. vagl,J törött aranl,Jékszerét

I azonnal újra cserélhetil
i
i • Az első tavaszi kirándulások
I

i megörökítéséhez: fénl,Jképezőgépek,

I filmek széles választékát kínáljuk

I FOLYAMATOS AGFA-AKCIÓK!
i • Amatőrfilm kidalgozás kiváló minőségben

i • Papírképkészítés bórmill,Jen digitális adathordozóról

I
!

(.:::.

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-mail: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás:
hétfőtól péntekig 8-l2-ig és 13-17 óráig

• Számítógép-konfiguráCiók összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen
is

• Szervizünkben vállaljuk
továbbá nyomtatók, moni
torok, tápegységek stb.
javítását

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• zöldség-, gabona-, kukorica vetőmagok

lemosó és egyéb vegyszerek
• műtrágyák, tavaszi virághagymák, virágföld
• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk

kerti- és kéziszerszámok
• műanyag kukák, virágcserepek, kerítésdrótok, csavaro k, szegek

• állati eledelek, fűlőberendezések:

ventillátoros, olajradiátorok, gázinfrák
Nagy vá/.asztékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ 'í'Ifda
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Személygépkocsi,
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. április 15-én 17 óra
Endrődön: 2004. április 15-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

\.PC Direct
Mú1lOldas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Áp ilisban is
\.PC Akció!

MŰHOLDVEVÖK TOVÁBBRA IS
AKCIÓS ÁRON

Digitális műholdvevőszett:
24 900 FT-tól

Lazer digitális szett: 29900 FT
Strong digitális szett: 33900 Ft

ANALÓG SZETT:
M2 és Duna Tv vételére 18 900 Ft

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~NTEQ, ,

NYELVoTUD1.O
Jelenleg folyó tanfolyamaink:
Újrakezdő:2angol, 1német - még be lehet kapcsolódni
Nyelvvizsga elólcészítő: alap- és középfokú angol,

alap-, közép- és felsőfokú német
Nyári intenzív tanfolyamok júliustól:
Nyelvvizsga tréningek:

Angol alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Német alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Atanfolyamok időtartama 3 hét, napi 4 óra (15x4=60 óra)
Kezdés időpont ja: 2004. július 5. és augusztus 2.

Jelentkezési határidő: június 5.

(}

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122· 20/4684-876
E-mail: vendel@bekesnet.hu

TAPÉTÁK
Tapéták széles választéka
Bordűrök

Öntapadós tapéták
Poszterek
Újdonság: olasz selyemtapéta

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek
Alapozó és zománcfestékek
Lakkok, hígítók, hézagkitöltók,

színezők

Egyes festékekre kedvezményt adunk!
Tapétázó., festöszerszámok

EGYÉB
Műanyag áruk
Kerámia kaspók, vázák
Ajándéktárgyak

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-18 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
MAGTÁRFERTÖTLEN íTÉS:

csó~ány-, hangyairtás :
Petrovszkl, 66/386-203, 06/30/3615-162 ••••••••••• •••• • ••••• • • • • • •••• • • • • •• • • • •• • •
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Húsvétra is
a Hosök úti COOP-ABC
áruházban vásároljon!

Alacsony árak,
kényelmes vásárlás,

nyereményakció!

Akciós termékeinkből 20-30%
kedvezménnyel vásárolhat!

2000 Ft feletti vásárlással akár
1 millió Ft-ot is nyerhet!

Figyelje a COOP szórólapokat
és a bolti plakátokat!

fFEndrőd és Vidéke Takarékszövetkeze~
* alapítva 1957. május 18. *

(i)
Továbbra is

kiemelkedően magas hozam!

Számos kedvezőkamatozású megtakarítási
formát kínálunk Ügyfeleink részére rövid, illetve

hosszú futam időre,fix, valamint változó
kamatozás mellett.

Takarék számlabetétben
történő lekötés esetén akár

12,5%
éves hozam is elérhető!

Számoljon velünk!

A részletekró1 érdeklődjön a takarékszövetkezet kiren
deltségein Gyomaendrődön, a Blaha u. 5. szám és a

Kossuth u. 30. szám alatt.

L Értékeljük együtt értékeinket! ~

GE:l.LAI IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész •
kovács-szén, • dúsított diószén (4000 cal.),

akác, vegyes tölgy tűzifa

ÉRTÉKHATÁR FELETT
KEDVEZMÉNYES HÁZHoZSZÁLLíTÁS

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel. ..)

St~colt és hagyományos i
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. 1

._._.~._._._._._._._.,

PAPÍRDOBOZ i

•••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TELEVíZiÓ, VIDEOkészülékek javítása,
üzembe helyezése.

• FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

l UPC Direct-szett telepítése

·

1
·
1
·
1
·
1

I· 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. I'
Tel./fax: 661282-686, 06120/9142-122

L.. _. ~:~i.l~~~~~~~s~::~':....._ • ..i
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[-Rendőrségihírek -]
2004. márciusi eseményekról

Együtt apolgárőrséggel! Rendszeresen, úgymond ,ellenőrzi' arendőrség apolgárőrökkel közösen akül
területi tanyákat és az ott élőkel. Ennek pozilív megiIéiése van, ami abban is megnyilvánul, hogy az ott lak6k
sérelmére nem követtek el búncselekményekel az ul6bbi időben.

2-án, Öregszőlőben leiligyeit ajárőr egy lialal, 13 éves kislányra, aki az út mettett b6klászik. Igazottatása
során kiderült, hogy anagykátai rendőrség eltúnés miatl körözi. Hamarosan azt is megtudták, hogy az ottani gyer
mekotthonb61 szökött meg. Azonnal agyulai GYIVI-be szállilották.

2-án, Hunyár61 bejelentették, hogy egy ottani lakásba ablakkeret kivágás módszerével behatolt egy el követő.
Alagyaszt6b61 élelmiszert pr6bált elvinni. Az éppen otthon lévő lak6 észrevetle, és számonkérte acselekedeteI. A
behatol6pedig egy múanyagcsővel úttegelte, majd lojtogatta alértil. Alakó pénztárcájáb61 pénzt is elvett, majd
lávozotl. Alorr6nyomos intézkedés során az elkővető kilétére lény derült, akii másnap Kondoroson el is loglak.

Halálos balesetek!
8-án, 2.15-kor aBlaha és Sugár úl kereszteződésében egy kerékpáros nem adotl elsőbbségel egy lehergép

kocsinak, amellyel összeülközött. Ennek kövelkeztében olyan súlyos sérülési szenvedett akerekes, hogya helyszí
nen elhunyl

22-én. 21.20-kor, a46-os löközlekedési úton egy kerékpáros Csárdaszáttás irányába halad!. amikor avele
azonos irányba haladó lebergépkocsi elülölle. Akerékpáros ahelyszinen elhunyl.

Egy helyi lérti január 6ta több alkalommal használta ki az emberek ligyelmettenségél. Anyitva hagyott
ablakon. ajt6n alakásokba, kamrákba behatolt, és élelmiszereket, italokat, illetve mobiltelelonokat vilt el. Az ügy
ben jelenleg is lolyik az eljárás. Eddig 5ilyen cselekménnyel gyanúsilják az elkövetöt, az érték mintegy 60 ezer
lorinI. Az illető már korábban .képbe· kerülI. Legul6bbi elkővelése március 18-ra virrad6an történI. Acselekmény
elkövetésének módja, illetve alorrónyomos adatgyújlés során konkrétan rálerelődölt agyanú...

22-én este egy kocsmában IMéni, hogya pultos otthagyta amobilját apulton, miközben rövid időre elhagy
ta asönlésl. Mikor visszatért, amobilja és 20 ezer lorini készpénz hiányzotl onnan. Aszemélyleírás alapján a
rendőrök lelkutatlák aszemélyt, aki gyanúsilhat6 voll, smár hazaérkezetl. Természetesen nem akarta elismerni az
elkövetésI, ám ahálkutalás során előkerült amobillelelon. Elíoglák, és az őrsre szállilották.

Ah6nap során is löbb alkalommal kezdeményeztek akciói az ittas gépjármúvezetők kislÚrésére. Ennek során
törlénl, hogy aFá út endrődi részén egy kisterherautó egy személygépkocsival koccant össze. Akisleheraul6ban
három személy üll. Avezelő hamarjában kiszátt!. és az esetel elismervén inlézte aszemélygépkocsi vezelőjével az
úgyel. Eközben akisleherautó ulasai köZúI egy, hálrahagyva lársail, elhajlott. Arendőrök nemsokára meglalátták a
kisleheraut61, és az azl oda vezető személyt is. Aszondás vizsgálal során kiderül!. hogyatürelmetten helyszineI
hagyó alkoholos belolyásotlság alatl vezeIle ajárművel. Ellene eljárás indulI.

Folytatás az l. oldalról
4. Alevékenység helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Klt., 5500 Gyomaendrőd,

Erzsébet-liget 2.
5. pv. ajánlatlev6k köre: ajánlalot lehelnek, akik az ajánlatban szerepl6 tevékenységet

legalább 1éve folytatják; jogi személyek; jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
6. pv. ajánlatlétel határideje: 2004. április 15. 12.00 óra, amely azonos az ajánlatlelbon

lásának időponljával.

7. pv. ajánlat benyújlásának címe: Gye., Ligel Fürdő Szolgáltató Klt. 5500 Gyomendrőd,

Erzsébet-liget 2. Fürdővezetői iroda
8. Eredményhirdetés időponlja: 2004. április 21. 10.00 óra
9. Szerz6déskötés időpont ja: 2004. április 28. 10.00 óra.
10. pv. ajánlallevőnek rendelkeznie kell: ISO minősiléssel; vagyonvédelmi tevékenységre

vonalkazó általános felelősségbiztosflással.

Egyéb inlormációk: az ajánlaltevőnek csatolnia kelt az eredeti vagy másolati igazolásokat.
al irásbeli nyilatkozalot arról, hogy vele szemben nem állnak lenn akövetkező kizáró okok:

végelszámolás alatt ált, vagy ellene indítotl csőd-, illelve felszámolási eljárás lolyamal
ban van

bl 60 napnál nem régebbi cégkivonata t, amennyiben még el nem biráll módosítási kéreime
van, úgy annak másolatát

c) acégbejegyzésre jogosult aláírási címpéldányál
dl az ajánlattev6 cég, illelve vállalkozás bemutatását. az ajánlali lelhívásban szereplő

tevékenységgel kapcsolatos relerenciákal.
• pv. ajánlatok zárt csomagolásán, kivülr61 jóllátható helyen fel kell lüntetni az ajánlati lel

hívás nevél.
• pv. ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújlani
• Anyertes ajánlattevő visszalépéseesetén az ajánlalkérő amásodik legkedvez6bb ajánlat

lev6vel kőt szerződést.

• pv. ajánlatkérőnek joga van indoklás nélkül eredménytelennek minősileni az ajánlatol.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltaló Klt. (GyomaendrM 2004. március 17.)

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

Tel./fax: 66/284-559 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

CSEMPECENTRUM
ÉS

"CSILLARSZALON

HÚSVÉTI AKCiÓI
MASSIVE LÁMPÁK -20-40%
CSAPTELEPEK -200/0
MOSDÓ CSAPTELEP 3490 Ft helyett 2490 Ft

Zalakerámia falicsempék
és padlólapok 20-50%

KEDVEZMÉNNYEL

41x4.1 cm koporcelán lapok
5200 Ft helyett 2690 Ft/m2

Akciónk a készlet erejéig tart!
Békés megye területén 40.000 Ft feletti vásárlás esetén díjtalan házhozszállítási

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-tóI17.00-ig; szombaton 8.00-tóI12.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Gyomaendrödl Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd KépViselö-testúlete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. DáVid Imre polgármester' Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • TeIjesztik a gyomaendrödl kereskedök' Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

2004. MAJUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

RÉGI SíROKRÓl
A vasútállomás mellett, a régi Katolikus temető rendbehozatala
megkezdődött. Kérjük azokat a hozzátartozókat, akik szeretteik sírjait
továbbra is fenn akarják tartani. szíveskedjenek a gyomai Katolikus
Plébánia Hivatalban jelentkezni Mag Lajos plébánosnál. hétköznap 9
órától 11 óráig - Gyomaendrőd, Mátyás király u. 1. sz.

Meghívó
AHármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat köz

gyűlését 2004. május 12-én, 16 órakor tartjuk, melyre ezúton
is tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Katona József Művelődési Központ, Gyoma
endrőd, Kossuth L. u. 9. sz.

Kérem az érdekelt lakosok minél nagyobb arányú megjelenését!
Tisztelettel: Kovács Mihály, atársulat elnöke

Generali Biztosító
Teljes köm ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva)

Gyomaendrőd. Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Ái(CiÓ SZEzON ELÖTT!!!
Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába,

üzletbe, mú1telybe
KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
fUliu lbil!iY Gyomaendrőd,Mirhóháti u. 25.

FELHívÁs!
Beiskolázási támogatás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a 2004/2005-ös tanévre a
beiskolázási támogatást az általános iskolás gyermekek részére 2004.
május 1. napjától május 31. napjáig lehet kérelmezni (ezen célra rend
szeresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Humánpolitikai Osztályán.

Amegállapított támogatás tankönyv vásárlására fordítható!
Egyben tájékoztatjuk atisztelt Szülőket, hogy középiskolai, illetve fel

sőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a támogatást 2004.
szeptember hónapban lehet igényelni. A kérelem benyújtásának pontos
határideje későbbi időpontban meghirdetésre kerül a polgármesteri
hivatal faliújságján, illetve aGyomaendrődi Híradóban.

dr. DÁVID IMRE s.k. polgármester

'További részletekr61 érdekl6djön szalonunkban!

DE EZ MÉG NEM MINDEN!
Használt és roncsautó esetén

akár 0% kezdörészlet!
Ugye, önnek sem mindegy,

hogy mennyibe kerül új autója?
KERESKEDÉSÜNK:

GYOMAI AUTÓCENTRUM
Gyomaendrőd, Fő út 140.

Tel.: 66/386-322

Areklámban szereplő kedvezményakciőkr61 bővebb információ akereskedésünkben!
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Zeneiskolai hírek
A gyomaendrődi Városi Zene- és Müvészeti Iskola a

2004/05. tanévben a következő müvészeti ágakban indít
képzést:

Klasszikus zene hangszeres tanszakai: zongora.
hegedü. furulya. fuvola. klarinét, trombita. harsona.
szaxofon. ütő. harrnónika. gitár. Népzene: népi hegedü.
citera. Jazz-zene: gitár. harsona. dob és más ütőhang

szerek.
Elektroakusztikus zene: szintetizátor.
Képzőművészet:előképző. illetve grafika. kézmüves.

festészet mühely-előkészítŐ.Bábjáték.
Táncművészet: balett (klasszikus és jazz-balett),

modern tánc: sztepp-aerobik stb.
Érdeklődni lehet az oktatásról a 66/386-491-es tele

fonon.
* * *

A Városi Zene- és Müvészeti Iskola június 20-24.
között szervezi meg nyári "Müvészeti Táborát". melynek
programjában: orgonajáték, furulyazenekari, kórus.
gitár. ütőhangszeres foglalkozások. táncház, batikolás,
bábkészítés, nemezelés. kirándulás. hangversenyek
szervezése szerepel. A táborról a 386-491-es telefonszá
mon kérhető információ.

MEGJELENT
Megjelent Beinschróth Károly negyedik kötete: BETŰZSONGÁS cím

mel. Találhatók benne gyerekeknek szánt versek, afelnőttek számára irot
tak között. smindez aktuális témákkal fűszerezve. Akötet Tóth Klára húsz
illusztrációjával színesítve kerülhet az olvasó kezébe. Kapható aNyilas
féle könyvesboltban, aSzabadság téren, valamint aszerzőnél is.

IX. házibor- és kolbászverseny
A gyomaendrődi Kertbarát Kör és a Katona J. Művelődési Kp. ren

dezésében lezajlott kilencedik házibor és szárazkolbász verseny ered
ményei:

Fehér bor (11 induló): 1. Sipos Dezső - csemege, 2. Valuska Lajos
kövidinka, 3. Szmola Sándor - vegyes.

Vörös bor (8 ind.): 1. Valuska Lajos - kékfrankos, 2. Mogyorós József
- vegyes, 3. Csath Sándor -kékfrankos.

Rozé (4 ind.): 1. Valuska Lajos, 2. Hanyecz Vincéné, 3. Talán Mátyás.
Gyümölcsbor: 1. Mogyorós József - meggy, 2. Valuska Lajos - alma.
Must: 1. Valuska Lajos, 2. Ádám Józsefné.
Szalámi (6 ind.): 1. Csath Sándor, 2. Kovács Antal, 3. Vaszkó András.
Strucc-szalámi: 1. Klimó Miklós, 2. Tímár Attila.
Vékony kolbász: 1. Vaszkó András, 2. Kovács István.

,} . Körösi Weeke.nd Hor~~sz~~~ ..
..~hobbY-, kemplngszakuzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

Rendezvényekről
Akövetkező (3.) oldalon található felvételeink az április 23-24-én ren

dezett Gyomaendrődiek Világtalálkozóján, areformátus templom gyönyörű

hangversenyén, a "Holler" éttermében, a Liget-fürdőben, továbbá a Kner
Imre Gimnázium és Kollégium 50 éves jubileumi rendezvényein, akiállítá
son, az "első" gimis osztály találkozóján, valamint az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény és aMúzeumbarátok Köre által rendezett "Az élet
szakrális tárgyai Békés megyében" című kiállításon, valamint a múzeum
előtt felállított műlárgyi védettségű Fogadalmi kereszt felszentelésén készül-
tek. • •

~~!~&~!

~~!~ '1iitdtjeúHJ

Történészként (és gyomaiként) több évi anyaggyűjtő és levéltári kutató
munka után bátorkodtam megírni "A hazáért és a szabadságért - előre!

Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban"
című könyvemet. Aközel 250 oldalas munkámban méltóképpen szeretnék
emléket állítani a szabadságharcban fegyverrel és fegyver nélkül harcoló
földijei nknek. Azoknak agyomai és endrődi hősöknek, abátor férfiaknak és
nőknek, akik Kossuth Lajos és ahaza hívó szavára fegyvert fogtak ahon és
akivívott szabadság megvédése érdekében ... Feldolgoztam továbbá ... az
1848. évi gyomai (és endrődi) legelőfoglalásokat. továbbá az 1848. április
8-j tűzvész okozta komoly gondokat. teendőket is...

dr. Ágoston Sándor történész, tanár
Akönyv előzetesen megrendelhető 2004. november 30-ig: dr. Ágoston

Sándor címén: 5510 Dévaványa. Széchenyi u. 5., tel/fax: 66/483-085.
AKönyvesbolt (Nyilas Miklós) címén: Gye., Szabadság tér 3., Városi

Könyvtár: Kossuth u. 50., tel.: 282-598, Rózsahegyi Iskola Könyvtára: Blaha
u. 21., tel.: 386-157

A művelődési központ programjaiból
Május 13., 19.30 Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, OMEGA-koncert.

Jegyek kaphatókaKatona J. Műv. Kp-ban 5000 Ft-os egységáron.
Május 28-június 7-ig aVárosi Zene- és Művészeti Iskola Képzőművész

tanszakának vizsgakiállítása. Megny. május 28., 16 óra.
Május 30., vasárnap, 14-18 óráig GYERMEKNAPI vidám időtöltés! A

programból: tátika, graHiti verseny, 17 órától a helyi AKANTISZ zenekar
koncertjei

Fehér József gyomaendrődi író, újságíró a Csengey Dénes
pályázat második diját vehette át április 15-én Budapesten, a Magyar
Kultúra Alapítvány székházában, adoni áttörésről írott művéért.

EMMA, vagyis az Egységes Magyar
Munkaügyi Adatbázis

A 2003. évi XCIV. Törvény rendelkezik az Egységes Munkaügyi
Nyilvántartás létrehozásáról, működtetéséről, használatáról. Ennek értel
mében amunkaadók kötelesek bejelenteni 2004. május 1-jétől új munkavi
szony létesítését, illetve megszűnését (és csak kizárólag aváltozásokatl).

A bejelentés módjai: - Munkaügyi Nyilvántartó Központ ügyfélszol
gálatánál telefonon, PIN-kód használatával (185-ös ingyenes számon); 
interneten, PIN-kód használatával (www.emma185.hu); - a Munkaügyi
Nyilvántartó Központnak címzett tértivevényes levélben; - a munkaügyi
kirendeltségen, személyesen.

A nyilvántartás célja: - munkavállalók jogbiztonságának növelése; 
munkaerőpiac átláthatóságának javítása; - munkaügyi ellenőrzés segí
tése; - EU felé történő adatszolgáltatás.

A későbbiekben adatot kérhet amunkavállaló saját adatairól, illetve a
munkaadó is asaját adatairól.
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" 1. ,. osztálytaláUcozó A világtalálkozó

A keresztszente!ön Az új uszodában

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: nOI felsöruháza hozott anyagból, gyermek mérettől anai extra méretig egyedi méret szerint felsaruházali

termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, osztályok részére ballagás i kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. • Gyors határidő, kedvező árak. • Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

= .

Eredményesek a Rumba párosai
A Rumba Táncsport Egyesület táncosai az év elején megrendezésre került

kiemeIt rangú versenyeken és egyéb klubközi versenyeken nagyon szépen szerepel
tek. Március 6-án Kisleleken megrendezett Junior I. Korosztályú Latin Magyar
8ajnokságon Molnár Ádám és Paróczai Rebeka ezüstérmet szerzett, míg klubtársaik,
Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi ötödik helyezést értek el. AJ. ezen anapon megren
dezett Ifjúsági Latin Magyar Bajnokságon Kovács László és Kelemen Erika, kevéssel
lemaradva adöntötől. a8. helyen végzett. Március 14-15-én, aKalocsán megren
dezett Kelet-Magyarországi Régiós Bajnokságon három érem és további négy dön
tös helyezést értek el. Bifjúsági latin kategóriában Kovács László és Kelemen Erika
ezüstérmet, mig B felnőtt standard kategóriában Gombkötö Imre és Malina Andrea,

valamint junior I. lalin kategóriában Molnár Ádám és Paróczai Rebeka bronzérmet
szerzett. Ezen a versenyen döntös volt még Mészáros András és Gonda Anett,
Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi negyedik, illetve Kovács László és Kelemen Erika,
valamint Timár Alex-Fónagy Zsófia ötödik helyezésser. Klubközi versenyeken
Hajdúböszörményben, Szarvason és Kistelken lett érmes Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka, Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi, valamint döntös Mészáros Dénes és Diós
Judit. Két páros nemzetközi megmérettetésen is részt vett. Kovács László és
Kelemen Erika, valamint Molnár Ádám és Paróczai Rebeka április 3-án acsehorszá
gi Brnoban állt rajthoz aBrno Open nemzetközi táncversenyen. • További informá
ció: www.rumbatse.hu Megyeri László klubvezet6 táncpedagógus

Legfrissebb és nagy büszkeségre okot adó hfr, hogy az április 24-i Bosztályos Országos Bajnokságon standard táncokból Gombkötő Imre és Malina Andrea aranyérmesek,
mfg klublársaik, Kovács László és Kelemen Erika latin láncokból ezüstérmesek leltek
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Az április 15-i rendkívüli képviselő-testületiülés anyagából

f6 AJ.. önkormányzat igénybejelentéssel kíván élni 2005 évi címzett támo
gatásra aKis Bálint Általános Iskola és Övoda veszélyessé vált, egészségre káros
tantermeinek kiváltására a székhelyén (Fő út 181.) megvalósítandó beruházásra.
Lényege, hogya Fő úti épület bővítésével összesen 15 tanteremmel rendelkező

iskola jön létre tornateremmel, megfelelő helyiségekkel, akadálymentes kialakítás
ban. (Új oktatási szárny építése 1498,71 m1, tornaterem 435,89 m1, átalakítások
meglévő épitményeken, 400 ml-es parkoló építése stb.) Összes költség 565 millió
forint lenne.

f6 Pályázatot nyújtanak be (SAPARD) Öregszőlő, Iskola utca szilárd burkolatú
út építésére. Igényelt SAPARD-támogatás 45107711 Ft, az önkormányzat saját ereje
15035904 Ft. Összköltség több, mint 60 miltió forint.

f6 Pályázatot nyújtanak be aNemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ART
mozik korszerűsítésére szóló pályázatra. AfelÚjítás összköltsége mintegy 25 millió
forint lenne, az igényelt támogatás 18,743 millió forint.

f6 Támogatást kér az önkormányzatlól Poharelec László és a Gschwindt és
Társa Bt. a Gyomaendrődön július 10-én megrendezésre kerülő, (gyomaendrődi

származású) Fásy Ádám által fémjelzett Miss World Hungary 2004 szépségkirálynő

választás középdöntőjének lebonyolításához. A másfél millió forintos támogatás

Képviselő-testületi ülés április 29-én
NAPIREND ELŐTTIEKRŐl

v' A Liget-fürdő ünnepélyes átadása, melyre várjuk Medgyessy Péter mi
niszterelnök urat is, május 8-án, 11 órakor lesz.

v' Amúlt hétvégén ünnepségsorozatokkal ünnepeltük aváros 15 éves évfor
dulóját, a Kner Imre GimnáZium 50 éves jubileumát, és megrendezésre került a
Gyomaendrődiek Világtalálkozója ís. Sokan eljöttek, de kisebb problémákat oko
zott ameghívók késedelmes kézbesítése. Arendezvényről kiemelte apolgármester
úr a református templomi, a zeneiskola szervezésében létrejötl hangversenyt,
amely nagy sikert aratott.

v' AJ.. árvizkészültség megszűnt. Különösebb probléma nélkül néhány nap
alatt lezajlott. Akivezényelt emberek általában pozitivan álltak akészenléthez.

v' Május 14-16. között rendezik meg a Rózsahegyi-napokat a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában.

NAPIRENDI PONTOKRÓL
v' Beszámolt a2002-es és 2003-as munkájáról aGyomaendrődi Rendőrőrs.

Aszemélyi állományban bekövetkezett változás: az eltávozott két fő helyére 2003.
július Hétől 2 fő újonnan végzett fiatal rendőr állt szolgálatba. Az őrsön jelenleg
11 fős közrendvédelmi csoport működik. A bűnügyi állomány teljes fel
töltöttséggel végzi munkáját, azaz hat fővel. Éjszakánként legalább két fő teljesít
szolgálatot aváros utcáin, természetesen nappal is legalább egy fő aterületen van.
Gyomaendrőd illetékességi területén 2002-ben 625 bűncselekmény vált ismertté,
míg 2003-ban 543. A bűncselekmények számát alapvetően a vagyon elleni cse
lekmények alakítják 2002-ben 500, míg 2003-ban 354 ilyen jellegű elkövetés
történt. 2002-ben 222, míg 2003-ban 226 lopást követtek el. 2002-ben 178, ezzel
szemben 2003-ban 56 esetben történt betörés, főként lakások, víkendháZak,
üzletek, illetve tulajdonosaik ellen.

2002-ben 66, míg 2003-ban 90 közrend elleni bűncselekményt regisztráltak,
ezen belül 19-rőI21-re emelkedett agarázdaságok száma. Személy elleni bűncse
lekmények adatai: 2002-ben 15, 2003-ban 25, ezen belül a testi sértések száma
13, illetve 18 eset. Befejezett emberölés, mely egy családi veszekedés eredménye
volt, egy alkalommal történt. Ismeretlen !elderítési mutatók 2002-ben 25,2%,
2003-ban 57,8%. Anyomozás-eredményességi mutató: 2002-ben 33,2%,2003
ban 59,9%.

2003-ban 56 közúti közlekedési baleset történt, 32 személyi sérüléssel
(2002-ben 43 sérülés történt), ebből 6 halálos kimenetelű.Továbbra is legfőbb

probléma az ittas vezetők jelenléte aforgalomban, ennek kiszűrése fokozott feladat.
Ahozzászólásokban megemlítették aképviselők aközterületen lálható rendőr

megnyugtató hatását, valamint kérik a rendőrség hatékonyabb közreműködését a
"diszkó éjszakákon" való fokozottabb jelenlétre, továbbá a közlekedési
sebességtútlépők esetleges kiszűrését. Szeretnék elérni, hogya hatékonyabb
munka érdekében a gépjárműpark kifogástalan legyen, és kiegészüljön
kerékpárokkal is, az utcákon való fürgébb mozgás érdekében. A beszámoló tár-

feltételei közt van, hogya Magyar ATV csatornán a Fásy-mulató című műsorban

lérítésmentes. gyomaendrődöt bemutató reklám megjelenjék; 2x10 perces
műsorelőzetesben megjeleníti avárost, iltetve afürdőt; atovábbiakban aműsorban

megemlítik városunk nevét, a főcímben megjelenítik a városi; térítésmentesen
elkészítik a fürdő 30 másodperces reklámfilmjét, s ezt az önkormányzat ren
delkezésére bocsátják. A szépségkirálynő választás gyomaendrődi elődöntője

műsorban július 17-én, 24-én kerül sugárzásra, ekkor a30 másodperces reklám
anyago! leadják...

ll!! Gyomaendrődnek és afürdőnek is negativ kampányt jelent aBozóki úr által
szervezett belterületi, Falualji-holtág áltagát kritizáló és afelelőst kereső, internetre
is feltett levele - mondta dr. Dávid Imre polgármester. AJ.. ügyben nem kereste meg
Bozóki úr és "csapata" atulajdonost vagy aholtág kezelőjét, hanem egyből ami
nisztériumhoz fordult, azonban onnan aligha fogják megoldani az ügyet.

Április 20-án ebben az ügyben tárgyalás folyt a városházán, ekkor megál
lapodtak, illetve a párbeszéd elkezdődött az önkormányzat és a civil szerveződés

közölt, hiszen az önkormányzat különböző rehabilitációl segítő pályázatokon
keresztül szeretné aholtágak állagát feljavítani. AJ.. együttműködés ajövőben remél
hetően gyümölcsözővé, vagyis látványos eredményt hozóvá válik.

gyalásakor jelen voll a helyi őrsparancsnok, Paraizs Tamés mellett a szarvasi
kapitány, Oltyán Sándor alezredes kapitány is.

v' AJ.. orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés tervezetét megtárgyalták. Ez
tartalmazza - többek között - az ügyeleti időben és helyen történő gyógyszer
árusítás tényét is, de mégsem lehet véglegesen dönteni agyógyszertárak ügyeleti
nyitva tartásának megváltoztatásáról, mivel avállalkozó orvosnak akézi gyógysz
ertár működtetését engedélyeztetni kell, és előre nem ismeretes az engedélyezési
eljárás eredménye. Aközponti orvosi ügyelet feladat ellátásával dr. Abdul-Hamid
Nabil békéscsabai lakost, egyéní vállalkozó orvost bízzák meg. Időpont ja atlól
függő, hogy mikorra tudja afőorvos úr aszükséges engedélyeket megszerezni

v' A Jókai utcai óvoda működtetését pályáZatban, jogviszonyban történő

továbbhasznositásra, profilkötöttséggel, határozott időre hirdelték meg. Egy
pályáZat érkezett: Kovács Péternétől, kinek beadott pályázatát elfogad ták, így 2004
augusztusától 5 évre szóló bérleti szerződési kötnek vele.

v' A beérkezett alapokra (Ifjúsági-, Sport-, Civil Szervezetek Támogatási
Alapokra) 18, 17 és 47 (összesen 82) pályáZat érkezett, amelyből egy elutasítást
szenvedett. AJ.. összes támogatások (a kötött felh. támogatásokon kívül) ezer forint
ban: 900, 13,367 és 6894 Ft. A nyertesek levélben értesülhelnek az elnyert
összegekről. Ahumánpolitikai bizottság elnoke

v' A Liget-fürdő idei díjaiból: napijegy 600 Ft; délutáni belépő (16 óra után)
300 Ft; fedett fürdő, éjszakai 1200 Ft; csoportos belépő, 15 fő után 500 Ft; kabin
használat 500 Ft; kísérő 200 Ft. Kemping: lakókocsi, sátras utánfutó hely 2000 FI;
lakóautó hely 2300 Ft; sátorhely 1700 Ft (9 m1-ig).

A VI. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál lapzártánk után nyitotta
kapuit. Erróllegközelebbi számunkban számolunk be.

KEDVES KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK!
Május 17-től 22-ig festés miatt zárva vagyunk. Köszönjük megértésüket!

AVárosi Könyvtár dolgozói

NYÁRI TÁBOR
A Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti GÓLYALÁB nyári

táborál2ÜÜ4. június 21. és 25. között. Mindenkit szeretettel várunk'
Programjainkból: gólyalábasok és a táborlakók felvonulása,

Kölyöksziget, Játszóház, sétahajózás, tánctanulás, népi kismesterségek
megismerése és elsajátítása ... Érdeklődni lehet: Körös Menti Alapfokú
Művészeti Iskola Gyomaendrőd, Kossuth u. 9., tel./fax: 283-767

HAJDÚ LÁSZLÓ, a diákszínjátszás terén végzett
kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért a Szakmaí
Középiskolásokért Kulturális Egyesület "ARANYGYŰRŰ"

kitüntetésében részesült! Gratulálunkl
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VIDÁM AKASZTÓFA

MEZEI FUTÓVERSENY

Országos díj...
Április 17-én amegyék válogatottjai részére Nadapon került megrendezésre a

96. Mezei OB. Arendkivül nehézlerepviszonyok ellenére nagyon jó időeredmények

születtek. Iskolánknak nagy megtiszteltelés, hogya 24 fös megyeválogatottban 9
tanuló aRózsahegyi Kálmán DSE-t képviselhette. Egy-egy korosztály csapatát 3-3
lanuló alkotta. Legszebb eredményeink

lány 3km-en 2. helyezett csapattag Tokai Gréta (1991), fiú 3km-en 4. helyezett
Gonda Martin (1991), fiú 4,5 km 8. helyezett Kurucz Zsolt, Német Richárd (1990),
fiú 4,5 km 7. helyezett Dógi Richárd és Dógi Jenő (1989).

VASZKÁN GÁBOR testnev. tanár, atl. szakedzö

Domokos János Krónikái. Megjelent 1932-ben
(Putnoki Elemér gyűjteménye)

Tegnap a mehetnék Ez a zöldes rizling,
Ismét játszék velem. Muskotály, oportó,
Indultam, megnézem f:la összeeresztjük
Hol a jó bor terem. Ugy lesz az ezerjg.

Hisz' oda eljutni Elmondanám Onnek,
Nem is olyan bajos, Nincs oly kényes torok,
Itt fészkel a sarkon Mit ne enyhítnének
Jó Olajos Lajos. Itt e finom borok!"

Elbűvölve néztem,
['v1ilyen a tudomány.
Igy aztán nem lehet
Sohasem borhiány.

Egyetlen hordóban
Búsult csak egy vén csap.
Oe ez oly bűvös lyuk:
Mely hét félét is ad.

Ám az igazságon
Hogy csorba ne essék,
Kijelentem, hogy itt
Mégis van tisztesség.

Mert az egész háznál
Nem láttam én vizet.
Aki innen bort vesz:
Az nem vízért fizet.

Fehérrel köcsögöm
Félig eresztette,
Pirossal a hiányt
Kiegészítette.

Hosszú fakanállal
Hogy összekavarta:
Higgyék el azt nékem,
Kész volt a kadarka.

ry1ikor benyitottam,
Epp asztalnál ültek.
Tudják, kérem milyen
Barátságos népek.

Nagy tálban kucorgott
A. töltött káposzta.
Udvözölt a gazda:
"Hozta lsten, hozta!"

Leültettek nyomba,
Tányért elém tettek.
Allam alá himzett
Szakálkát kötöttek.

Mikor belém csúszott
Hat nagyadag töltés,
Megálljunk! - kiálltám 
Mostmár megy a költés.

A markomba nyomtak
Egy tejes-köcsögöt.
Velem a társaság
Pincébe döcögött.

"Látja szomszéd uram!
Ez itt az a pince,
Mely akkor telik meg
Hogyha fénylik Vince.

Több mint 200 lanuló részvételével, az endrőd városrészi Erzsébet-ligetben ren
dezte meg a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Gyomaendrőd körzetének
diákolimpiai mezei futóversenyét. Ezen amegmérettetésen iskolánk tanulói csapat
ban 5arany-, 2ezüst- és 1bronzérmet (A csapatok); 1ezüst-, 5bronzérmet (B csa
patok), egyéniben 6arany-, 4ezüst- és 5bronzérmet szereztek. Egyéni gyózleseink:
Szilágyi Melinda (I. kcs.); Bukovszky Péter (I. kcs.); Balázs Tímea (ll. kcs.);
Farkasinszki Zita (III. kcs.); Nagy Beatrix (IV. kcs.); Dógi Richárd (IV. kcs.).

Március 25-én Orosházán már amegyei döntől rendezték meg, ahol csapataink
1arany-, 3ezüst- és 2bronzérmet szereztek. Eredmények:

lány II. kcs. 2. hely 45 pont: Balázs Tímea, Barna Nikolett, Kmellár Viktória,
Pintér Nikolett, Tokai Kinga.

Lány III. kcs. 3. hely 48 p.: Tokai Gréta, Farkasinszki Zita, Szakács Edina, Kurucz
Éva, Farkasinszki Mariann.

Fiú III. kcs. 2. hely 51 p. : Gonda Martin, Kurucz Zsolt, Bukva Tamás, Mészáros
Dávid, Jónás Balázs.

Egyéniben 3dobog6s helyezést értünk el. Balázs Tímea 1., D6gi Richárd 2.,
Gonda Martin 3. hely.

A111. kcs.-os fiúk április 6-án, Gödöllőn, az országos döntőben 20. helyezettek
lettek 396 ponttal (40 csapatból).

Április 4-én, Békéscsabán a25. Jubileumi Tavaszi Sporigálát rendezlék meg.
Ezen aversenyen megyénkből1400 tanuló indult. Az általános iskolások 2000 m-es
távján iskolánk tanulója, Dógi Richárd aranyérmes, Dógi Jenő bronzérmes lett. A
sportgálán immár harmadszor ami iskolánk tanulói végeztek az 1. helyen.

Konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18-tól 19 óráig, vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon

Május 8. Városi Olimpia (lutáspróba) 9.30-tól (esőnap: május 15.)
16. GYENK SE-Békés - megyei I. o. bajnoki női kézilabda mérkőzés,

ifi: 16,30-t6I, felnőtt 18-t61
22. Városi Olimpia (kerékpárpr6ba) 9 órától, esőnap: május 29.

Útvonal: Gyomaendrőd-Dévaványa és vissza.
GYEF KG-Szeghalom - megyei 1.0. bajnoki férfi kézilabda mérkőzés,

felnőtt: 16.30-tól, ifi: 18 órától
29. GYENK SE-Sarkad - megyei 1.0. bajnoki női kézilabda mérkőzés,

ifi 16 órától

10 csapat részvételével befejeződött az A csoportos Amatőr

Teremiabdarúgó Bajnokság. Acsapatok először mérkőztek meg kétfordulós
rendszerben (őszi-tavaszi). A küzdelmes mérkőzések gyakran teltházas
közönség előtt zajlottak.

Abajnokság győztese a KÖRÖS KROKODIL csapata lett. Csapaltagok:
Kulik Csaba, Cs. Nagy Endre, Bélteki János, Szántai Zsolt, Orovecz Tamás,
Icsa Gyula, Kocsis Zsolt, Vinkovics Attila.

Atáblázat két utolsó csapata a következő bajnoki évet aBcsoportban
folytathatja.

1. Körös Krokodil 40 p.; 2. Favill 37 p.; 3. IFI-III. 25 p.; 4. Szártsa 25
p.; 5. Bőrharisnya 24 p.; 6. MÖB 21. p.; 7. Speed 19 p.; 8. Alkotmány 17 p;
9. Schwalm 2 p.; 10. Aston Kanál - eredményei törölve.

G6/kirá/y: Weigert László 21 g. - Bőrharisnya, alegjobb kapus Katona
Imre - Favill.

Szocialista ajánlószelvények
Néhány hét és május 1-jétől a tavalyi népszavazás döntésének

megfelelően teljes jogú tagjává válunk az Európai Uniónak.
Magyarország sok évtizedes-évszázados álma válik valóra, amikor a
világ egyik legnagyobb gazdasági-politikai közösségének tagjává
válunk. A Magyar Szocialista Párt megalakulása óta kormányzati
lelelősséget vállalva és ellenzéki szerepkörben is következetesen dolgo
zott azon, hogy efolyamat sikeres legyen.

Június 13-án arról is dönthetünk, hogy kik képviseljék hazánkat, az
egész nemzetet az Európai Unió Parlamentjében. Közel sem mindegy,
hogya 24 fő magyar képviselő, mely politikai családokat, frakciókat
erősít az EU Parlamentjében, azok lesznek-e többen, akik következete
sen végig az ország lakossága, gazdasági, szociális érdekeit képviselték
és elkötelezett hívei a csatlakozásnak, vagy azok, akik fanyalogtak, az
Unión kívüli életről beszéltek, vagy akik következetesen tagad ták ennek
szükségességét. A Magyar Szocialista Párt olyan jelölteket állított
listájára, akik következetesen képviselték az ország érdekében a csat
lakozás szükségességét, igyekeztek ehhez a legjobb feltételeket
megteremteni, több nyelvet beszélnek, felkészültek és elkötelezettek a
magyar érdekek következetes képviseletére.

Az állampolgárok a napokban megkapták aválasztási értesítőt, ún.
"kopogtató cédulákat". Kérjük, hogy ajánlószelvényével támogassa az
MSZP választásokon való indulását, kérjük, tiszteljen meg bennünket
ajánlásával. Ajánlószelvényeit átadhatja önkormányzati kép
viselői nknek, rlelyi szervezeteink vezetőinek, postán eljuttathatja körzeti
irodánkba: 5540 Szarvas, Szabadság 36., és a bennünket képviselő

aktivistáknak.
Célunk, hogy Magyarország minden polgára nyertese legyen a

csatlakozásnak, s méltó képviselőink üljenek Európa Parlamentjében.

Tisztelettel kérjük támogatását!

?~~'
az MSZP országgyűlési képviselője, az 5. sz. VK. Választókerületi Társulás elnöke

-x-

Sportcsarnok május havi
programtervezete
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VÁLASZLEVÉL
Földesi Zoltán képviselőtársamnak

Tisztelt Képviselőtársam!

Kedves Zoltán!

Meglepődve olvastam nyílt levelét. Nem tudom mire vélni ezt az Öntől

szokatlan dühkitörést.
Abban azonban egyetértünk, hogy fel kell hívni akormány figyeimét aprob

lémákra. Ezért is tartom jó ötletnek, hogy gyomaendrődi látogatásán tájékoztatja
Medgyessy Péter miniszterelnök ural azokról az embereket nyomasztó prob
lémákról, melyekkel fogadööráim során az emberek megkerestek.

Egyúttal arra biztatom az olvasókat, hogy írják meg azokat akérdéseiket,
problémáikat. melyeket fel szeretnének lenni a kormánynak. Kérdéseiket az
5601 Békéscsaba, PI. 385 címre, vagy alaszlo.domokos@parlament.hu e-maii
címre varom, vagy személyesen a legközelebbi fogadöörán. Az összegyűlt

kérdéseket továbbítom akormánynak.

Kedves Képviselő úr!
Attól, hogy nem vesznek róluk tudomást, a gondok még megvannak. És

ezen nem szabad megsértődni

Tisztelettel: DOMOKOS LÁSZLÓ
Gyomaendrőd, 5. sz. választókerület országgyűlési képviselője

Medgyessy Péter ingyenes étkezést
ígért a bölcsődében és az
óvodában. ígéretet tett arra is, hogy
ingyenesek lesznek atankönyvek.

A kormány és a miniszterelnök
ösztönzi és támogatja, hogy évente
8000 bérlakás épüljön.

Medgyessy Péter ígéretet tett arra,
hogy kormánya a diákok számára
ingyenessé teszi a közlekedést a
lakóhely és az iskola között.

Ehhez képest nemhogy ingyenessé
vált volna az étkeztetés, hanem
sokkal magasabb árat kell
fizetniük a szülólmek gyer
mekük étkeztetéséért. A
tankönyvek szintén nem váltak
ingyenessé. A bevezetett ked
vezményeket pedig nem a kormány
finanszírozza, hanem áthárítja azt az
önkormányzatokra.

Akormány alakásépítési támogatá
sokat és az olthonteremtési hitelt is
jelentősen megnyirbálta, megne
hezítve ezzel a fiatalok otthon
teremtését. A Draskovics-csomag
részeként több mint ötmilliárd
forintot vonnak el a bérlakás
építéstől.

Nem valósult meg. Sőt, jelentősen

nőttek a közlekedésre fordítandó
költségek.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb megvalósítatlan ígéretek
Medgyessy Péter levelét megírta - de minek?

Pontosan két éwel ezelőtt, 2002. március 20-án írta meg Medgyessy
Péter, aszocialisták miniszterelnök-jelöltje amagyar fiataloknak azt a leve
Iet, amelyben felsorolja, hogy kormányra kerülése esetén melyek azok a
legégetőbb ifjúságpolitikai kérdések, amelyeket azonnal meg kell oldani. A
kormányzati ciklus felénél ideje megnézni, hogy mi teljesült a fiataloknak
tett ígéretekből, hisz a kormányfő minden szaváért személyes felelősséget

vállalt.

Mese Medgyessy Péter pénztárcájáról

Domokos László
Gyomaendrőd, 5. sz. választókerület országgyűlési képviselője

-x-

É'pítkezik?
Keresse
Gellait!

BELSŐÉpíTÉSZET
SZÁRAZÉpíTÉS

c;~LLAi

Először 320 milliárd forintot talált Medgyessy a pénztárcában, amit
rögtön szétosztott. Aztán talált 60 milliárd forintot a tsz-eknek a hitelre,
aztán rájött, hogy mégis 74 milliárd Ft-ot vissza kellene tenni a bevásárló
kosárból apolcra. Majd idén még 180 milliárd forintot kellett visszatenni a
polcra. Medgyessy Péternek, úgy látszik, lyukas apénztárcája, sosem tudja,
mennyi volt benne. De ezt már senki sem hiszi el neki, főleg azóta, hogy
kijelentette, ő aközgazdasághoz ért kitűnően.

Az eredmény, sajnos, most is lesújtó. Mennyit ér
Medgyessy Péter miniszterelnök szava? Bizonytalanok a
jövólüket féltö családok. Nem érzik magukat biztonságban sem
a diákok, sem a pályakezdólc:, sem amunkavállalók. Ez nem egy
baloldali kormány, ez egy bankárkormány.

VALÓSÁG

Az ösztöndíj-rendszer kiszélesí
tése nem történt meg. Adiák
hitel-rendszer pedig nem hogy
fejlődött volna, hanem egyér
telműen visszalépés történt,
hiszen nem csak ahitelkamatok
nöttek, hanem megszünt az a
lehetőség is, hogy a fiatalok akkor
kezdjék el a hiteltörlesztést, amikor
munkához jutnak. Ez különösen
súlyos gondot jelent a mai
helyzetben, amikor a fiatalok nagy
része nem talál képzetségének
megfelelő munkahelyet.

íGÉRET

Medgyessy Péter személyes garan
ciát vállalt arra, hogy a szocialista
kormány kiszélesíti az ösztöndíjak
rendszerét, és bővíti a diákhitelhez
jutás lehetőségét.

A kormány a munkanélküli
pályakezdő fiataloknak hat hónapon
belül ajánlatot tesz munkahelyre
vagy átképzésre.

Medgyessy Péter semmi mást nem
ígért, mint amire már akkor is
jogszabály kötelezte a kormányt. A
nagyobb baj az, hogy még ezt az
ígéretét sem tudta megvalósítani:
ismert, hogy a pályakezdö fia
talok körében a munkanél
küliség még sosem volt olyan
magas, mint manapság.

Teljeskörű építőanyag kereskedelem, szín
vonalas kiszolgálás, minőségi áruk!

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAE~IDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326
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MEGYEI KOSARAS DÖNTŐ - hazai siker

Február 19-én rangos eseménynek adott oithoni városunk sportcsarnoka. Ekkor
kerüli megrendezésre a középiskolák közl zajló amalőr, fiú kosárlabda-bajnokság
megyei döntője.

Négy csapatnak kellett megmérkőznie ezen anapon, atél az országos dönlőn

való részvétel, mely igen nagy kihívás az ilyen kis csapatok számára. Atornán a
békéscsabai Trefort Ágoston Szakközépiskola, a Gépészeti Szakközépiskola, a
szeghalmi Péter András Gimnázium és a gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
kosarasai jálszhattak egymás ellen.

Ahazai pálya előnyei I a Kner Imre Gimnázium élvezhelte, és acsapal teljes
erőbedobással hajtott agyőzelemért. Alátványos és izgalmas mérkőzések végén a
Treforl csapata a negyedik, a Gépészeti a harmadik és a Péter András a második
helyen végzett. AKner csapata pedig megszerezte az aranyérmet! Agyomaendrődi

gimnázium kosarasai ezzel bejutottak az országos döntőbe, amelyet idén március
ban rendeznek meg Pakson. Agyőztes csapat kulcsjátékosai: Erdős Zoltán, Patkós
Gábor, Csaba Zoltán, Binges István.

A döntő érdekessége, hogy a gyomai gimnáziumba csak 161 fiú jár, míg a
másik három iskola ennek többszörösével rendelkezik, mégsem tudlak elég erős

csapatokat kiállítani!
Edzőnk: Giriczné Darázsi Anna Binges István

A tornászfiúk sikerei
AKis Bálint Általános Iskola fiú tornászcsapata igen sikeres évadol zárt. Az őszi

felkészülés után meghívásos versenyeken vettek részI, ahol minden alkalommal si
kerűlt adobogóra kerülniük. Nagykőrösön az első, Debrecenben amásodik helyeI
szerezték meg. Februárban kezdődött el a Diákolimpia versenysorozata a
Békéscsabán megrendezésre került megyei döntővel. Acsapat itt is és akecskeméti
területi (4 megye) versenyen is győzedelmeskedett, és a dobogó legmagasabb
fokára állhatolt. Ezzel részvételi jogot nyertek amárcius 26-án Debrecenben megren
dezett országos döntőre. III az ország egész területéről alegeredményesebb 12 csa
pat mutatta be tudását. A szoros pontversenyben a gyomaendrődi fiúk, a
vendéglátók után az előkelő II. helyezést érték el. Ez a2003. évi harmadik helyezés
után előrelépést jelent, így nagyon örülhettek atornászpalánták és edzőik.

Poharelecz Csaba.. Kovács Bence. CzibuUca Alex. Dobai János,
Homok Imre. Bela Zoltán. Varga Lajos vez. edző

AGYOMAENDRŐDI SZíNJÁTSZÓK ÚJABB SIKEREI

Április első hétvégéjén a várossá avatásának 15. születésnapját
ünneplő Gyomaendrőd adiákszínjátszók fellegvárává változott. A"Szakmai
Középiskolásokért Kulturális Egyesület" ORSZÁGOS DIÁKSzíNJÁTSZÓ
FESZTIVÁLJÁN 13 iskola 200 tanulója (köztük testvérvárosunk, avilághírű

Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyedről) 17 produkcióval vetélkedett a
különböző rangos címekért, díjakért. A helyi diákszínjátszók a hagyo
mányokhoz híven kiemelkedően szerepeltek, íme az eredmények:

Bronz minősítésben Goldini: Aterecske komédiája (Körös Menti
Alapfokú Művészeti Iskola)

Ezüst minősítésben Háy János: Herner Ferike faterja isten
drámája (Bethlen Gábor SZKI Komédiás Kör)

Arany minősítésben Jean Genet: Cselédek drámája (Komédiás Kör
és Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola) részesült.

Ez utóbbi, a fesztivál legjobb előadásaként az Országos Diákszínjátszó
Egyesület Dombóváron megrendezendő döntőjébe kapott meghívást. (Itt a
művészeti gimnáziumok, egyetemi színpadok lesznek az "ellenfelek"l) A
Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolás színjátszói már
cius 27-én Békéscsabán, a Weöres Sándor Gyermekfesztiválon a Frakk, a
macskák réme mesejáték előadására bronz fokozatot kaptak.

A fenti siker alkotói: KONDOR NÓRA, BUCSI ERZSÉBET, VARGA ÉVA,
NyíRI DÓRA, TRENDL ANDRÁS, TRENDL PÉTER, KRUCHIÓ ÉVA, LE
VENTE BERNADEH PETRÁS GÁBOR, SZUROVECZ NÓRA, DINYA ANNA,
GYENIS ALEX, DEMETER JÓZSEF, FARKAS SZILÁRD, FORGÁCS FATIME,
KÓNYA DÁNIEL, BOHÁK RENÁTA, BOÁR GÁBOR, KULlK NORBERT,
TAKÁCS TAMÁS, MÉSZÁROS ANNAMÁRIA diákszínjátszók.

Kondor N6ra, Bucsi Erzsébet és Varga Éva afesztivá/győztes "Cselédek" szereplői

Anégy színdarab rendez6je: Hajdú László (dráma és színjáték tanár),
Petri Miklós (beszédművelés tanár), Lehoczkiné Wolf Tünde (tánctanár),
Gulyás Levente (zenetanár), Pap Nikolett, Novák Hanga, Nagy Brigitta és
Bácsi Ildikó aZene- és Művészeti Iskola tanulói, akik aszínjátszók álarcait,
maszkjait elkészítették.

A fesztivált támogatták: Szakmai Középiskolásokért Kulturális
Egyesület, Budapest; Megyei Művelődési Központ, Csaba Center, Megyei
jogú Oktatási és Sportiroda, Kós Károly SZKI, Sholcz Endre festő

Békéscsaba; Galli Coop Szarvas; továbbá Bethlen Gábor SZKI és
Kollégium; Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola; Polgármesteri Hivatal;
Gyomai Kner Nyomda Rt.; Apolló mozi; Mamut Tec; Liviel Kft.; Agrofém
Kft.; Hőtechnikai és Gépipari Kft.; Pájer pékség; Zöld cukrászda; Molnár
Jánosné vállalkozó; Fűszer-Csemege; dr. Csoma házaspár; Color shop;
Madizol Krt.; Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft.; Szonda István és neje
váll.; Szendrei Dóra váll.; Tóth Ildikó váll.; Szarka Csilla váll.; Apenta-Penta
Drink; Városi Könyvtár; Kulturális Egyesület; Fészek panzió; Gschwindt és
Társa Bt. Yucca virágbol!, Gazdabolt - Várfi A., gyomaendrődi szponzorok,
akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy továbbra is szívügyüknek tekintik
adiákszínjátszást!

HAJDÚ LÁSZLÓ, afesztivál szervezője
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HíREK A HALÁSZOKTÓl
• Halgazdálkodás, új szerkezeti forma, az EU jelentősége... •

Köszönetet mondok annak anégy fiatalembernek, akik megjavítot
ták a kerékpárom pedálját, hogy ne kelljen gyalog hazamennem a
gyógyszertárból. Ök a Bazalt Mélyépítő munkásai és az Arany János
utcában dolgoztak, egy kocsibejárót csináltak. Segítőkészek és ked
vesek voltak. A főnökük is megérkezett közben. és mosolyogva, nem
haraggal nézte, hogya fiúk segítenek amamikának, ahogy ők szólítot
tak. Neki is köszönöm! Jó és kedves emberek mégiscsak vannak még a
mi városunkban I

Kun Lászlóné, Fő út 99. 2004. március 19.

tetettek mellett, tehát a pályázott mennyiséggel 400-500 mázsányit
helyezünk ki. Akiket érint- akötelező bejelentések mellett -tájékoztatjuk a
kihelyezésekről. Ez vonatkozik mindarra avízterületre. ami akezelésünkben
van.

Rendkívül kemény volt számunkra a2003-as év. Kezdődött az év eleji
nagyon kemény, fagyos téliei, majd akövetkező aszállyal. Közel 40 milliós
aszálykárt szenvedtünk. Csupán néhány milliós aszálykár-támogatást kap
tunk. Segítséget jelent azonban, hogy felvettünk olyan hitelt. amellyel az
elszenvedett, lényeges veszteséget nem egy év alatt. hanem elosztva, öt év
alatt próbáljuk meg pótolni, behozni. így az elkezdett beruházásokat sem
kellett leállítani. Szerencsére nagyobb tragédia nem történt, viszont az
elkövetkezendő években kemény időszak várhat ránk, míg helyreáll, nor
malizálódik ahelyzet.

Mivel többen, őszintén érdeklődnek a belvárosi holtágak helyzetéről.

felvilágosítást kértünk ezen vizek sorsáról, karbantartásáról. Válaszában dr.
Csoma Antal elmondta, hogy minden víznek, amely avárosban található,
nagy jelentősége van. hiszen ezek a turizmus. az idegenforgalom
szempontjából nagyon fontosak nálunk. Nem kevés pénzbe kerül egy-egy
kotrás, amely ameder tiszlítását eredményezi, ezekre azonban pályázni kell,
különböző környezetvédelmi alapokból. Valószínűnek tartom - mondta -,
hogy az EU-csatlakozás kapcsán lesznek olyan pályázatok, amelyekre lehet
jelentkezni. például kotrásra, élőhely-javítási céllal. Mi, aszövetkezet, ami
szerepet tudunk ebben vállalni az az, hogy amikor megfelelő minőségű

élőhely kialakul, akkor a megfelelő halkihelyezéssel segítjük az élőhely

fenntartását. Ezzel tudjuk avízminőség leromlását akadályozni, de ehhez az
is kell, hogy először az érintett környezet rendbe legyen téve, hogy például
ne kerülhessen szennyvíz a Holt-Körösbe. Egyébként nem éri el a célját a
kotrás vagy vízcsere, ha állandóan újraszennyezzük avizet. Ez, mint tudjuk,
bekerülhet bemosódással is a partról, a vízparti telkekről, udvarokról, s
ilyenkor is újratermeljük a szennyezést. Tehát fontos a rendbetétel, utána
pedig ennek fenntartása. Ehhez megfelelő aktivisták is kellenek, de rá kell
venni avízparton élők közösségét is, hogy végezzenek szennyvízkezelésI,
ne kerülhessen avízbe semmilyen állattartásból adódó szennyeződés sem.
Lehet, hogy ez álom, de máshol már megtudták ezt oldani, mert megértet
ték, hogy mindenkinek jól felfogott, önös érdeke az, hogy ne szennyezze
környezetét. hanem inkább óvja meg azt. Ez vonatkozik abekerült. bedobált
műanyag flakonokra is. Miért kerültek azok egyáltalán bele a vízbe?! Itt
kezdődik akérdés megoldása. Önmagunkrakell mutogatni, hogy ne szen
nyezzük se vizeinket. se további környezetünket.

Avízszintet pedig csökkentette atavalyi aszályos év is, de azok is, akik
locsolásra vettek ki vizet aholtágból. Ennek pótlását meg kell oldani, súgy
gondolom. hogy azoknak kellene ezt megfizetniük, akik kiveszik a vizet.
Elég szemérmesen kezeljük ma még ezt az ügyet. Azt is fontosnak tartom,
hogy ne engedjék betonfallá válni aholtág partját, mert ez nem segíti avíz
öntisztulását. Erre a legmegfelelőbb atermészetes nádas.

Dr. Csoma Antallal, a Körösi Halászati Szövetkezet elnökével beszél
gettünk a szövetkezet tevékenységéről, illetve hagyományainkhoz híven,
egyfajta beszámolót kértünk tőle az éves tervekről, tevékenységről és avál
tozásokról, valamint ún. lakossági kérdésre vártunk választ aholtágakra
vonatkozóan.

Az elnök úr elmondta, hogy a két szövetkezet, amelynek központja a
Kossuth úton van, nevezetesen aKörösi Halászati Szövetkezet és aKörösi
Halértékesítő és Halfeldolgozó Szövetkezet, továbbra is szorosan
együttműködik. A halászok által megtermelt halat a feldolgozó üzemben
történt feldolgozás után értékesítik. Lényeges változás, hogya KHHSZ, ami
korábban beszerző és értékesítő szövetkezet volt, minőségi átalakuláson
ment keresztül úgy, hogy alapszabály módosítással a mai kornak
megfelelően, úgynevezett halászati termelői csoportként működik.

Az EU-ban a termelői csoportok támogatása jelentősebb lesz.
Magyarországon elsőként hoztunk létre ilyen halászati termelői csoportot,
ami az egyéb ágazatokban, így ahalászatban is értékesítő szervezetet képez.
Miénk az egyetlen ilyen jellegű szervezet, amit a mezőgazdasági és vidék
fejlesztési miniszter előzetes elismerésben részesített. Most már - ebben a
szerkezeti formációban - a térségben kitermelt halat a TCS keretében
értékesítjük. (Halászati szempontból területünk Szolnok, Békés, valamint
Hajdú-Bihar és Csongrád megye egy-egy részére terjed ki.

Atermészetes vizeken dolgozó halászok ennek aTCS-nek jórészt tag
jai, ugyanígy néhány olyan gazdasági egység, amelynek halastava is van.)

A korábbi, beszerző, értékesM szövetkezettel szemben az aTCS
előnye, hogy célirányosan ahalértékesítésre és halfeldolgozásra irányítja a
fő tevékenységét, igyekszik mindazt ahalat, amit megtermelnek atagok, tel
jes egészében értékesíteni, apiaci lehetőségeket felkeresni, és biztosítani a
termelés zavartalanságál. Az eddig működő beszerző szövetkezet is jelentős

fejlődésen ment keresztül. Az árbevétele az elmúlt években ugrásszerűen

nőtt. Első évben 120 millió volt az árbevétele aszövetkezetnek, amásodik
ban mintegy 200 millió és 2003-ban már több mint 300 millió forint. 2004
re, ebben a TCS formában történő tevékenységben, 400 millió forint
árbevételt tervezünk. Ennek meg is van a reális lehetősége, mert a taglét
szám folyamatosan növekszik, és igyekszünk apiacon is nagyobb hátteret
találni, új partnereket megkeresni, hogyatermelésünket fokozhassuk.

Növekszik a lehetőségeink sora azzal is, hogy a feldolgozó üzemünk
rekonstrukciója, modernizációja a napokban meg!örténik. Ez után az EU-s
feltételeknek megfelelő üzem fog működni. Ez több, mint 60 millió forintos
beruházást jelentett. Nem állunk le a fejlesztéssekkel ezután sem, hanem
elsősorban atechnológiai fejlesztéseket folytatjuk. Nagyon fontos, hogy az
EU-ban az ilyen termelői csoport-formában végzett értékesítési tevékenység
támogatott. Természetesen, igyekszünk kihasználni minden támogatási for
mát, amely a fejlődésünket elősegíti. Kiemeit szempont, hogy megtartsuk
ezzel azt amunkaerő létszámo!, akiket jelenleg is alkalmazunk, illetve, ha új
technológiát vagy terméket vonunk be esetleg a jövőben, akkor még a
foglalkoztatás növelésében is részt tudunk vállalni, ami Gyomaendrőd

esetében nem elhanyagolható. AKHSZ-nek 50 tagja van, aTCS-nek 30, bár
ez nem csak Gyomaendrődöt jelenti. hanem atérsége!, afeldolgozó üzem
ben mintegy 20 fó dolgozik, de ez acsúcsidőszakokban változik.

A tavaszi haltelepítéseket megkezdtük. Hamarosan indul a ragadozó
program folytatása: asüllő, csuka, harcsa telepítése. Aponty telepítése is a
napokban történik meg. Űzemtervünknek megfelelően, elsősorban nem
azonnal kifogható halakat telepílünk, hiszen akkor úgy nézne ki, hogy kihe
Iyezzük ma és holnap már ki is foghatják. Hosszú távú jelentősége min
denképpen az ivadék- és tenyészhaHelepítésnek van. 300-400 q egy- és
kétéves ponty kihelyezésére kerül sor, sőt pályázati lehetőségek

kihasználása esetén akár 500 qhal kihelyezése is elérhető lenne. Anapok
ban készítjük el az erre vonatkozó pályázatunkat a ragadozó halak és az
őshonos halak közül anyurgaponty kihelyezésére aKörösök és vízrendsz
erébe. Összességében: a kötelezően vállalt halgazdálkodási tervben lefek-

OLVASÓi LEVÉL

Köszönettel
OLVASÓi LEVÉL
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1B. Egyéb információk:
• Az ajánlattevőnek, illetve ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az

alábbi eredeti vagy másolati igazolásokat:
• írásbeli nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn akövetkező

kizáró okok:
• végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csőd-, illetve felszámolási

eljárás folyamatban van
.. • egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy

kozpontl adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége van.
• Korábbi - három évnél nem régebbe lezárult - nyílt eljárásban általa a

valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően közölt adatol (hamis adat) szol
gáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

• 60 napnál nem régebbi cégkivonatol, amennyiben még el nem bírált
módosítási kéreime van, úgy annak másolatát

• acégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát
- ha az ajánlattevő egyéni vállalkozó, akkor avállalkozói igazolványát az

ajánlattevő cég bemutatását . '
- aszükséges szakhatósági engedélyek másolataiL

- Az ajánlat zárt csomagolásán kívülről jól lálható helyen fel kell tüntetni az
ajánlati felhívás nevét. Az ajánlat minden lapját a cégjegyzésre jogosult köteles
kéz]egyével ellátni, közös ajánlaltevők esetében az egyes ajánlattevők által erre
meghatalmazott személy látja el kézjegyével az ajánlat minden lapját, aki egyben
képviseli IS a közös ajánlatlevőket, írásban adott meghatalmazás alapján.
Ameghatalmazást igazoló nyilatkozatot apályázathoz csatolni kell.

- Az ajánlatokat egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani
- Anyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő amásodik legked-

vezőbb ajánlatot levővel köt szerződést. .
dr. DAVID IMRE s,k. polgármester

• mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját
• az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e
• az ajánlaltevönek, illetve ajánlattevőknek alkalmasság igazolására csatolni

kell:
• aszolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt eszközparkjának bemu

tatását, így a rendezvényen megjelenők kiszolgálására alkalmas vendéglátóipari
berendezéseinek bemutatását

• a rendezvény részét képező, műsort szolgáltatók fellépése inek helyet adó
színpad nagyságának, valamint ahangosítás! és megvilágítást szolgáló eszközök
bemutatását, illetve ezek használati jogosultságát igazoló okiratokat (pl.: bérleti
szerződés)

• a hallőző versenyhez szükséges berendezések megnevezését és a
halfőzéshez szükséges alapanyagok beszerzésének módját

• a rendezvény lebonyolításába bevonni kívánt személyek bemutatását
(képzettség, szakmai gyakorlat), továbbá a rendfennlartásl biztosító
személy/szervezet ismertetését

• az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az önkormányzat felé adótartozása
nincs.

b) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmal/anná minősítésének

szempontjai:
• az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha:
• az önkormányzat felé adólartozása van
• nincsenek meg arendezvény megtartásához szükséges műszaki feltételei

(berendezések színpad, világítás, hangosítás), vagy nem igazolja azok használati
jogosultságát

• nem igazolja ahalfőző verseny megrendezéséhez szükséges berendezések
és alapanyagok beszerzésének módját

• nem rendelkezik a rendezvény lebonyoHtásához szükséges személyi
feltételekkel

• fizetési kötelezettségeinek a pénzintézeti igazolás alapján nem tett pon
tosan eleget.

14. Az ajánlati kötöttség lejártának időpont ja: 2004. augusztus 21.
15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legkisebb önkormányzati támo

gatást igénylő ajánlattevő

16. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem.
17. a) Az eredményhirdetés időpont ja: az ajánlatok felbontásának napjától

számított 10. munkanap 9.00 óra.
b) A szerződéskötés időpont ja: az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő

naptól számított B. napon szerződést köt anyertes ajánlaltevővel.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122, fax: 66/283-288

2. a) Aválasztott eljárás: nyílt eljárás
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: vállalkozási

szerződés

3. Az ajánlattevők köre: pályázhatnak
• jogi személyek
• jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
• egyéni vállalkozók

~. a) Aszolgáltatá: t.~rgya: VI. Nemzetközi Halföző Verseny megren
dezese Gyomaendrodon, 2004. augusztus 2D-21·én.

b) Ateljesítés helye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy

részére tehet-e ajánlataI: nem
d) Arészajánlat tételének szempontja:
5. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: 2004. augusztus

20-21.
6. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Kistérségi Iroda
b) A dokumentáció megkérésének határideje: az ajánlati felhívás köz

zétételének napján (a Gyomaendrődi Híradóban történő megjelenés) és az azt
követő első naptól számított 8. nappal bezárólag, hétfőtől péntekig 9.00-12.00
óra között. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap
ugyanezen órájáig.

c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei: a dokumentáció ára bruttó
2000 Ft, amelynek megfizetése készpénzben a dokumentáció átvételének
helyszínén történik. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevő számára
kötelező, másra át nem ruházható, apályázaton történő részvétel feltétele. Közös
ajánlaltétel esetén elegendő a dokumentációt a konzorcium egy tagjának kivál
tani.

l. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának
időpont jával: 2004. május 31., 11.00 óra.

b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet,
szobaszám): Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1., Kistérségi Iroda
8. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő kit

hív meg: aPénzügyi és Gazdasági Bizottságat.
b) Az ajánlatok felbontásának helye: Gyomaendrőd Város Polgármesteri

Hivatala, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1, Díszterem
9. a) Az ajánlati biztosíték összegszerüen meghatározott mértéke: Az ajánlat

tevők által az ajánlat benyújtásáig nyújtandó ajánlati biztosíték 20 eFt, azaz
húszezer forint.

b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatlevők által az ajánlat
benyújtásáig nyújtandó ajánlati biztosítékot Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetelt
53200125-11062402 számú bankszámlájára kell befizetni.

10. Apénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
vonatkozó előírásokra: arendezvény megtartását követően az ajánlati dokumentá
cióban meghatározott számlák ajánlatkérő nevére történő átadást követő Bnapon
belül.

11. Az ajánlatkérőtől nyerhető támogatás:
A rendezvény lebonyolítására az ajánlatkérőtől nyerhető maximális támo

gatás 2.000.000 forint.
12. Anyertes közös ajánlaltevőktől gazdasági társaság létrehozásának meg

követelése: az ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri, több
ajánlattevő közös ajánlatát csak egyetemleges felelősségvállalás és a teljes
jogkörü közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja el.

13. a) Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága iga
zolására kért adatok és tények:

Az ajánlattevőnek, továbbá ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, külön
külön, apénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására ajánlatához csatol
ni kell- eredetiben vagy másolatban - az alábbi igazolásokat:

• P.énzintézetlől származó - abenyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi
keltezésu - nYilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az aláb
bi tartalommal:
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I ·KR0N.KA ..
I . N0VA·

I
M ~. 22 ~ l~amara-előadásokat az Apolló I·

aJus . -en.· Mozi P6dium Kávézóban, az

.20 órától (jó idő. esetén a· . lk l . k"l" t "berre a a mas u on erme en

I
teraszon) az.AKANTISZ láthatták a nézől~. I
zenekar játszil~ régebbi és A Körös Menti Művészeti
újabb . slágerel~et, külföldi és Iskola és a BetlJen "Gábor.1 magyar sZámol~at.... szakközépiskola' színjátszó. 1

csoportjai . négy különféle
. * * * előadást niutattak. be, nagy si-

I A FE SZTIVÁLRÓL l~errel. Az arany, az ezüst és a" '1
. bronz minősítés boldog tulaj-

Szíve;mnel~, lell~emnel~ kect.-· donosal' lehettek a rendezvény I
I·ves ,l-,.ultura"ll'.s .r.endez'vény .~o.lt. .'"" _ _ végén. Az n aranyos n Cselédek

ápnlls 2-3-an fogadott varo- című előadás továbbjutottként

somban,'Gyomaendrődön, Dombóváron, a Diákszínját-I

I Péntel~ délelőttől vidámabb, szól~ Országos Döntőjén mé-

Plezsgőblb llett
r
, az l élIet ·lail·sol~ . retteti meg magát... l'

~özépis ~o ás hata tó , a ~. ~ az Számomra nagy megtiszte _ II Országos Diákszínjátszó Pesz- . tetés· volt, hogy az ApollóI tiválra érkeztek az ország több kávézó is helyt adott, és' szelle-

I
isl~olájából. . mi színtere lehétett egy ilyen I

A· produl~ciól~at l~ét külön ~ . rangos rendezvénynek.

. .böző helyszínen telúnthették Köszönet Hajdú. Lászlónal~,

I
meg az érdeIJődől~.~ nagyobb a rendezv:ény szervezőjénel~ és I
színp~dra szánt darabol~at a a gyerekek felkészítő tanárai- .
Katona József Művelődési nal~! .

. Központban, a meghittebb, Kovács Eril~a· I
~Ml~~~~~~~
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Felelős kiadó: Trendl Kft. Felelés szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd. Szabadság tér 5. sz. Telefon: 661282-9B7. E-maii: trendl@externet.hu
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I . APOLLÓ MOZI
I PÓDIUM KÁVÉZÓ'I D1ájusi prograD1tervezete

I ~~ KLUBMOZI' ~O~~. APOLLÓ MOZI májusi programja I
."IIV T.ó ~ Május 13. (csütörtök) 19 órától

MONTE-CARLO. 80 p. színes, magyar
film (lásd külön!) .

I '14-15-16-17. (péntek, szombat, vasár- I
'MONTE-CARLO. Színes, magyar nap, hétfő) 19 órától

POFA BE! (Tais-toi!) 85 p. színes, ma
vígjáték, 80 p. Rendezte: Fischer gyarul beszélő, francia film. Rend.: Francis'1 Gábor, fsz.: Mucsi. Zoltán, Koltai Veber, fsz.: Jean Rena, Gerard Depardieu I
Róbert, Pikali Gerda.
A csődbe jutott külvárosi iskolát a 19-20. (szerda, csütörtök) délelőtt 10 és
romantikus lelkületű matektanár, a du. 14 órától

I
realista franciatanárnő és az idealista MACKÓTESTVÉR (Brother Bear). 85 p. I
igazgató a Monte-Carlo-i kaszinóban színes, magyarul beszélő, amerikai film.

Rend.: Aaron BIaise, Robert Walker, fsz.: .
összerulettezett 'pénzből szeretné Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez
megmenteni.

FELHO
" A' GANG'ESZ' FELET". 20. (csütörtök) 19 órától I'., FELHŐ A GANGESZ FELETT. 143 p.

Színes, magyar filmdráma, 143., p. színes, magyar film. (Lásd külön!)

I
21-22-23-24. (péntek, szombat, vasár-

Ildikó,Ternyák Zoltán, Kovács Lajos. nap, hétfő) 19 órától
A drogos programozó és a kezdő. AZ UTOLSÓ SZAMURÁ-J (The Last
színésznő szerelme. Elvonási tüne- Samurai). 144 p.. színes, amerikai film..
tek? Irány India! Rend.: Edward Zwick, fsz.: Ken Watanabe, I

Tom Cruise .

MIX. Színes, magyar film, 97 p. 22-23. (szombat, vasárnap) délelőtt 10
Rendezte: Steven Lovy, fsz.: Rudolf . órától

I
PASSIO. 120 p. szines, feliratos amerikai

Alex Weed. filmdráma. Rend.: MelGibson, fsz.: Monika
Egy amerikás magyar tinédzser Dj Bellucci, James Cavielel

sajátos kultúrmixe: csárdást techno-
27-28-29. (csütörtök, péntek. szombat)

I
~~I, klasszikust retroval .. ,szexet m~f- 19 órától I
fiaval, drogot zsebtolvajlassal vegYIt, MIX. 97 p. színes, magyar film (lásd
s közben emberré érik a nagy, külön!)

budapesti valóság hatására. 95 Z:'@ Pénzlárnyitás, jegyváltás az előadás kezdete

~~m~~~=~~~
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Varsói kiruccanás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATRÓL

o

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

A Tourinform iroda hírei

AGondozási Központ

A fent említett legrangosabb turisztikai kiállításon kívül a város még
három belföldi vásáron képviseltette magát saját informátorral a közös
Békés megyei standon (Kaposváron, Pécsen, Miskolcon). Ezen kívül
prospektusokkal jelentünk meg a debreceni, veszprémi, szegedi kiállítá
sokon. Több kiállítási helyszínről kaptunk érdeklődő visszajelzéseket.

Horgászlehetőségek, kirándulási, túrázási lehetőségek iránt érdeklődtek a
legtöbben. A szálláshelyekkel kapcsolatban az olcsóbb, illetve a vízparti
nyaralók iránti érdeklődés volt a legnagyobb. Aváros rendezvényei közül
sokan érdeklődtek a Nemzetközi Sajt- és Túrófesz!ivál iránt, melynek nép
szerűsítését segítette ahelyszínen kínált Bethlen sajt-is.

A stand berendezéséhez segrrséget nyújtott Tímár András - Körös
Étterem és Szálloda, Lizák Istvánné - Flamingó Virágbol!, valamint a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola sajtüzeme, akiknek ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani.

Gyomaendrődön afogyatékkal élők, aszociálisan rászorultak mindennapi
életének segítését, érdekeik érvényesítéséhez a segítségnyújtást a Gondozási
Központ látja el. Az ellátások körében azonban egyre nagyobb hiány mutatko
zotl azon atéren, hogy nincs egy olyan jellegű szolgáltatás, mely kifejezetlen a
fogyatékkal élő emberek életminöségének javítását szolgálja. A TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT célja Gyomaendrőd város területén a fogyatékkal élők

életvitelének segítése, melynek eredményeképpen életminőség ük és
érdekérvényesrrő képességük fejlődik. Mindez olyan segítő tevékenységet.
célirányos személyi segítést jelent. mely által a személyi szükségletek
kielégífődnek, segít az esélyegyenlőség önálló megteremlésében. Például
személyi higiéné (hajmosás, fürdetés, hetenkénti látogatás, bevásárlás,
takarítás) segíti az önálló munkavégzést, alehetséges munkahelyek felkutatását,
terápiás lehetőségek elérését. Segítséget nyújt tanulmányok folytatásához, szo
ciális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez (pl. gyógyszeríratás),
valamint kulturális, művészeti és sporttevékenységek végzéséhez. Ez utóbbiak
megvalósulhatnak egyénileg, de csoportos foglalkozásokkal is. Fő alapelv: nem
afogyatékkal élő ember helyett elvégzett tevékenységet jelenti, hanem afogya
tékkai élő ember aktív közreműködésével elvégzett feladatokat.

A szolgálat tanácsadó-ügyintéző szerepet is vállal: kérvények, kérelmek
beszerzésében, kitöltésében segít, afogyatékos személyeknek nyújtott pénzügyi
és egyéb szolgáltatások felkutatásában és elérésében közreműködik. Célja: az
önálló életvitel, a társadalmi életben való részvétel előmozdítása, segítséget
adni asokféle lehetőség közüli választásban, a fogyatékos ember függetlenné,
önállóvá válásának elősegítésével. Ehhez igényelhető: az írott és elektronikus
sajtó, Internet, szakmai kiadványok, személyes kapcsolatok.

Ezen új lehetőség keretein belül szállító szolgálat is működik, melynek célja
aközszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. A szállítás történhet: közszolgál
tatást nyújtó intézményekbe (polgármesteri hivatal, gyámhivatal, munkaügyi
központ stb.); egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz (háziorvos, gyógytor
na, kórház stb); kulturális és egyéb szolgáltatókhoz (oktatási intézmény,
múzeum, könyvtár stb.).

Aszolgálat mindennapi kapcsolatot alakít ki aháziorvosokkal, aVédőnői

Szolgálattal, az orvosi rendelőkkel, aCsaládsegítő Szolgálattal, így biztosítva a
fogyatékos személy szociális és egészségügyi ellálásokhoz való hozzáférését.
Mentális gondozás keretében a fogyatékos személy és családtagjai lelki
egészségének megőrzésében is segít.

Aszolgálatot igénybe veheti minden olyan személy, akinek háziorvosa iga
zolja fogyatékosságál, akár testi, akár értelmi fogyatékos az illető, illetve kisko
rú esetében aszemély törvényes képviselője igényelheti. Aszolgáltatás igényel
hető személyesen aGondozási Központban (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.,
tel.: 284-603; vagy 386-991/1 OS-as mellék). Háziorvosi beJelentésre is működ

het aszolgálat egy adott személy esetében. Jelentkezés vagy bejelentés esetén
aszolgálatvezető felkeresi aklienst további felvilágosításért. Aszolgálatban dol
gozókat egyébként szakmai titoktartás kötelezi.

Március 1S-21. között került megrendezésre a27. Nemzetközi Utazási
Kiállítás Budapesten, melyen Gyomaendrőd is részt vett idegenforgalmi
kínálatával. A kiállításon Békés megye kiállítói közösen egy 210
négyzetméteres standon mutatkoztak be, melyen belül Gyomaendrőd 15
négyzetméteres standon vett részt. Akiállítást közel 70 ezer látogató tekin
tette meg, jelentős volt az érdeklődés Békés megye, így Gyomaendrőd

kínálata iránt is. Mivel avárosnak saját kiállítási installációja nincs, ezért a
stand arculata idén avizeket (Liget-gyógyfürdő, Hármas-Körös) és aváros
alföldi jellegét idézte fel. Nagy hangsúlyt helyeztünk a fejlesztés alatt álló
gyógyfürdő meg lévő és új szolgáitatásaira. Akiállítás látogatói megkóstol
hatták agyomaendrődi termálvizet is, népszerűsítve avíz jótékony hatását.

A kiállításra elkészültek a város új idegenforgalmi szóróanyagai
(Szálláshelyek és vendéglátóhelyek, Rendezvénynaptár, Romantikus Körös
vidék, Gyomaendrőd), valamint egy új, A4-es méretű reprezentatív
ismertető füzet.

A standon igen közkedvelt volt a Kovács Károly és felesége által
készített meritett papír, mellyel a gyomai papír- és könyvnyomtatást
szerettük volna népszerűsíteni.

ATourinform iroda munkatársai mellett a Liget-gyógyiürdő két dolgo
zója is segrrette az átfogóbb információnyújtást a város idegenforgalmi
értékeiről.

A legtöbb érdeklődés a "természeti" turizmushoz kapcsolódott.

Hunya Jolán és a mazsorettek meghívása

Délután tizennégy órakor pillantottuk meg a Varsót jelző

helységnévtáblát. Tizennégy órás utazás után megérkeztünk, gondoltuk, de
nem olyan egyszerű az élet. Még egy órát autóztunk a város csúcsfor
galmában. Végre szemünk elé tárult aPorthos nevű szálloda. (Nőnap lévén,
Szilágyi Szabolcs alkancellár úr minden hölgynek egy virágot nyújtott át. A
tavasz színeiben pompázó tulipánok egyből feledtették velünk ahosszú út
fáradalmait!) Kényelmesen elhelyezkedtünk szobáinkban, s némi pihenő

után avacsora következett.
Másnap délelőtt Varsót fedeztük fel. Gigantikus méreteivel, karcsú

tornyaival, hatalmas épületeivel, széles utcáival honkongi párhuzamot von
hattunk. Városnéző sétánk során egyöntetűen az óváros tetszett alegjobban
mindenkinek. Kora este a Varsótól 22 kilométerre lévő Otwockban lépett
színpadra a Színfolt Mazsorett Együttes. A művelődési központ vezetője

ajándékokkal kedveskedett a lányoknak, és több helyi lap elismerően írt az
együttes ről.

A következő napon technikai és kamerapróba következett acsodálatos
Kultúra és Tudomány Palotában, hiszen ebben az épületben volt este a
Mosoly Lovagrend 35. évfordulójának jubileumi ünnepsége, amelyre a
Színfolt Mazsorett Együttesünk is meghívást kapott. A 31 emeletes
impozáns építményt, sajnos, idő hiányában nem tudtuk megtekinteni. A
gálát a földszinten rendezték, és csak a Mosoly-díjasokat hívták meg az
estélyre. Aszínpadon akitüntetettek vagy csoportjuk produkcióit láthattuk.

Akongresszusi terem nézőterén 3000 ember tapsa zúgott fel, amikor a
gyomaendrődi lányok Monti csárdására ropták atáncot. Afergeteges siker
fantasztikus élményt jelentett az együttesneki Első alkalom, hogy ekkora lét
számú közönség előtt szerepeltek. A lengyel tv több ízben sugározta atel
jes Mosoly-gálát. Az érdeklődők húsvét vasárnap és hétfő délelőtt

tekinthették meg a parabolán a Polónia TV csatornán (honlapuk címe:
WWW.arsnobilis.acn.waw.pl

A több mint 4 órás gálaműsor után a Quo Vadis teremben tartották
vendéglátóink az állófogadásI, amelyre a magyar csoportot is meghívták.
Köszönjük Szilágyi Szabolcs alkancellár úrnak és Marek Pawlowsky úrnak,
hogy ismételten lehetővé tették az együttes számára aki utazást!

Hunya Jolán mazsorettcsoport vezető

•••••••••••• c. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e.
o

o
o

o
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Hunya Alajos

Az időjárás elemei
Kevés tudomány kapcsolódik annyira az ember mindennapi életéhez, mint

ameteorológia. Minden tevékenységünkben, reggeltől estig, szerepet játszik az
időjárás, hol mint apró kellemetlenség, vagy kedélyállapotunkat kedvezően

belolyásoló tényező. Nem utolsósorban súlyos károkkal vagy életveszéllyel
fenyegető, kérlelhetetlen erőhatalom (repülőn, hajón való utazás, földcsuszam
lás,lavina, jégeső, árvíz stb). Az időjárás sok jelenség együttese, mely a leve
gőben játszódik le. Ezek a jelenségek a következők: légnyomás, hőmérséklet,

páratartalom, szél, felhőzet, csapadék. Most acsapadékkal foglalkozunk.
A földünket körülvevő levegő sohasem száraz. Az óceánok hatalmas

felülete, atengerek, folyók, tavak, a talaj felszíne sok vízpárát juttat a levegőbe.

Avíz alevegőben pára formájában, folyékony alakban, valamint szilárd állapot
ban van jelen (eső, köd, felhő, hó, jégfelhő). így anagyon átlátszó, tiszta leve
gőben is mindig van vízpára. Derűs, hűvös éjszakákon a földön lévő élettelen
tárgyak, növényzet lehűl nek, és a levegőből avízpára kicsapódik, melyet har
matnak nevezünk.

A nedves levegő lehűlésekor a vízpára összesűrűsödik. Ha ez a föld fel
színéhez közel történik, akkor köd keletkezik. Ha a vízpára a magasabb
légrétegben sűrűsödik össze, akkor felhő képződik. Afelhő vagy kis vízcseppek
fe!halmozódása, vagy ha alevegő hőmérséklete fagypont alatt van, akkor afelhő

jégkristályok összegyülemlése. Avízcseppek afelhőben igen kicsinyek, és erős

légáramlás esetén igen messzi tájakra elkerülnek. Ha avízpára sűrűsödése gyors
lefolyású, akkor afelhőben erősen megszaporodik avízcseppek száma, és ezek
összeolvadnak, fokozatosan nagyobbodnak, nehezekké válnak és eső alakjában
lehullanak aföldekre. Mitől sűrűsödik avízpára? Attól, hogya meleg levegő az
alacsonyabb régiókból felemelkedik alégréteg (atmoszféra) magasabb régióiba,
közben fokozatosan hűl, és avízpára vízcseppekké duzzad (összeolvadnak). A
légrétegek nagyon gyors mozgása mellett a felhők óriási vastagságú ra tudnak
felduzzadni. Azivatarfelhők vastagsága atöbb kilométert is elérheti. Ameteo
rológiai allomások acsapadékot aHellmann-féle csapadékmérővel mérik

A mérő két részből áll: a bádogból
készült lellogó edény és az üveg ből készült
mérőhenger. Arozsdamentes edény részei:
1. köpeny, 2. tartály, 3. gyűjlőpalack, 4.
lartóvas.

A mérési eljárással tulajdonképpen
azt állapitják meg, hogy az adott helyen
milyen magasan borítaná a föld felszínét,
ha a csapadék el sem folyna, el sem
párologna, de nem is szivárogna be a ta
lajba. A csapadékmérő köpeny kör alakú
nyílása 200 cm2 (2 dm2).A köpeny töl
csérszerűen szűkül, rövid csőben végződik, és benyúlik a gyűjtőpalackba, a
párolgás megakadályozása végett. Agyűjlőpalackban összegyűlt csapadékot az
üvegből készült mérőhenger segítségével mérjük meg. A mérőhenger nyílása,
keresztmetszete kisebb, mint a felfogóhenger nyílása Ennek megfelelően a
magasság állandóan nő, közel tízszeresére. így lehetővé válik, hogy acsapadék
magasságát tizedmilliméteres pontossággal mérhetjük. Az időjárásjelző állomá
sok naponta egyszer, reggel 7 órakor mérikacsapadékot, és az előtte lévő nap
rovatába írják be az eredményt. Sok eső esetén (megtelik a palack) aszüksé
gletnek megfelelően végzik amérést aszakemberek.

Ezen ismereteket a 1970-es évek egyikében szereztem, amikor több kol
légával (az ország területéről) egy egész napot töltöttünk abudapesti időjárás

jelző állomáson, ahol előadásokat hallottunk és ismerkedtünk a különböző

műszerekkel (napsugárzás mérése, talajhőmérséklel mérése, termográf, lég
nyomásmérő, szél mérő, levegő nedvességtartalmának méréséül szolgáló műsz

er, párolgásmérő stb.). A fent ismertetett Hellmann-féle csapadékmérőt

használják valamennyi európai országban.
Folytatjukl

Március 20-tól április 20-ig 55,6 mm csapadék esett településünkön,
Gyoma belterületén. A jövőben minden egyes alkalommal a fenti két dátum
között (havonta) tájékozlaljuk olvasóinkat aleeselt csapadék mennyiségéről.

Anyák napjára...
Egy kedves Olvasónk anyák napjára küldte el az édesanyák
nak szánt, versszakokba szedett üdvözletét. Ezzel köszöntjük
az édesanyákat május elsővasárnapján.

FEKÉCS IMRÉNÉ

Édesanyám, köszöntelek!
Két harangvirág I I Hintázott a domb oldalán, I I Az egyik
szájat levettem, I I Neked, Édesanyám.
Arcom piros, II Kissé zavarban vagyok, I I Mert ma Anyák
Napja vagyon. I I Édesanyámat magamhoz szorítottam, I I De
szólni nem tudtam.
Magamban azt gondoltam, I I Milyen szép ez a nap, I I Milyen
szép ez a szál virág, I I És Neked adom, Édesanyám l

Európai uniós sarok
Európai mezőgazdaság MagyarországoD t

Az EU közös agrárpolitikája az eddigieknél szilárdabb és ~
kiszámíthatóbb feltételeket kínál a termelőknek. Növekedhet az
értékesítési biztonság, magasabb szinten stabilizálódhatnak ater
melői jövedelmek.. Kvóták nem korlátozzák a magyar mezőgazdaság

fejlődését, mert akvóták a legutóbbi évek statisztikai adatokkal igazolható ter
melési szintjét tükrözik, a legtöbb esetben még bizonyos növekedést is meg
engednek. Egyetlen ágazatnak sem kell visszafognia atermelését akvóták miatt.

A csatlakozást követően jelentősen megnőhetnek az agrártámogatások. A
közvetlen támogatásokat fokozatosan terjesztik ki, de már az első évtől komoly
pénzügyi segítséget jelentenek. Acsatlakozást követően aközvetlen támogatá
sok az új tagországok termelői számára fokozatosan kerülnek bevezetésre, ám
mód van anemzeti költségvetésből történő kiegészítésre is. Ezzel együttesen az
első évben ateljes támogatási szint 55%-a, hat év után 100%-a lesz elérhető ...

Acsatlakozás után általában kedvezőbben alakulhatnak az agrárjövedelmek.
Például akukoricatermelők esetében az 1hektárra jutó bevétel több mint 40%
kal, adohánytermelők esetében több mint 60%-al nőhet. Ajavuló jövedelemre
aversenyképes termelők számíthatnak. Aversenyképtelen termelés esetén nem
lesz megtérülési Aközös piaci rendtartások pontos szabályokat, szigorú támo
gatási feltételeket tartalmaznak. Az éles piaci versenyben azonban akistermelők

egyes ágazatokban nem versenyképesek. A tejtermelésben például a korszerű

fejőgépek nélkül az előírt minőség sem teljesíthető.

A magyar föld magyar tulajdonban maradhat. Hét évre átmenetileg fenn
marad a külföldiek termőföldtulajdon-szerzésének törvényi tilalma, sőt ez az
időszak indokolt esetben tíz évre növelhető. Ugyanakkor nélkülözhetetlen a
hatékonyabb földhasználati viszonyok kialakítása... (Forrás: EU Kommunikációs
Közalapítvány)

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

Ajánlatunk:
• zöldség-, gabona-, kukorica vetőmagok

vegyszerek, rovarölők

• műtrágyák, tavaszi virághagymák, virágföld
• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk

kerti- és kéziszerszámok
• műanyag kukák, virágcserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek

• állati eledelek
• szivattyúk öntözőcsövek, -fejek, fáklyák, fűnyírók, sörpavilonok

Nagy választékkal váTjuk kedves vásárlóinkatJ

7~ 1Itáté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

A PeresI hohág mellell vilparh, 23 rií'-es, tégla
nyaraló lelekkel (823 m'), gyomblcsössel, zárt
kertben eladó. I.ár 4,3 M FI. Erd.: 66/284-506;
06(30/6554-599 -b-4x-

Gye, Oregsz6ldben, Szőldskert u 1. sz. alaIII 3
szobás ház eladó, kövesút mellell, vrz, gáz, nagy
Qortával és JÓ melléképületekkel. I.ár 3,5 M Fl.
Erd.: 06/20/ 781-528. -b-4x-

Fl. Érd.: 06/30/5112-258 -b-4x-
Gyomaendrdd gyomai réSzén a Hármas-Körösfői
250 more, igényesen felúirroll és kibővrrelt
parasztház (nappali, ebédlŐ, konyha, 2+fél szoba,
fürdőszoba, kamra, télikert - 125 m') eladól
MelléképOlel. garázsok, gépkocsi beállók (130
m2), parkolók. A termálfOrdőlől 15 percre,
parkosltva, gondozott állapotban, kél generáció
nak IS. lár 13.8 MFI. trd.. 06/20/2145-132. -b
4x-

VEGYES
POcos kertben 680 n.öl herelöld haszonbérbe
azonnal kiadó! Érd.: 386-058
PenIIum 1-es, Wrndows 98-as háZ 11 E fi-érI.
Cs. Schwinn camping kerékpár 8 EFt-ért eladó.
trd.. Hámán K. u. 10., tel.. 66/282-148 -b-4x-
3 sZálas Jexllma összeállltó-varr6gép eladó. I.ár
70 EFt. trd.: 06170/5047-997. -b-4x-

Tisztelt Hirdetffnk!
A HíRADÓBAN megjelenó magánjelle~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbitjuk aDél-Alföldi megjelenésú B A Z A R 7." apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésil
Gyomaendrödi Híradó szerkesztösége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határldö minden hó 25-e.

Nyaral6nak faházat keresek max. 50 m'-Ig. Erd.:
06/3019893-075 -b-4x-

1 emeletes, kocka Iipusu, 3 éS fél szobás, kertes
családi ház eladó Endrödön, aközpontban. I.ár 5
MFI. Erd.: 06/20/3925-966 -b-4x-

Gyoma közponlJában, Kossulh u 8. alaIt, azonnal
beköltbzhelö, összkomfortos ház sürgősen eladó.
I.ár 11 MFl. Érd.: 66/386-044. -b-4x-
A Fő uton lebpntásra vagy feluJltásra háZ elad6.
I.ár 2,4 MFI. Erd .. 661283-902. -b-5x-

yomaen ro ön, regszo o en tanya ea a
földdel. nagy udvarral. I.ár 1,4 M FI. rd.:
06/30/4776-960. -b-4x-
Gyomán, afurdőhöz közel éplléSl felek eladó. I.ar
1,5 MFI. Erd.. 66/386-327. -b-4x-

~ó állapoIban 3 Ilókos fagyasztószekrény eladó.
Erd.. 283-123.
Modern, 2 oldalu á9ynemutar!ós, szép [2X1](f
es) franciaágy eladó: 180,200 cm-es, sz€p, f1]od
ern szekrénysort VENNEK! I.ár 32 E Ft. Erd.:
66/285-502. -b-4x-

....................................................................................
"

Budapest xIII. ker. családI hfus övezeiében lár
sasház Isz.-en 1+2 félszobás, 55 m'-es laká~ 18
m'-es terasszal eladó. I.ár 18 M Fl. Erd.:
06170/5410-591. -O-4x-

Veszélyes la kivágását. gallyazását, I~zlla
felvágásál. fadöntést \'állalok Jáncfürésszel. Erd.:
0617012830-347.
Szövegszerkesztés, CD frás, másolás rovld
haláridőre l Alacsony árakÉ' 3 db kisbirka eladó.
Arak áriegyzék szerinI. rd.: 06/30/3375-948.
-b-4x-
Orökllse meg élele legszebb pillanatait' Vállalom:
eskOvői, lakodalmi felvételek, gyermeksorozatok
készliését. Farkas Józsel 06/30/4471-870. -b-4x
HáZIszaláirii, vágÖgaiamb, termelŐI. bor,. választáSI
bárányok eladók. Gye.. Móra F. 20. tel.. 284-082.
-b-

Anyakönyvi változások
Elhunytak:
Timár Lajos 88, Szabó István Sándor 39, Binges András 85, Timár Imre 78,
Dinya Lajos Istvánné Farkasinszky Regina 79, Cselényi László Lajos 83,
Suha Béla 56, Varjú Lajos 82 éves korában.

Köszönetünket fejeuük ki
mindazon rokonoknak,

barátoknak, ismerősöknel<, akik
fiam, férjem, édesapám,

Udvari Lajos
Gyomaendrőd, Körgát u. 3.

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, sírcsokrot, virágot

helyeztek.
Édesanyja, felesége, leánya, veje

Agyászoló család

Bobály Jánosné,
Bobály Edit és Katalin

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Bobály János
temetésén megjelentek és
gyászunkban osztoztak!

Bontásb61 aJt6k, ablakok éS gáZjíalack eladó. Erd.:
283-901' 06/20/3332-972.

Keverőlárcsás mosógép, seprű kötő, vIllanyluzhe
ly - 2 lapos és 3 lapos is, kézi- és villanymorz
soló, ágymalracok eladók. Ár megegyezés szerint.
Erd.: 66/285-239 -b-4x-

J6 áll~potban lévd konyhaszekrény eladó. I.ár 25
EFI. Erd.: 06170/2679-551; 66/284-879 este 18
19 óra közbIt. -b-4x-

Forgókosaras ola/SOlO: Aka Electne. VIllany gnll
sOlo lartozékaiva eladó. I.ár 5-15 E Fl. Erd.:
Barbul Lászlóné, Gye il Budai N. A. u. 29 -b-4x
Hégl IIpusu, tÓ Ilapolu konyhaszekrény,
kr6mtárcsás mosogató~ekrény t 100 l-es
fagyasztószekrény eladó. Ar 27 EFI. Erd.: 66/282
939. -b-4x-

Nyugalr használtcIkkek kaphafók: hUldk,
fagyasztók, Ozemképes fünylrók, kerékpárok, cen
trilugák, gázlüzhelyek, TV-k slb ... Érd: Körgál u.
25. tel.: 282-366; 06/2013454-232; 06/30/4873
964.

400-as Ctrkula (35 E Fi); régi elektromos var
rógép (8 EFl); vas-beton oszfopok \1000 Fl); 4
személyes rekamié (8 E FI) eadó. Erd.:
06/30/4010-377. -b-4x-

Endrődön, a Mlkes K. utCában összkomfortos
családi ház eladó. I.ár 6 MFl. Erd.: 06/30/5890
478. -b-4x-

forzsásl, vizparti,. 800 n.ol-es lelek eladó. Erd.:
Gve, Móra F. 20'

k
66/284-082 -b-

Gyoman, aPetdfl utCában családi háZ elad6. I.ár 8
MFI. Erd.: 06/30/3421-009. -b-4x-

GyOmaendro~n (OregszofO) /00 n.öl lölddel
tanya ~Iadó. 011 kúl, Villany van, lakható. I.ár 2,2
MFI. Erd.: 66/284-857; 386-417. -b-4x-

Endrődön 2 szobás, étkezds. komfortos családi
ház garázzsal, melléképülellei eladó. I.ár 6 M FI.
Erd.: 06/20/2223-417. -b-4x-

AIordöhöz közel épltéSllelek eladó (Hadn6h u. 7.)
Érd.: 06170/5463-635. -b-

Gye
É
, Mátyás kir. u 2/. alaIII háZ eladd. Lár 6,3 M

Ft rd .. 66/284-061. -b-4x-

otoros OCSI, -as n I er :p r, p rn a,
szarufa eladó. r megegyezés szerint. rd.:
66/284-190. -b-4x-

KÉPTOLVA~LÁS
Vidovszky-feslményeketloptak el Budapesten, egy Üllői úti lakásból. Egy

zsenyei erdőrészlet (60x80 cm), egy balatoni tájkép (43x63 cm), aSzőlőskert a
sümegi várral c. vázlat (25x36 cm) IOnt el. Elvitték továbbá az Új idők - 24
.kötet~ - lexikont is. Aki segfteni tud, hfvja iel aVIII. kerületi rendőrkapitánysá
got (4773-700/48193), vagy értesltse alegközelebbi rendőrt!

Láng Miklós ny. szerkeszlő,a Vidovszky Béla Emlékbizottság elnöke
3szobás háZ eladó Gye.. BaJCSY ut 5. sz. alall Erd.:
283-901; 06/30/6512-264; 06/20~332-972.
Gye.. Fazekas' u 2. sz. alaItI 4szöás, összkom
fortos ház 2400 m'-es telken 5,5 MFt-éri eladó.
Erd.: 66/285-358. -b-4x-

Gyomán, aBocskai u. '1871. sz. alan össlkomlor
tos családi ház eladó. Erd.: 285-207.
Gye., KecsegéS-zugban horgáSí1elek horgászah
ioggal eladó. Kiépilell úl és villany van. tár 1,5 M
Fl. Erd: 06/96/433-116. -b-4x-
Gyomán. Magtárlaposon 4,5 szobás, beépltell
letö teres családi ház gázlOléssel. garázzsal, mel
léképOletekkel eladó. Kisebb családi ház, föld
szinli társasházi lakás beszámitható. I.ár 10,8 M

a g ztu ey pa ac a, m ISa, I
versenykerékpár. r megegyezés sz~rint. Ingyen
elvihető 6 KW-OS hőtárolós kályha. Erd.: 66/284
327.

ALLAS/OKTATAS
Jobb bllonyitványértl Korrepetálás, leliárk6ztalás,
magánórák, fejlesztő foglalkozások kisiskolások
nak bármely lantárgyból, illetve 5.. 6. oszlá
Iyosoknak Idrlénelembi51. Cél aminél jobb iskolai

750 m2-es építési telek eladó.
trdeklódni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-es telefonon lehet.

eredmény elérése! Érd.: 285-141 (17-19 óra);
06/30/8563-218.

LAKAS/KIADO

JARMU
Trabant bontásra eladó. Lár 18 EFI. Erd.: 66/285
587 esle 5 óra után. -b-4x-
Elad6 hathengeres Csepel motorhoz 24 V-Of> UJ
önindnó és úi dinamó. lár 50 E FI Erd.:
06/30/5534-659 -b-4x-

friSS muszakis, pllOS rendszámu, Irabanl-

moloros kis-traktor, pótkocsival egyOlt eladó. I.ár
220 EFt. Erd.: Farkas Attiliáné, Gye., Gárdonyi u.
13.> 06170/5543-556 -b-4x-
~9, 1,4-es, benZines, 1992-es éVláralu
kOCSI eladó. I.ár 550 E Ft. trd.: 66/285-283;
06/3013370-692 -b-4x-
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Alapozza megjövéijét, tanuljon a KISOSZ-nál!
A KISOSZ Békés Megyei Szervezete szervezésében az alábbi, államilag elismert

szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk
" ..

2004. június 2-án GYOMAENDRODON
a Katona József MűvelődésiKözpontban, Kossuth L. u. 9.

keresked" boltvezető (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(78 OOO Ft)

Időtartam:4,5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyítvány.

ABC-eladó (88 OOO Ft)
gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)

Időtartam:6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanélküliek a támogatás lehetöségéró1 érdeklödjenek a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén!

RészletfIZetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:

KISOSZ Békés Megyei Szervezete,
Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1.-Tel.: (66)325-997, 327-193, 451-741, 06/30/9354-371

OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

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

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
- boltberendezést - hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat - régi stílbútorokat - parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!\.. ~:r~ai_~o~t:..G!:m~~~r~d~ ~o~s~a~ u~ ~9.:. .J

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

Állunk a lakosság és a közűletek rendelkezésére az alábbiakkal:

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉSRÉGIFENYŐBÚTORJA~TÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. .f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'J"eCI

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
: Gabonamoly-, :
: zsizsikgázosítás :· ,. " "".
:MAGTARFERTOTLENITES:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

TAPÉTÁK
5% engedményt adunk tapétáink
árából május hónapban

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek ~

Alapozó és zománcfestékek, lazurok _
Lakkok, hígítók, hézagkitöltök,
színezök

FESTO ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK
EGYÉB

Kerámia kaspók, vázák
Műanyag áruk
Viaszos vászon akció! 710 Ft/m

ÚJDONSÁG!
MŰANYAG KERTI BÚTOROK érkeztek

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553· Mobil:06/70/5037-612

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. ~

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfON: 284~25 5

INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT

H/K.~P/Szo. dÉlElőTT

SzTI<~vÉNYEk bEvÁlTÁSA

SZEMüvECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk,

NApSZEM ÜVECjEk

NACjY VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁlÁssAl vÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: SzarKa Gitla ~TS2ERÉSZMESTER

~ MÁGNESES TERÁPIA OTTHON

~
~~'~lL~..~:;" Avér áramlása felgyorsílhaló amágnesek alkalmazásával, ezál-
~, . tal abeteg testrészhez az oxigén jóval rövidebb idő alatt és na-

.';.,. . gyobb mennyiségben jut el, ennek következtében lényegesen
lerövidíli agyógyulás idejét.

A felgyorsílott véráramlás az ereket a lerakódástól megtiszlílja, és az oxigénel
látást megnöveli a szervezetünkben. Ezáltal a beteg testrész gyorsabban rege
nerálódik, agyógyulási idő lerövidül.

Amágneses lepedő: 100%-os pamut anyagra 5 db mágnescsík van rávarrva.
MéreI: 90x200 cm. Ára: 14 900 Ft.

Ateljes testben csökkenti areumatikus, ízületi, gerinc-, háti, nyaki fájdalmakat.
Oldja ameszesedést, alvászavart, fejfájás!. migrént. Kiküszöböli avízér negatív hatá
sait, valamint az időjárás-vállOzás okozta problémákat.

Egyaránt javítható az alacsony és a magas vérnyomás. Folyamatos használata
javasolt. Teljes testre hat, más mágneses termék használata nem szükséges.

Nemcsak a betegségeknél, hanem az egészség megőrzésében, betegségek
megelőzésében is használható. Mellékhatástól nem kell tartani. Amágneses lepedő

megvásárolható amintaboltokban.

GYAPJÚ ÁGYNEMŰ GARNITÚRA
Merinói gyapjúból készüll, bőrnyugtaló, fájdalomcsillapító, stresszoldó.
Kiváló nedvszívó és páraáteresztö képességgel rendelkezik. Azáltal, hogy fel

szívja a keletkező verejtéket, nyáron a test hűtését biztosítja, télen pedig a termelt
hőmennyiség egy részének tárolásával az egyenletes testhőmérsékletről gondos
kodik. Nedvszívó hatásának köszönhetően a bőrön keresztül lezajló
méregkiválasztódás hatékony és intenzív.

Csak a gyapjú ágyneműk biztosítanak hőmérséklet kiegyenlítő hatást. Télen
elzárja testünk elől a hűvösebb hőmérsékletű levegőt, nyáron elzárja amelegebb
hőmérsékletet, s használója számára száraz és optimális (általában 36 oC körüli)
klímát biztosít. Agyapjú ágynemúk lanolint tartalmaznak. Bőrrel érintkezve fejtik ki a
gyógyító hatást

Elősegítik a reumatikus, ízületi betegségek gyógyulását. Különösen ajánljuk
allergiában, légúti megbelegedésben szenvedőknek. Porra, atkára, tollra
érzékenyeknek. Mindenkinek, aki egészséges, és az is akar maradni.

Birka garnitúra: 42 900 Ft Takaró: 130x200 cm 19 900 Ft
Derékalj: 90x200 cm 17400 Ft Párna: BOx40 cm B 600 Ft

A megyénkben a legalacsonyabb áron, a legjobb minőségben, legszélesebb
választékot talál amintaboltokban.

r:GÉSlSÉGES, KÉNYELMES ALVÁS
Ha 2 db vákuum matracot vásárol 114 000.- Ft-os áron, ajándéka 1 db birka

derékalj (90x200 cm),
Minden felnőtt méretű garnitúrához 1db köleshéj kispárna az ajándék.

birkagyapjú garnitúra 42 900 Ft
pálmamintás garnitúra 45 900 Ft
báránygyapjú garnitúra 49 900 Ft

1 db kockás gyapjútakaró az ajándéka, ha bárány- (kockás) gyapjú garnitúrát
vásárol 54 900 Ft-ért.

Jöjjön el, ném meg kínálatunkal! Most igazán megéri!

LEVEGŐVEL TÖLTÖTT VÁKUUM MATRAC
Formatartó Eliocel-betét. 1cm vastag Eliocel gumiréteg, huzata: erősen steppelt

tiszta pamut és gyapjúszövet.
Az egészséges alvás fonlos eleme abioágybetét. Vannak jó és jobb matracok, de

avákuum matrac hosszú élettartamú, segíti agerinc harmonikus csontfejlődését, biz
tosítja ahelyes fekvéshelyzetet. megakadályozza agerincferdülés kialakulását.

A vákuum matrac tökéletesen igazodik a test kontúrjához és a különböző

testrészek súlyához. Maximálisan alátámasztja és tehermentesíti agerincoszlopot
Avákuum matrac pontrugalmassága miatt a testsúly egyenletesen oszlik el a

matrac teljes felületén.
Abioágyakhoz vagy akár külön is ajánljuk avákuum matracot BOx200, 90x200

és 90x190-es általános méretben, amely egyedi méretben is megrendelhető.

1db állalános méretű matrac 57 OOO Ft
Termékünkre 12 év garanciát vállalunk!
A vákuum matrac használatához ajánljuk a fa alapanyagból készült rugalmas

ágyrács megvételét.
A slresszmentes alváshoz szükséges teljes termékskála megtalálhaló a

mintaboltokban: ~

B~k~scsaba, Petőfi l!.. 2. !el.: 6.~/442-967 ~~rf:)if,i~~""I

Bekescsaba, lESeD Aruhaz, az uzletsoron. $:
Tel.: 66/453-943 . ".
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd,Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:

hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

lile Direct
Mú'holdas tE~levfzió mindenk,inek:!

TEl.EMAX rÁVKÖZL'ÉSI:ECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Tavaszi lile akciót
Tovább folytatódik!
MŰHOLDVEVÖK TOVÁBBRA IlS

AKCIÓS ÁRON
Digitális műholdvevőszett:

24900 FT-tól
Lazer digitális szett: 2990CI FT
Strong digitális szett: 33 900 Ft

ANALÓG SZETT:

M2 és Duna Tv vételére 18900 Ft

US-COMP
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépekjavítása rövid

határidővel, akár a helyszínen
is

• Szervizünkben vállaljuk
továbbá nyomtatók, moni
torok, tápegységek stb.
javítását

..
AMA

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész •
kovács-szén, • dúsított diószén (4000 cal.),

akác, vegyes tölgy tűzifa

ÉRTÉKHATÁR FELETT
KEDVEZMÉNYES HÁZHOZSZÁLLíTÁS

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

'UTI
~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Nyári ruhák,
cipóK vására

géprongy
folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

INTEQ, ,
NYE LV 8TUD 10

Jelenleg folyó tanfolyamaink:
Újrakezdő:2angol, 1német - még be lehet kapcsolódni
Nyelvvizsga elóiésznő: alap- és középfokú angol,

alap-, közép- és felsőfokú német
Nyári intenzív tanfolyamok júliustól:
Nyelwizsga tréningek: -

Angol alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Német alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Atanfolyamok időtartama: 3hét, napi 4 óra (15x4=60 óra)
Kezdés idöpontja: 2004. július 5. és augusztus 2.

Jele~tkezési határidő: június 5.

CI'
RÓZA VENDEL

I Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122 • 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu
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A BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS MUNKAER6
FEJLESZT6 ts KÉpz6 K(JZPONT

A BÉKÉS MEGYEI MUNKAtJGY1 KÖZPONT
TÁMOGATÁSÁVAL

REGISZTRÁLT MUNKANtLKtJLJEK RÉSZÉRE

BRMKK
AZ ALÁBBI KÉPZÉSI PROGRAMOKAT INDiTJA

2004. lJ. NEGYEDÉVÉBEN
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére:

» ABC eladó
"" Féoúorgácsoló
» Virágkötö
» Kisteljesítményü kazánfütö
» Hegesztö szakmunkás
» Szellözö- és klimaberendezés szerelö

Szakiskolai végzettséggel rendelkezők részére:
» PC-start számítógép-kezelö + Alapfokú ..A" típusú angol

nyelvvizsgára felkészítö képzés
» Kereskedö-boltvczetö
» Személy- és vagyonör

Érettségivel rendelkezők részére:
"" Háztartásigép-szcrelö és környezetbarát hütögépszereló
» Rendszerinformatikus

Takarék számlabetétben
hosszú távon magas hozam!

Számoljon velünk!

Számos kedvező kamatozású megtakarítási formát kínálulIk
Ügyfeleink részére rövid, ilietve hosszú futamidőrefix,

vaÚlmint változó kamatozás mellett.

Továbbra is kiemelkedő betéti kamatok!

rr-Endrőd és Vidéke Takarékszövetkeze~
* alapítva 1957. május 18. *

".. ';~'.~.:!'
OII)Q~Da":cocl
:,,, .... ' .. ~,..'
""-'V""1.';"

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS:
BRMKK Tanulmányi Osztály
5600 Békéscsaba, Ketegyházi út 1.
Tel.: 66/445-040, Fax: 66/447-827
Internet: www.brmkk.hu
e-maii: info@maiI.6rmkk.hu

Az i'llézmény az MSZ EN ISO 9001 :2001 minösegirányitási szabván'y szerint tanúsítva
. OKEV nyilvántartási szám: 06-0015-02: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0012

Mindig alacsony árakkal,
rendszeres akciókkal, nyereményekkel várjuk

avásárlókat!

Májusi ajánlatunk:
Házi jellegű kenyér l69 Ft/kg
Kristálycukor 199 Ft/kg
Tej,2,8%-os 166 Ft/I

COOP márkatermékek folyamatosan,
olcsón, jó minőségben kaphatók!

A támog::Há."hoz kérelmel benyújtani:\ Békés Megyei Munk:\Ugyi Közpon! tertHetileg illelékes
kirentJclt.s.é cin lehet

AHosök úti CODP
ABC-ben érdemes vásárolni!

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

Tel./fax: 66/284-559 • E-mait online@bekes.hungary.net

BRMKK - A HASZNOS TUDÁS

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

A részletekről érdeklődjön a takarékszövetkezet kirelldeltségein
Gyomaendrődön, Kossuth u. 30. és BÚlha u. 5.

"HERIfIl X 5500 Gyomaendrőd.
• J Ipartelep u. 3.

_ TeL/fax: 66/386-614,
Epítöipari Szövetkezet 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel. ..)

Értékeljük együtt értékeinket!

...................................................................................................................· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEOkészülékek javítása, •
: üzembe helyezése.
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.
; PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

• UPC Direct-szett telepítése

·
·
··· ....................................... .. .

~._._._._._._._._._._.,

i . PAPÍRDOBOZ i· .1 St~colt és hagyom~yo~ 1
· PAPIRDOBOZ gyártasa .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS!
1 RÓZA KFT. 1
I· 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. I'

Tel./fax: 66/282-686,06120/9142-122
• E-maiI: vendel@bekesnet.hu •
~._._._._._._._._._._.~
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79900 Ft

44900 Ft

1881 Ftlm2

1399 Fl/m2

37900 Ft

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

• Kerti bútorok nagy választékban kaphatók
(zöld, fehér, kék, bordó)

Áraink a készlet erejéig érvényesek I

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 111.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.0Q-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

• ZALAKERÁMIA
30x30 fagyálló padlólap
25x25 falicsempe

60 cm-es fürdőszoba szekrény
+ ajándék tükör

150x150 akryl kád
+ajándék lábszett, fejtámla

90x90 zuhanykabin íves (biztonsági üveggel)
+ajándék akryl tálca+lefolyó

A Peresi-holtág mellett víz
parti, 23 ml-es, tégla nyaraló
telekkel (823 ml), gyümöl
csössei, zárt kertben eladó.
I.ár 4,3 M Ft. Érd.: 66/284
506; 06/30/6554-599.

AUTÓSISKOLA • G~-omaendrőd, Hősök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban és

kategóriákban tanfolyamot indít ra

Gyomán: 2004. május 13-án 17 óra
Endrődön: 2004. május 13-án 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi, motorkerékpár,
segédmotoros kerékpár

Je/en/kezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Te/efon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfö, szerda, 17-18 óráig Gyomaendröd, Kossuth u. 18.

2004. májusi eseményekról
FELHívÁs!

Felhívjuk atisztelf Lakosság iigyelmét, amennyiben az utcafronton fái kívánnak kivágni,
minden esetben - afa kivágása el6tt - az önkormányzat f6kertészél61 engedélyt kell kérni.

A jó idő eljöttével ismételten elszaporodhatnak a besurranásos lopások. Kérjük a
Lakosságol, hogy ne hagyják nyitva sem az ajt6t, sem az ablakot szellőztetés céljából,
amennyiben nincs senki aközelben, meri percek alatt kihasználják alehetőseget az elkövetők,

és értékeket rabolhalnak el!

14-én aPászlor János utca egyik sz6rakozóhelyén megjelenI, lején csukjával, egy illetö,
aki előbb az ablaküvegel, majd később akocsmában apénztárgépel kezdte ütlegelni. Tettével
60 ezer forini kárIokozolt. Alettes hölgyet előállílották, aki ellen már korábban is voll rendőrsé
gi eljárás.

l5-én a reggeli órákban érkezett a mezőlúri ügyelet jelzése, hogy a 46-os úlon
Gyomaendrőd felé közlekedik egy fehér színű személyaut6, amely Mezőtúrnál közlekedési
baleselel okozott, azonban elhagyta ahelyszint. . A46-os úton lélesített ellenőrző pontnál
valóban fennakadt azelkövelő, akit előállítottak, ellene amezőlúri kapitányság folytat eljárást.

16-án bejelentelték, hogy Rózsás környékén egy helyi lakos megállílolla ismerőse aut6jál
egy korábbi tartozás miait, aztán vita alakult ki közöllük, melynek során az adós gépkocsijának
szélvédőjét betörte az illető. Ellene garázdaság miall folyik az eljárás.

26-án aKis Bálint Általános Iskola Hősök útjai épületébe ismeretlen elkövető belört, és
magával ville amintegy 20 ezer lorint értékű videomagnót. Abetörés okozta károk azonban
jóval nagyobbak vallak.

20-án bejelentelle egy gyomaendrődi lakos, hogy válófélben lévő férje nem engedte be
közös lakásukba, így nem tudta elszállítani saját dolgait. Aférj ugyanis lecserélte azárakat az
ajtókon .. Magánlaksértés ügyében folyik eljárás

Április elején bejelentelle egy helyi lakos, hogy volt albérlője aköltözése során eltulaj
donílolt különböző konyhai dolgokat 6ezer forint értékben. Az albérő ellen lopás ügyében
lolyik az eljárás

[. Rendőrségihírek .]

GyomaendrődiHíradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő:Biró Károly
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II. Paprikáskrumpli:főzőverseny
Öregszőlőben

2004. július 17-én élö színpadon vendégünk lesz
a Defekt duó. tüzzsonglörök...

Egész napos vendéglátás. tombola
Nevezés és részletes információ a Közösségi Házban

(tel.: 386-917)

Várjuk a részt venni kívánókjelentkezését!

RÉGlsíROKRÓL
Avasútállomás mellett, a régi Katolikus temető rendbehozatala
megkezdődött. Kérjük azokat a hozzátartozókat, akik szeretteik sírjait
továbbra is fenn akarják tartani, szíveskedjenek a gyomai Katolikus
Plébánia Hivatalban jelentkezni Mag Lajos plébánosnál, hétköznap 9
órától 11 óráig - Gyomaendrőd. Mátyás király u. 1. sz.

Generali Biztosító
Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÓDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendröd. Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788

Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába~

üzletbe, múl1elybe

KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
íbii'i'l lbilE:ii'i' Gyomaendrőd, Mirhóhátí u. 25.

• MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

A TARTALOMBÓl:
Medgyessy Péter miniszterelnök avárosban volt 3. oldal

Tábor ajánlat 5. oldal
ARózsahegyi iskola hírei " 6. oldal
Beranekné Gizike néni pedagógus emlékezetére 8. oldal
Anyári, érvényes buszmenetrend 4. oldal

ALeonardo-program folytatódik 5. oldal

Aképtár és anyomdamúzeum beszámolója 9. és 10. oldal
Megkérdeztük apolgármester! 2. oldal

ATájház hírei 7. oldal

Környezetvédelmi mérés
diesel és benzines

gépjármüvekre
Alacsony ár, soronkívüli, gyors ügyintézés

GYOMAI AUTÓCENTRUM
Gyomaendrőd, Fő út 140.

Tel.: 66/386-322

Műszaki vizsga akció a Gyomaendrődi Suzukinál

8 1 7800 Ft 81
Tel.: 06/66/386-322, 06/66/386-089
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
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• Az ígért közterület-felügyelet bövítése mikorra várható?
A következő képviselő-testületi ülésen várhaló a közterület-felügyelet át

szervezése, bővítése. Olyan jellegű feladatokkal bővülne ez, mint az utak, járdák,
kommunális hulladék felügyelete. Két személyt szeretnénk beállítani.

• Azt beszélik, hogyelbocsátások lesznek az önkormányzatnál. Valós ez a
hír?

Nem ludok erről. Ameddig a létszámcsökkentést kötelező előírás nem
szabályozza, addig nem lesz. Azzal egyet értek, hogy viszonylag sokan vagyunk
avárosházán, de azt látni kell, hogya létszám afeladat arányaiban nem bővült.

Jelen pillanatban, ha létszámcsökkentést tudnánk végrehajtani úgy, hogya
feladatokat is ellássuk, afeladalokat kellene drasztikusan csökkenteni, ám ezek
legtöbbjét kötelezően el kell látni. A lakosságot érintő ügyeket egyébként sem
érinthetné.

• Aszúnyoggyérítés idén is biztositolI?
A szerződés aláírásra került. A Szemperl Kfl, illetve a Eresz Coop végzi.

Három évre kötöttük amegállapodást. Amúlt héten már megtörtént abiológiai,
a légi és a földi védekezés is. Ez évben összesen négy védekezés van tervben,
de igény szerint történik agyérítés, avédekezés.

• ALiget-fürdöüzemelése még nem igazán indult be, hiszen gondok voltak
például bérleteladással, a medencékkel, és a kerékpártároló/parkoló sem
megfelel6 ..

Aíürdő májusban még próbaüzemben van, ezt látni kell. Vannak problémák.
Nem mindig tudunk minden szolgáltatást zökkenőmentesen biztosítani. Apró
baüzem május végén jár le, utána természetesen "rendes" működés várható.
Azonban most is csökkentett belépődíjjal dolgoznak amiatt, hogyapróbaüzem
alatt nem minden szolgáltalás áll rendelkezésre meglelelő szinvonalon. Az éves
bérlet egyébként idén igazából csak Iéi éves bérlet lesz, júniustól. Akinti gyógy
medence is kész kell, hogy legyen június elejére Akerékpártárolót is bővitjük.

• Mi hír a kábel/évé kiépítéséröl, amiröl azt ígérték, hogy tavasz etején
elkezdödik?

Arról volt szó valóban, hogy elkezdik, de még mindig csak várakoznak. Ezzel
az üggyel eddig még nem túl szerencsés aváros.

• Abeharangozoll UDL áruház építése is mintha késve indulna. Nem marad
el?

Kicsit késve, de ez biztosan elkezdődik a közeli hetekben. A műszaki

egyeztetést már összehívták. Ezt követően, a beruházás kezdetétől, három
hónapon belül elkészül.

• Kritizálják aszépségversenyre szánt támogatást, mert fontosabb dolgokra
is lehetne költeni...

Mi nem közvellenül aszépségverseny! lámogaljuk, hanem ezért reklámot
veszünk, ami a lelepülést teszi ismertté. Főleg avárosról és a fürdőről készül
majd areklámli Im. Az országos ismertségért mindenképpen meg kelt lennünk,
és ezt csak országos sugárzású médiában lehet megtenni. Én magam is sajnál
tam aszépségversenyre fordított pénzt, de úgy gondolom, hogyafürdőnknek

viszont kell a reklám... Kellemest ahasznossal, bár ennek hozadékát még na
gyon nehéz előre megállapítani.

• Areformátus templom mellelli sikátorban/áljáróban adrótkerítés etég si
ralmas állapotban van. Kinek afeladata ennek rendbetétele?

Nehéz ügy, mert avárosé is, az egyházé is. ASzabadság tér rehabilitációja
még nem befejezett, ennek során asikátor is valószínűleg elkészül.

• Akommunális személ/erak6 átadása mikorra tervezell?
Aműszaki átadása anapokban várható. (A szennyvíz műszaki átadása már

megvolt, ez azt jelenti, hogy most már nagy ütemben a rákötések készülnek.)
Aszemélkezelő telep átadása június 20-a környékére tervezett.

• Alengyeltestvérvárosi kapcsolat felvétele Pilznoval mikor történik meg?
Szándéknyilatkozatot írtunk eddig alá. A kölcsönös megismerés során ők

már voltak nálunk, mi majd júniusban, egy városi delegációval látogatjuk meg
őket. Atestvérvárosi megállapodásra valamikor az ősz folyamán kerülhet sor.

• Beszélik, hogy az új Fészek panzióban résztulajdonos apolgármester. így
van ez?

Vannak emberek itt a városban is, akik azzal foglalkoznak, amihez nem

értenek, vagy éppen nincsen semmi közük. Aki kíváncsi, az ellenórizheti acég
bejegyzésekel, amelyek nyilvánosak. Ebből kiderül, hogy olt nekem egy fillér
tulajdonrészem sincs. Ez valahol egy jó szándékúnak nem nevezhető pletyka.
Nekem vagyon jellegű dolgaim csak azok vannak, amit avagyonnyilatkozatban
lejegyeztem. Azóta nincs befektetésem sehol máshol. Egy azonban biztos: a
vendéglátás irányába soha sem fogok befektetni. Egyébként is megfontolom,
kiveltársulok.

ALiget-fürdő átadása megtörténI, ezen jelen volt az ország miniszterelnöke,
dr. Medgyessy Péter. Nagyon szeretném megköszönni agyomaendrődieknek azt
afegyelmezelt magatartásI, amellyel az ünnepélyes pillanatokat kísérték. Akkor
beszédemben megemlítettem, hogyatelepülésünkön legutoljára 1946·ban járt
hivatalban lévő miniszterelnök, Nagy Ferenc. Az akkori fellendülésről pedig ki
csit blöfföltem, de remélem, hogy ha most történik fellendülés, akkor az nem
blöff lesz... Annál is inkább, mivel az első befektető megvan az ipari parkba (a
Henkel egyik beszállítója), négy hektár eladásra kerülI. Mintegy 150 fő

foglalkoztalásával számolunk. Zömében betanítolt segédmunkást igényel majd
az üzem. Nagyon bízom benne, hogy ez az elindult tendencia folytatódni fog.

Az tehát nem kis dolog, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök járt
Gyomaendrődön. Mindannyiunk számára maradandó élmény volt, és majd
élvezhető fürdő kerül az átadás után a szolgáltatásokat igénybe vevők
használatába.

Rendkívül feszítő probléma Gyomaendrődön az úthálózat kérdése.
Mindenki igazat mond, amikor sürgelőnek nevezi ezt. A számbavétel után 42
utcát kellene szilárd burkolattal ellátni. A folyamatban lévőkön kívül ebben az
évben is mintegy tíz lesz felújílva, és körülbelül 9 utcára tudunk még aszfaltot
rakni. Jelen pillanatban mintegy 350 millió forint értékű lenne aberuházás. Erre
50-60 millió foríntja van az önkormányzatnak, alakossági 20%-os hozzájárulás
70 milliójával120 millió forintot tesz ki apénz. Tavaly tavasz óta mindig ígéretet
kapunk, hogy infrastrukturális pályázat van, ahol egy 50%-os pályázati támo
gatást figyelembe véve (úgy gondoljuk, hogy felvehetünk 50-60 millió hitelt),
megépíthetnénk az utaka!. Azonban 200 milliós, vagy azt meghaladó hitelt nem
tudunk felvenni, mert akkor a város működőképességél, likviditását veszé
lyeztetnénk. Ezért egy kevés türelmet kérünk a lakosságtól (az egyéb fontos
feladatok mellett: Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukciója, holtágak rehabili
tációi, egyebek), amelyek szintén jogos kérések az útépítés mellett. Az iskola
ügye, úgy látszik, sikeresen el fog indulni, aholtágak közül hármat talán címzeIt
támogatásban tudunk majd beadni, amire 90%-os támogatást lehet nyerni
(Fűzfás-, Csókási, az endrődi Ligeti holtág, majd a gyomai Belvárosi holtág
lelújílása). Az utcák esetében, sajnos, még nem látszik ez alolyamat, de ajövő

esztendőbefl minden esetben (pályázatok nélkül is) el kell kezdeni az építést. Az
50%-os kiépítettségű burkolt útjaink mennyisége így aO%-ossá emelkedik.
Mindennemű ideiglenes megoldás helyett az aszfaltozást kell választani. Eddig,
amit kigondoltunk avárosban, azt sikerült megoldani. súgy gondolom, hogya
legfontosabb feladat 2006-ig aszilárdburkolatú utak megépítése, s ez is sike
rülni fog.

Vásároljon hazai gyártású bőr

cipőt, bőrbéléssel, garanciával a
Turul Cipő Kft. míntaboltjában, a

gyár telephelyén, a Szabadság tér 2. szám alatt, a sportcsarnok
mellett.

Saját gyártású bébl-, ,yeretl-, flú-, lányka-, női és fér
ficipök széles választíkálll "árjuk kedves vásárlóinkat.

Bio papucsok, szandálok _lndlHlllléretlten!

ATurul Kft. a Magyar Cipőgyártók Egyesületének alapító tagja

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9-17 óráig, Szombaton: 9-12 óráig
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építeni, és szépíteni akörnyezetet Szeretnénk - mondta -, ha belektető által meg
valósulna egy 70 ágyas gyógyszálló, melyet ledetl folyosó kötne össze a gyó
gyászati részlegget. Külső lorrásokat, pályázatokat kell ezekre találni, igénybe
venni. Afürdő Bánszki József tervei alapján az Alterra Klt kivitelezésében készült
et.

Medgyessy Péter miniszterelnök megnyiló beszédéből

Sok szó esik mostanában az Európai Unió kapcsán arról, hogy mi büszke
magyarok és jó európaiak vagyunk. Az Európai Unióba mi mégsem beolvadunk,
hanem gazdagítjuk Európát Gazdagít juk például agyógyvízeinkkel Hazánk avilág
öt nagyhatalma közé tartozík a gyógyvizek tekintetében. Ezért képesek vagyunk
arra, hogy kifejlesszük az egészségturizmust, és hogy segítsük a magyar állam
polgárokat abban, hogy jobban és egészségesebben élhessenek Agyógyturizmus
nagy lehetőségeket jelent Gyomaendrődnek is. Célunk az, hogy Európának
Magyarország a gyógy- és egészségturisztikai központja legyen. Ehhez mínden
fellétel adott. Ezért nagy örömmel üdvözlöm ezt a gyomaendrődi beruházást, és
örülök annak, hogy ez aváros élen jár abban valamí történjék, megmozduljoIl. Az
új szolgáltatáson keresztül például emberek munkahelyhez jussanak, a szolgál
tatásokat igénybe vevők pedig jobb életet élhessenek.

Sok barátom, ismerősöm él ebben avárosban, szívesen jövök ide. ha módom

A miniszterelnök Gyomaendrődön
Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök Gyomaendrődön járt május

8-án, s több rendezvényre ellátogatott. Üdvözölte a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolából elballagó diákokat és a szülőket. Rövid
beszédében az igényességre hívta fel a figyelmet. Legyünk igénye
sek magunkkal szemben, a munkánkban, a környezetünkkel szemben
és a magánéletben is - mondta -, majd hozzátette, hogya most az
életbe kikerülő fiataljaink már biztosan képviselni fogják ezt az
igényességet. Hozzáfűzte, hogy az Európai Uniós csatlakozással
Magyarország a lehetőségek és az esélyek világába lépett. Kemény
munkával ugyan, de jó jövö áll elöttünk. Én és kormányom azon
tevékenykedik, hogyafiataljainknak biztos jövője és jelene, az
idősebb generációnak pedig nyugodt élete lehessen.

ALiget-Iürdő ünnepélyes átadásán dr. Dávid Imre polgármester foglalta össze
alürdő eddig elért fejlesztési eredményeit. Elmondta, hogy 1946-ban járt uloljára
kormányon lévő miniszterelnök városun8kban. Ezt követően településünk ugrás
szerű fejlődésnek indult. Szép emlékkel gondolunk arra az időszakra, és erre most
is nagy szüksége lenne városunknak.

Az 1961-63-ban épült fedett fürdő már régóta felújításra várt. 1999-ben ater
vezell 50-60 millió lorint saját forrás nem állt rendelkezésre 2000-ben az álmok

I
l .__.......:......_.__. ~~

A Bethlen iskola ballagásán is beszélt

merészebb fordulatai vetlek, ekkor gondoltak arra, hogy pályázati pénz bevonásá
val eselleg fedett uszoda is épüfhelne. 2001-ben a Széchenyi Terv-pályázaton
közel 400 millió forint bruttó, vissza nem térítendő támogatást nyert erre aváros.
APHARE-támogatás kevésbé volt sikeres, hiszen afürdő létesílményre eső keretet
meg kellett osztani más beruházással, így Gyomaendrőd csak 64 millió forintot
kapott ABékés Megyei Terülellejlesztési Tanács 2002-ben 40 millió lorintot ítélt
meg a fejlesztésre. A beruházás összes bekerülési költsége míntegy 850 millió
forint volt Ez afejlesztés az önkormányzat összes tartalékát - mintegy 400 millió
forintot - elvítte. A most átadásra került fedett fürdő 23x61 méteres és a gyó
gyászati rész 295 m2-es alapterületű, aberuházás része az újonnan fúrt hévizkút is,
amely biztosítja a lovábbi lejlesztés lehetőségét. Az objektum, sajnos, még nem
teljes, mert megépílésre vár a ligeti bejáró, egy kismérelű gyermekmedence
csúszdával, bővíteni kellene astrand píhenő területét. játszóteret, parkolót kellene

Ajürdö megnyitójára váró tömegben Medgyessy üdvözli Jenei Lászlót

van rá. A fürdő ezelőtt is jó voll, az emberek kedvesek vallak, de valahogy mégis
láttuk, hogya körülmények nem méltóak, éreztük, hogy válloztatni kellene. Mára
ez megtörtént. Számomra ez a cselekvő, tervező, kezdeményező emberek ered
ményét mutatja. Magyarország a cselekvő, tervező és kezdeményező emberek
hazája. Ezt Európában kamaloztathatjuk. Eddig kevésbé volt esélyünk. kevés
lehetőség nyílt meg előllünk. Nagy örömmel üdvözlöm, hogya gyomaendrődi

polgárok időben terveket szőttek és éltek azzal a lehetőséggel, hogya fürdői mo
dernízálják, s ezzel aváros is modernebb település legyen.

Végül felhívta afigyelmet arra, hogya feJlődést nem csak akormányok segít
hetik, hanem apénz mellett az együttműködés, az összefogás vezethet eredményre.
"Tegyük végre Iéire acívakodást és veszekedést, szükségünk lesz az összefogás
ra, mert Európában így lehelünk sikeresek. Azt szeretném, hogy elürdő kialakítása
ehhez szolgálna példával mindenki számára"

A Jlirdö ünnepélyes átadása

-::. ,.

_~_.Jf l I
Az elsö versenyen üdvözli a nyertes Balázs Timeát
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HELYI JÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2004. június t5-től

Öreg- Deryne MÁV- Szabad- MÁV- Szabad· Deryne Öreg-
szőlő állomás ság ter állomás ság tér szölő

4.40 4.45 4.55 5.00

5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00
6.15 6.25 6.30 6.40 6.55
7.00 7.10 7.15 7.45 7.50 8.00
8.10 8.20 8.25 9.20 9.25 9.35
9.50 10.00 10.05 12.40 12.45 12.55
13.25 13.35 13.40 13.45

14.05 14.10 14.20 14.25
14.30 14.35 14.45 14.50 15.15 15.20 15.30

15.35 15.45 16.10 16.15 16.25 16.30
16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05

18.15 18.25 18.30 19.45 19.50 20.00
"20.10 "20.20 '20.25
+21.30 +21.40 +22.00 +22.05 +22.10 +22.20

" csak munkaszüneti napokon közlekedik
+ csak munkanapokon közlekedik
Temetőjáratvasárnaponként: MÁV-állomás 7.10

Szabadság tér 7.15
Temetőből vissza 8.30

(A Rózsahegyi iskola rendkivül sikeres megyei diákolimpiai döntőkben
való szerepléséröl helyhiány miatt csak a következő számunkban tudunk
beszámolni.)

Képviselő-testületi ülés május 27-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl (polgármesteri beszámolóból) v Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint iskolafenntartó, részt
kíván venni az iskolatej-programban. Két időszakban teheti ezt meg:
2003/2004 Tanév II. félévének május-júniusában (csak tanítási napok),
valamint 2004/2005 tanév I. félévének 2004. december 31-ig terjedő

időszakban. így az önkormányzatot terhelő költségek összesen: 236351 Ft,
illetve 784256 FL A szállítási szerződési a Friesland Hungária Kft.-vel
kötötték meg Aprogram avárosban 1103 tanulót érint.

v Tájékoztató hangzott el a2004-ben felújítandó és új belterületi utak
lakossági hozzájárulásának ellogadott mértékéről A 16 felújítandó bel
területi utca Gyóni G. (Ftlingatlan): 13558, Tanács 20841, Akác 17956,
Csillagos 23179, Sugár 20577, Toronyi 27174, Árpád 20957, Szabó D.
19860, Berzsenyi D 39259, Pósa L. 21011, Szondi Gy. 24840,
Szélmalom 19043, Hanloskerti 17228, Hősök 31651, Tamási Á. 21827,
Semmelweis 22068 FL

Új utak ingatlantulajdonosi hozzájárulása: Kilián 65949, Juhász Gy.
90087, Bocskai 46680, Sallai 44804, Álmos 38882, Somogyi B. 52477,
Hunyadi, II. ütem 82819, Vörösmarty 57403, Kató J. 103261, Kőrösi Cs.
S. 53268 Ft (a hozzájárulás mértéke 20%-os).

v Kovács Erika és Varga Tamás kéreimében azt kérik, hogy az
Erzsébet- ligetben található aszlallos kézilabdapályát adják agyomaendrő

di fiatalok használatába, ahol skate (gördeszka) parkol szeretnének kialakí
tani Aterületet 5évre kérik használatra. Az. önkormányzat azonban nem biz
losít anyagi forrást, a használatba adás ingyenes, az ideiglenes épít
ményeket, melyeket időközben elhelyeznek ott, a szerződés lejárta után el
kell bontani - áll ahasználatba adási megállapodásban, egyebek mellett.

v Pályázatot nyújlanak be közmunka-programra a minisztériumhoz,
parlagfű elleni védekezésre. A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli
lakosság loglalkoztatását, megélhetését célzó foglalkoztatási programok
megvalósítására 9 környező település partnerségével pályáznak. Az ön kor
mányzatnak kevesebb, mint 100 ezer forintnyi önrészre lenne szüksége, és
8-9 fő foglalkoztatására nyílna lehetőség július 1-jétől szeptember 30-ig.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

A Gyomaszolg Ipari Park Klt., mint az önkormányzati lakások
üzemeltetője javasolja alakbérek mértékének emelését, mivel azt legutoljára
2001-ben módosították. Az üzemeltető a lakások lakbérét m2-enként
egységesen 3D%-kal javasolja emelni. (Besorolás szerinti lakások és új
díjaik szeptember 1-jétől: összkomfortos 130, komfortos 110, fél komfortos
98, komfort nélküli 78, szükséglakás 39 Ftlm2 )

v Módosult az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet. A képviselő-testület három féle lakásfenntartási támogatást
állapíthat meg: normatív lakásfenntartási támogatás; adósságkezelési szol
gáltatásban részesülők lakáslenntartási támogatása; normatív lakásíenn
tartási támogatás. Előzetes számítások szerint mindazok, akik eddig az
önkormányzati rendelel szerint lakáslenntartási vagy lütési támogatást kap
tak, mindenki jogosult lesz a normatív lakásfenntartási támogatásra, sőt

még azok is, akiknek eddigi lütéstámogatását azért utasították el, mert nem
érte el a lülési kiadása a család összjövedelmének 20%-át. A normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülők éves szinten minimum 30 ezer Ft,
de maximum akár több mint 75 ezer Ft támogatást kaphatnak.

v Átfogó jelentést adott agyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról agyomaendrődi Gyermekjóléti Szolgálat. Ez 1998 óta működik

a Családsegítő Központ részeként. Az. alapellálásban gondozott gyermekek
száma 181. Atestület megtárgyalta és ellogadta ezt.

v Varga Zoltán a Liget-lürdőben, avolt Halászkert területét szeretné
elcserélni az önkormányzattal. A régi fürdőbejárat mellett lévő üzlete
maradjon meg a terület 76 m2-re történő növelésével, illetve a lürdő

területén belül, a lángossütő melletti soron pedig 110 m2 terület kerüljön a
tulajdonába. A terülelesere során az önkormányzat tulajdonába kerülne a
286 m2-es nagyságú volt Halászkert, ezzel szemben Varga úr az Erzsébet
liget és fürdő területéből összesen 186 m2-et kapna tulajdonába. Atestület
végül elfogadta a bizottságok javaslatát, miszerint nem javasol ják a
területcseréi. Az önkormányzat ismét ajánlatot tesz Varga Zoltánnak atulaj
donát képező, volt Halászkert megvásárlására, brutó 2 millió forint összeg
ben. Egy ellenszavazattal és két tartózkodással fogadták el a javaslatoi.

v Április 30-án és május elsején zajlott ahatodik Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál. Ez alkatommal is sikeres volt arendezvény. Azt hiszem, hogy
a jövőben is szükséges szakmai szemponiból ennek a folytatása. A
lakosságnak is szüksége van ilyen jellegű szórakozásra, kikapcsolódásra.
Megköszönöm aBethlen iskola kollektívájának és Gubucz József igazgató
úrnak, hogy nem kevés gonddal, problémával megrendezték az eseményt.

v 8-án ellátogatott aminiszterelnök, dr. Medgyessy Péter Gyomaend
rődre, és részt vett a Bethlen iskola ballagási ünnepségén, ahol beszédet
mondott, valamint afürdő új beruházását átadta. (Lásd külön l 2. és 3. old.)

Az endrődi, Rózsahegyi iskola színvonalasan megrendezte a
Rózsahegy; Napokat idén is. Arendhagyó tanítási órák hagyománya nagyon
fontos eseménye a rendezvénynek. Külön ki kell emelni Szu jó Zoltán
sportriporter találkozóját, amely rendhagyó és emlékezetes volt.

A rendezvényen került bejelentésre, hogy 35 millió forintot nyert az
iskola az építményei bővítésére és technikai felszerelésre.

v Május 21-én Budapesten aHonvédelemért kitüntetés ezüsllokoza
lát kaptam meg, - számolt be dr. Dávid Imre - amelyet Békés megyéből

még egy személy vehetett át a Honvédelmi Minisztérium központi ünnep
ségén.

v Katona Lajos alpolgármester kérte, hogyamezőőrök lokozott
figyelemmel legyenek a megmüveletlen területek és a gyomos löldek
esetében, és hívják fel a tulajdonosok figyeimét a gyommentesítésre.
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2000. évtől kezdődően két megye: Békés (Magyarország) és Deux
Sevres (Franciaország) képviselői kőzött több szakmai és kulturális jellegű

találkozóra és eszmecserére került sor, melyek mindannyiszor megerősítet

ték egy tartós kapcsolat kialakítását. valamint továbblejlesztésének igényét
akét megye területfejlesztési politikájának részeként. Afejlesztési stratégiák
még hatékonyabbá tételének érdekében Deux-Sevres megye és Békés
megye közösen úgy határoztak, hogy közeledési szándékukat
együttműködési nyilatkozat keretében hivatalos szintre emelik, amelyek
lelölelik amezőgazdaság, vidéklejlesztés, oktatás, nyelvtanulás, európaiság
stb. területeit. Ennek részeként alakult meg a Dél-Alföld Európai Unió
Gazdasági, Kullurális, Oktatási, Integrációs Együtlműködést Koordináló
Egyesület, amelyamegyék közötti együttműködési megállapodásban
foglalt célkitűzések megvalósításához való kapcsolódást, az irányok és
célok gyakorlati megvalósítását a mindennapi élet szintjén, a különböző

gazdasági, kulturális, oktatási ágazatokban jelentkező igények kielégítését
tűzi célul. Az egyesület tagjai szakmai, kulturális és egyéb utakat szerveznek
a francia partnermegyébe, és fogadják az onnan érkező küldöttségeket.
(20Q3-ban a Békés Megyei Agrárkamara küldöttsége, 2004-ben a Melle-i
szakképző iskola igazgatójának látogatása. 2004. március, május, Irancia
diákok gyakorlatának megszervezése Békés megyében, 2004. május, a
francia megye kiállítóinak részvétele a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túróleszliválon stb ... )

A projektben részt vevő partnerek között - Bethlen Gábor Szakképző

Iskola és Kollégium, Kner Imre Gimnázium (Gyomaendrőd), Mikes
Kelemen Gimnázium és Szakiskola (Battonya), Tímár Panzió Klt. és családi
vállalkozás - szoros az együttműködés, amely rendezvények szervezésében
és lebonyolításában, oktatási modulok közös kidolgozásában nyilvánul
meg. A szakképző iskolák számos tanára és diákja a civil szervezet aktív
tagja. Afalusi turizmus és avendéglátás moduljait lanulóknak avállalkozó
biztosít gyakorlati helyet, afrancia partnermegyéből érkező delegációk nála
szállnak meg.

Az elméleli oktatásban még ma is agyakorló helyek biztosítása jelenti
a legnagyobb gondot. A tanműhelyek felszereltsége, a munkafolyamatok
minőségi megszervezése, költségkímélő működtetése és profitorientáló
tevékenysége még nem megfelelő szintű Magyarországon és megyénkben.

Amagyar partnerek szeretnék az alapképzésben részt vevő liataljaikat
az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési szempontjából élenjáró

STRAN G KUPA

Országos Minősítő Verseny
Április 30-an, Békéscsaban Kelel-Magyarorszag legjobb atlétika szakosztalyainak

részvételével rendezték meg ezt a rangos versenyt. ahol iskolank 32 lövel vell részt.
Tanulóink összesen 34 érmet szereztek: 8 arany, 11 ezüsl és 15 bronz megoszlásban.
Ezzel a legeredményesebbek lellünk az összesitell pontversenyben.

Érmeseink, eredmények:
Aranyérmesek: NAP valló: I.-IV. kcs. 4 fiú: Bukovszki Péler, David Imre, Gonda

Martin és Dógi Richárd; 1991: Farkasinszki lita - súlylökés: 7,90 m; 1991: Gonda
Barbara - diszkoszvetés: 18,90 m(iskola rekord); 1991: Gonda Martin - diszkoszvetés
27,00 mli. c); 1991: Jónas Balázs - súlylökés: 10,65 m(i. c); 1989 Dógi Richard -100
m: 12,4 mp; 1989: Dógi Richárd - 600 m: 1:35,6 p; 1989: Dógi Richárd - tavolugras:
~~. .

Ezüstérmesek: NAP válló I.-IV. kcs. 4lány: Tokai Kinga, Kurucz Eva, Szakalos Edina
és Farkasinszki lita; 1993: Barna Nikoletl - 600 m; 1993: Dávid Imre - 600 m; 1992:
Lakatos Erzsébet - kislabdahajitás; 1991. Gonda Martin - súlylökés; 1991: Farkasinszki
Mariann - diszkoszvetés; 1991: Farkasinszki Mariann - súlylökés; 1991: Farkasinszki
Mariann - távolugrás; 1990: Németh Richárd - 600 m; 1990: Haveida Róberl- 1500 m;
1990: Csorba Máté - távolugrás.

Bronzérmesek: 1992: Szakálos Edina - 600 m; 1991: Farkasinszki lita - 200 m;
Farkasinszki lila - 600 m; Farkasinszki lila - diszkoszvetés; Farkasinszki Mariann 
100 m; Gonda Barbara - súlylökés; Jónás Balázs -100 m; Jónás Balázs - diszkoszvelés;
Bukva Tamás - 200 m; Bukva Tamás -Iávolugras; 1990 Kurucz lsoll-1500 m; Németh
Richárd - 100 m; Csorba Málé - 200 m; 1989: Dógi Jenő - 600 m; Dági Richárd 
200 m.

Vaszkán Gábor testnevelö tanár, atlétikai szakedző

országába - Franciaországba - küldeni. Az elméleti tudást európai
környezetben, korszerű technológiával működő vállalkozásoknál és
vendégbarál környezetben hasznosíthatják a magyar diákok, karrierjük
szempontjábóllontos új ismereteket szerezhetnek meg, csiszolhat ják nyelv
tudásukat és kommunikációs készségüket. Agyakorlal ideje alall adiákok
lelmérik képességeiket, hiányosságaikat, önértékelést végeznek, és tudásuk
gyarapítására lesznek késztetve. Amegszerzett tapasztalatokat továbbadják
évfolyam- és iskolatársaiknak, szakmai szervezeteknek, előadásokat tar
tanak a küldő intézmények más szakmákat tanuló diákjainak A gyakorlat
befejezésével adiákok bizonyítványt kapnak, amelyet a küldő intézmények
elismernek és elfogadnak. Ezzel is javul a munkaerőpiacra és tovább ta
nulásra való esélyük. A kedvezményezell diákok külön szaknyelvi és kul-

A külföldre készülők egy csoportja

turális felkészítésben vesznek részi, amelynek során megismerik a szak
területükhöz tartozó leglontosabb Irancia kilejezéseket, megismerkednek a
francia partnermegye sajátosságaival, termelési struktúrájával.

Az idén tizenöt diák kap lehetőséget a szakmai gyakorlatra
Franciaországban Kiutazásuk előtt nyelvi felkészítésben segíti őket Kohn
Zita tanárnő. Bátai Gergely, aBethlen iskola lelsőio úszakképzésében részt
vevő fiatal pedig beszámolót tartott akiutazóknek egy előző franciaországi
tanulmányúljáról.

Veronique Sorel és Anloinett Phelipo kéthónapos tapasztalatszerzés i
úton van a Bethlen iskolában. Természetesen ők is beszámoltak tapaszla
lataikról, és majd egy-egy diákotlranciaországi larmjaikon vendégüllálnak
anyáron.

SZ~B~DIDÖ) Tf:\BOR
ARózsahegyi Kálmán Állalános Iskola és Diákollhon nyári szabadidős

tábort szervez. Időpont: 2004. június 28.- július 2-ig. Tervezell programok:
kézműves foglalkozások (gyöngyfüzés, gipszöntés, arclestés, üveglestés,
papírhajtogatás, hímzés, kötés ... stb.); sportfoglalkozások (sporl
versenyek, gyalogtúrák és kerékpártúrák, lovaglás, úszás. lürdőzés, lOCI,
zenés torna); dramatikus játékok, daltanulás, lársasjálékok, múzeumláto
galás. Számílógépes loglalkozások Igény szerint 1 napos buszkirándulás
a közelbe. Részvételi díj: 5000 FVfő, amely tartalmazza az ebédet és a
tízórait +az anyagköltségeket.

Szervezők, táborvezetők: Paróczai Zoltánné, Kónyáné Jakab Ida,
Gyetvai Jánosné, R. Nagyné Baráth Éva, Szerető Anna.

SzeretelIel várunk minden gyomaendrődi gyermeket 6-14 éves korig l

Érdeklődni lehel a Rózsahegyi iskolában (Gye., Népliget u 2, tel.: 386
596). Jelentkezési határidő: 2004. június 13.

Köszönet
AGyomaendrődi Tenisz Klub megköszöni FEHÉR MIHÁLY vállalkozának

ateniszpálya-kerítés felújításához nYújtott anyagi segítségéti _ .
Avezetoseg
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Amásodik félév eredményei, fontosabb események a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában (I. rész)
Versenyeredményeink:
Idén is mi rendezIük meg aZrinyi Ilona Malematika Verseny körzeti fordulójál. ahol

5 iskolából 143 tanuló versenyzetl. Iskolánk 40 tanulója közül Matyelka Zoltán 8 aosztá
lyos tanuló a megyében induló 313 kortársa között a 19. helyen végzetl. Az alsó tago
zatosok közül Fülöp Csaba 3. aosztályos tanuló 383 indulóból a29. helyei szerezte meg

A nyolcadikos gyerekek közül ebben az évben is többen elmentek angolból
nyelvvizsgázni. Kilenc gyerek közül hélnek sikerüll az alapfokú szóbeli nyelvvizsga.
Gratulálunk Szakálos Zsuzsi, Farkas Dóra, Matyelka Zollán, Szakálos Ernó, Vaszkó Lajos,
Elek Kriszlina, Tímár Róbert 8. a osztályos lanulóknak és felkészílöjüknek, László
Gabriella tanárnőnek Az írásbeli eredményeit néhány hél múlva ludjuk meg.

Amegyei történelem versenyen Matyelka Zoltán 8. aosztályos tanuló 3. helyezést éri
el

A"Herman Ottó élete és munkássága" cimű országos biológia verseny megyei dön
lójén 6. helyezést ért el Mikó Imre 8. a osztályos tanuló Felkészilö tanára dr Valach
Béláné

ARózsahegyi Könyvtár által rendezett Aranylonál városi mesemondó versenyen 115
állalános iskolás diák vett részI.

Iskolánkból az alábbi eredmények születtek
1. osztály: I hely: Paróczai Zsófia 1. a, II hely: Vaszkó Áron 1. a, III hely

(megosztotl): liszkai Kata 1. a
2. osztály: III. hely (megosztott): Baráth Bernát 2 b
3. osztály: I hely Tokai Kinga 3. a, II. hely: Véha Bianka 3. a, Tímár Noémi 3. a,

III. hely (megosztott): Vaszkó Nikolett 3. c
Különdij: Balázs Gergó 3. a
4. osztály: I hely (megosztott): Vaszkó András 4. a, II. hely (megosztott): Kmellár

Viktória 4. b
felső tagozat: I hely: Majoros Ramóna 6. a, Gele Viktória 7. b, III hely: Iványi

Anila 5 a, Geszti Bettina 7. b. Különdíj Iványi Anita 5. a.
Adebreceni Graph-Art Stúdió KN. 2003. öszén indílotta útjára aTudisuli matemali

ka tanutmányi versenyél. Agyerekek 4 hónapon keresztül kapták a feladatokat, majd ezt
követóen a 100%-os teljesítményt eléröket behívták egy területi versenyre Debrecenbe.
Iskolánkból Dávid Benjámin, Palercsik Dávid és Vaszkó András 4. aosztályos tanulók vet·
tek részt. ahol 1Oleladatot kellett 45 perc atall megoldaniuk. Igaz, nem jutottak tovább az
országos versenyre, de jövóre újra megpróbálják.

A városi vers- és prózamondó versenyen a 24 alsó tagozatos indulóból az első 6
helyet rangsorollák. Ami tanulóink eredményei:

I hely Vaszkó András 4. a, II helyezellek: Tokai Kinga 3. a, Véha Bianka 3. a, Balázs
Gergó 3. a, Vaszkó Nikolell3. a, III hely: Liszkai Mária 3. a, VI. hely Szentpéteri Balázs 3. a.

Aielsö tagozalosok versenyén iskolánk 3 lanulója oszlozolI adobogós helyen
Lhely Gonda Barbara 7. a, IL hely: Cserenyecz Dóra 7. a, ilL hely: Majoros Ramóna

6. a
Békés Megye Képviselő-testülete Nemzeli és Etnikai Kisebbségi Bizottsága és a

Humán Fejlesztésí és Iniormációs Központ állal másodszor meghirdetell versenysoroza
lok eredményei:

A számítástechnikai verseny Békésen került megrendezésre. A 8 versenyző csapat
közö II iskolánkból aSzabó Tamás 6. a, Varga Atlila 6. a, Varga Viktor 7. a osztályos ta·
nulók alKotta csapat első helyen végzell

Amagyar nyelvi és kommunikációs versenyi, metyet idén is ami iskolánk rendezell
meg, a Balogh Hajnalka 5. a, Keresztes Kitti 6 a, Varga Attila 6. a osztályosokból álló
csapalunk nyerte meg.

A versenysorozat utolsó állomása Sarkadon az angol nyelvi verseny voll. A mi
iskojnkat Dinya Dóra, Demeter József és Varga Viktor 7. aosztályos tanulók képviselIék.

A versenysorozatra a csapatokat Komóczi Alliláné, László Gabriella és Paróczai
Zollán készítellék lel, ami rendezvényünket Kónyáné Jakab Ida szervezte meg

A Teleki Pál Földrajz-Iöldtan Verseny megyei iordulóján iskolánkat kél tanuló
képviselle. Dinya Dóra 7. a osztályos lanuló a 27 versenyzó közölI a 6. helyen végzetl.
Matyelka Zollan 8. aosztályos tanuló 21 versenyzó közül szinlén a6 helyet szerezte meg.

Büszkék vagyunk rájuk és lelkészítő tanárukra, Molnárné Pésó Irma tanárnóre
Ügyes kezü gyermekeink közül Szakál os Zsolt a specialis lagozat 8 osztályos ta

nu/ója a"Biztonságos közlekedés" cimű rajzpályázaton akiállitó tanulók között szerepell
Munkáját aCsaba Centerben tekinlhellék meg

Molnár Zsoll 5. a oszlályos lanuló az "Olimpia éve" címü rajzpályázaton megyei
második helyezett lelt.

Az újkígyósi Palelta Papir-írószer Szaküzlet által kiirt "Az én papirbollom" elnevezésű

megyei fajzpályázaton a legtöbb rajzol készítő osztály kategóriában iskolánkból a 7. a
osztályosok vilték el apálmáI. Jutalmuk egy szabadon választolt mozilátogatás abékésc
sabai Center moziban. Felkészitó tanáruk Szentpéteri né Uhrin Ildikó.

Ebben az évben is több, mint kétszázan mulallunk iskolavacsorán A jó hangulatú,
kellemes eslét a pedagógusok énekkara nyitotta meg Ezúton is köszönjük a lelkes
szülőknek és lámogatóknak, hogy hozzájárultak a jótékonysági vacsora sikeréhez. A
bevélelból az iskola udvarán lévó játékokat szeretnénk bóvíleni és lelújitani

Diáksporl Egyesülelünk lennállásának első évében pályázaton nyert támogatásból
szerveziünk városi sportnapot május 7-8-án, melyel a lelújítolt türdő- és lanuszoda
áladásahoz kapcsoltunk A program megszervezésében a DSE vezetője melJell a város

iskoláiból néhány lelkes, sportszerető pedagógus is tevékenyen részt veli. A két nap
hangulatál a rossz időjárás sem tudta tönkretenni. Iskolánk minden tanulója és pedagó
gusa részt vett a pénteki programokon. A díjakat Kun Aliz, a békéscsabai Allétika Klub
versenyzóje, amegyei allélikai válogatott tagja adta ál.

Aszombati úszóversenyen közel 100 tanuló vett részI. Balázs Timea 4. a osztályos
tanulónk nyerte meg az uszoda történetének elsó versenyszámát. és logadta Medgyessy
Péter miniszterelnök gratulációját. Külön köszönjük Keresztesné Jáksó Eva, Haveida
Jánosné, dr Va/ach Béláné és Vaszkán Gábor munkájál, akik apályázat megírásában és a
verseny lebonyolításában is oroszlánrészt vállallak.

ARózsahegyi Napok megnyitója Földesi Zollán, dr. Dávid Imre, Domokos László és
Farkas Zoltánné igazgató

Május 14-15-én immár nyolcadik alkalommal rendezlük meg a Rózsahegyi
Napokat. A rendezvényi Földesi Zollán országgyűlési képviseló nyilolla meg. Az igaz
gatónő bejelenlette, hogy az "Információs technológia az általános iskolában" című

Európai Uníós PHARE-pályázaton 143978 eurót nyert az iskola. A támogatásból épülelet
újítunk lel és informatikai berendezéseket vasárolunk.

A napokban kaptuk meg az Oktatási Minisztérium oklevelél és emléktabláját a
Comenius 2000. IL minóségirányitási modell bevezetéséérI.

Rózsahegyi-díjai kapolt Komóczi Alliláné magyar szakos tanárnő (képünkön)
és Tólh Pálné, az iskolai konyha szakácsa

Szujó Zoltán autogramot osztogat agyerekeknek
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ATájház-kereszt felszentelése
2004. április 24-én 10 órakor aTájház ás aHelytörténeti Gyűjtemény előt

ti közterületen felállított öntöttvas kereszt felszentelve új szakrális hellyel
gazdagította településünket. AJ. öntöttvas feszület, az Ó-szarvasvégi temető

takarításakor került felszínre, majd a Tájházba. A feszület különleges, egyedi
dísziteltsége miatt, mely korai keletkezését bizonyítja, megkapta a műlárgyi

védettséget. Atalapzat rekonstrukciós tervét dr. Dénes Zoltán plébános-etnog
rálus készitette el. Akereszt lalapzatát körbefogó vaskerités ökumenikus jelleget
ad a vallási helynek, hiszen az előrész római katolikus diszitettségű, a hátsó
pedig agyomai református szellemiségben megformált eredeti darab.

Településünkön az "útmenti" fogadalmi feszületeket kereszteknek nevezi a
köznyelv. Megkülönböztetésül az állíttató család nevével jelölik. Mivel ennél a
feszületnél mind aműtárgy funkció, illetve avallási funkció is érvényesül, ezért
a Tájház-kereszt elnevezést kapta. A kereszt szentelési ünnepsége összekap
csolódott az "Élet szakrális tárgyai Békés megyében" cimű kiállítás megnyitójá
vaI. Akiállitást dr. Ujváry Zoltán professzor nyitotta meg. Beszédében taglalta a
kereszt történelmi szerepét és formaváltozatait az idők és kultúrák tükrében. A
kiálliláson tematikus elrendezésben találkozhalnak a látogatók anépi szakrális

tárgyak csoport jai
val, megismerked
hetnek egy-egy cso
porton belüli tipus
változatokkai. A fes
zületek, a Mária-áb
rázolások, illetve a
Szent Antal- és Szent
József-szob rocskák
elénk idézik a
XIX.-XX. század for-
dulójának magyar
katol ikus paraszt-
szobáinak hangula
tát. A feszület teoló
giai és néprajzi
elemzését dr. Dénes
Zoltán mutatta be a
megjelent nagyszá-

- mú közönségnek.
AJ. endrődi Szent

Imre-templom bi
centenáriumi ünnep

ségsorozatának kezdő eseménye volt mind a szakrális tárgy kiállítás, mind a
kereszt lelállítása.

Adélután is ebben aszellemiségben folytatódott aKözösségi Házban, ahol
15 órakor elkezdődött az Első Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi
Konlerencia, Szakrális népi emlékek címmel. Dr. Dávid Imre, városunk pol
gármestere köszöntötte amegjelenteket. Akonlerencia elnöke dr. Ujváry Zoltán
prolesszor, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta a szakrális emlékek
kutatásának fontosságát és időszerűségét. Első előadó dr. Szalay Emőke kandi
dátus, a Déri Múzeum főmunkatársa Előadásának címe Református úrasztal i
kegytárgyak. Adiavetítéses előadáson bemutatta areformátus egyházi kegytár
gyak típusait. korszakonkénti változásait, elterjedési területeit.

Gecse Annabella etnográlus. aszolnoki Damjanich Múzeum munkatársa,
előadásában egy felvidéki katolikus. vegyes etnikumú falu vallási szokásai!
mutatta be, kihangsúlyozva ahelyi cigányság vallási szokásait.

Dr. Dénes Zoltán újirázi plébános-néprajzkutató akereszt szimbólumrend
szerét, változásait az idők tükrében, illetve atörténelem során kialakuló típusait
jelenitetle meg szines előadásában ajelenlévők számára.

Akonferencia záró beszédében Ujváry prolesszor hasznos kiegészitésekkel
látta el az előadásokat, majd ismételten buzdította a jelenlévő kutatókat és
érdeklődőket aszakrális emlékek kutatásának lontosságára. Akonferencia záró
akkordjaként bemutattuk konferencia-kiadványunkat

Dénes Zoltán: Az ember és az ünnep című kiadványt
(A konferencia-kiadványt a polgármester a következő ajánlással indította

útjára)

Ajánlás

"Városunk kullurális életében nagy jelentőségű esemény az Első

Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia A tudományos kutatás
elősegíti lérségünk pontos néprajzi vizsgálalával, a törléneimi múltban kijelölt
irányokat és lehetőségeket, melyek közelebb visznek hagyományainkon
keresztül kultúránk megértéséhez. Fontos, hogy ismerjük gyökereinket, hiszen
az Európai Uniós csatlakozás idején, érlékeink bemutatásával csak
gazdagíthatjuk az európai kultúrát Bizunk abban, hogy hagyományteremtő lesz
kezdeményezésünk, és évente meg tudjuk rendezni ezt a jeles eseményt váro
sunkban. Idevonzhatjuk a tudományos élet jeles képviselőit, és e kiadvány
szponzorálásával gazdagilhatjuk az értékes publikációk sorát

Gyomaendrőd, 2004. április 24.
Dr. DÁVID IM RE, Gyomaendrőd város polgármestere"

Öregszőlői köszönet
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány sok sikert, jó egészséget és ered

ményekben gazdag 2004. ével kívánva mond köszönetet
Támogatók: dr. Dávid Imre polgármester, Gyomaendrőd Város Önkor

mányzatának Képviselő-testülete, polgármesteri hivatal dolgozói, Földesi
Zoltán országgyűlési képviselő, Endrőd és Vidéke Takarékszövelkezet 
dr Hunya Miklós, Euroflore Kft - Markovics Tibor, Jakus Imre képviselő,

Pentament Klt, dr. Komlovszki Ferenc - Agro Duál Klt Hanyecz László és
neje - Hanyecz Klt, Rácz Imre és neje, Jakus István és neje, Bula Ernő és
neje, dr Giricz Katalin, Szabó László és neje, Turul Cipő - Hunya Islván,
Madizol - Dinya Zoltán és neje, Csikós János - Gyerekcipő - az 1%-ot
adományozók.

Az öregszőlői gyermekrendezvények lámogatóinak sok Sikert, jó
egészséget és eredményekben gazdag 2004 ével kivánva mondanak
köszönetet az öregszőlői gyermekek.
Támogatók: Dr. DáVid Imre polgármesler. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete. polgármesieri hivalal dolgozói. Földesi Zollán orsz.gy. képv.. Endrőd és Vidéke
Takarékszövelkezet - dr Hunya Miklós. Vöröskereszt - Kurilla Jánosné. JakuS Imre képviselő.

Pentament KII .. dr Komlovszki Ferenc - Agro Duál Klt. Hanyecz Laszló és neje - Hanyecz Klt.. Rácz
Imre és neje. Jakus István és neie. Szabo László és neje. Turul Cipó - Hunya István. Madi101 
Dinya Zollán és neie. Csikós János - Gyermekcipó, Vilma Cipó - Kovács Laiosné. Edina Cipó 
Fekécsné Szakálos Eszter. Carlos Nyúlcipó - Szakálos Ernó és neje. Sevro Cipó - Hornok Józsel.
Gellai Cipó - Gellai László és családia. Beta Cipő - Bela Allila. Eurollore KI! - Markovics Tibor.
Körös Búloripari KII. - Mészáros Vendel. Németh Klt. - Némel Dezsó és családja, Balázs Lambéria
- Balázs Dezső. Gyuricza Faházak - Gyurícza Sándor és neje. Gyomai Kner Nyomda Rt. - Papp
Laios. Dosszié Kl! - Lakalos Gyula. Szabóipari Szövelkezel - Nyakó Laios, Sárosi B! - Sárosi
Józsel és neje. Zöld cukrászda - Zöld Endre és neie. Páier Cukrászda - Pájer Sándor és nele. Kerl
Kiwi Klt. - Kulik Imre. Soczó Béla. Szarvasi Kenyér Bt. - Hunya Zollán. Sikér KI! - Homok László.
Tímár Imre. Szabó Béla. FülÖp Islván és neje. Poharelecz László és neie, Uilaky Szabolcs. Dávid
Imre és neie. Timár Vince és neje. Fodor Tamás és neje. Dávid Mályás és neje. Bolllik Mihály és
Giricz Judi! Fülöp Zollánné. Farkas Málé. Várli András és neje. Rácz József és neje - Allöld Tours
KI!. R. Nagy Tibor "Bővész" . .Légvár" - Békési Mihály. "Körhinla" - Slrausz Arpád. Tulipános
Óvoda - Giriczllona ÓvÓnó. Rumba Társaslánc - Megyeriné Csapó Ildikó és Megyeri László. Körös
Néptánc - Tóthné Rojik Edil. ..Térzene" - Kozma Gábor. Molnár Borbála, Szilágyi JÓzselné.
Magányosok Ktubja. Nyugdijasok Klubja. Gubuczlmre és neje. Vári László és neje. Szakálos Islván
és neie. Rácz Jánosné. Gondozási Kózpont - Gellai JÓzselné. Dávid JÓzselné. Lénárt Lászlóné.
Mraucsik Lajos és neie. Uhrin László és neje. László Zollán. Kovács Laios. Pályi Sándor. Szőcs
Judil. Vargáné Gizike. Palyov Anell. Uhrin Eva. Vári Eva. Cserenyecz Oöra. Tőzollóság - Tímár
Vince. Rendőrség. Tólkaép Klt.

Programok a Katona művelödési házban
MŰVÉSZETI ISKOLÁK ÉVZÁRÓ I

június 4. 17 óra, Varasi Zene- és Művészeli Iskola;
június 5. 16 óra, Körösmenti Alaplokú Művészeli Iskola Néplane Tanszak;
június 13. 16 óra, Körösmenli Alaplokú Művészeti Iskola Tarsaslane és Modern lane
Tanszak
június 19. 17 óra, a Rumba TancsporI Egyesület.
június 21·25. A Körösmenti Alapfokú Müvészeli Iskola szervezésében Gólyalab nyari

labor
június 28-július 4. ASZAKE XI. Orszagos Diakszínjálszó Tábora
június 26. Sikelek és Nagyothallók VIII. Békés megyei találkozója

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/284-559 • E-maii: online@bekes.hungary.net



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2004. JÚNIUS

Emlékezzünk!
.. Nem múlnak ők el. akik sziulinkben élnelc.
Hiába száUnak árnyak. álmok. éuek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még... ..

Beranek Ottóné Németh Gizella
A Németh család tőzsgyökeres

gyomai volt. Hét gyermekük született,
akikből Irmuska és Géza még kicsi
korában elhunyt. A tragédia tovább
lolytatódott, mert Sándor 22 évesen
hagyla itt szüleit, testvéreit. Édesapjuk
megbecsült vízmesterként dolgozott a
Körösvidéki Vizügyi Igazgatóságnál.
Edesanyjuk nagy szeretettel nevelte a
gyermekeket. Sokat dolgozott a csa
ládért, fáradhatatlanul végezte a napi
háztartási munkát. A legidősebb liú,
Géza gazdálkodott, mert szerette a
tanyai életet, aháziállatokat, az életet adó termőlöldet. Józsellolytatta édes
apja mesterségé!, és vízmester lett. János akereskedelmi pályát választot
ta, és ilyen végzettséget szerzett. Gizellát apedagógus pálya vonzotta, s így
tanítói oklevelet szerzett a kecskeméti tanítóképzőben, 1929 júniusában.
Visszaemlékezésében pályaválasztásáról a következőket írta: .. Meghatározó
volt a tanítóimnak, tanáraimnak a gyermekek iránti szeretetük, akik köte
lességteljesítésre, kitartásra, az akadályok leküzdésére, a hivatás szép
ségeire neveltek."

Több, mint ~O évet tanított Gyomán, nem vágyott sehová, ragaszkodott
szülőiaiujához Pályalutása alatt többnyire első és második osztályosokat
tanított, nagy szeretettel Munkáját abecsületesség, lelkiismeretesség jelle
mezte. Amagával hozolt lelki tulajdonságokat továbbfejlesztette. Ajóság, a
nagylelkűség, egyeneslelkűség, őszinteség, igazságérzet tükröződött és
kisugárzott az arcán. Ezekből ajelenségekből tanítványai - agyermeki sziv,
lélek és értelem lolytán - kiérezték Gizike néni jellemét és ennek hatása
visszatükröződött agyermek egyéniségében is. Gizike néni felismerte, hogy
leginkább jellemével hathat a fejlődő gyermeki lélekre, annak tulajdonsá
gaira, mert apélda alakító hatása nagy, és a gyermek a tanító tetteit figyeli,
majd utánozza.

Visszaemlékezésében a továbbiakban ezeket írta "A pedagógus pálya
nem hasonlítható össze más mesterséggel. Mindig felelősnek éreztem
magamat, hogy gyermekeim tudása és műveltségi szint je koruknak
megfelelően maximális legyen. Szinte anyjuk voltam, mindet egylormán
szerettem, jókat, csintalanokat egyaránt. Amikor reggel beléptem az iskola
kapuján, kívül hagytam minden családi, egyéni gondomat, bajomat, csak
velük törődtem és az ő kis gondjaikkal foglalkoztam. Az iskola nem csak
munkahely, hanem második otthon is. Pedig az eltelt 40 év elég göröngyös
volt. Azonban a nehézségeken, csalódásokon átsegített a becsületes mun
ka, az állhatatosság, a kötelesség érzése, valamint a hivatás szeretete, ami
az emberré neveléshez amesterségbeli tudáson kívül nélkülözhetetlen."

1951-ben ment férjhez, és boldogan éltek. Férje főkönyvelő volt.
Sokszor utaztunk együtt Szarvas ra. Csendes, nyugodt, csupa szív ember
volt. Egy lánygyermekük született, Gizella. Ő földrajz-testnevelés szakos
tanár városunkban.

Gizike néni atanítóképző elvégzésének 60. évfordulójára gyémántfény
ben csillogó oklevelet kapott. Nyugdíjba vonulása után még egypár évig
tanított, majd aktívan részt vett négy unokája nevelésében.

Tanítványai évtizedek múltán is nagy szeretettel gondolnak rá és
beszélnek róla. Haláláig teljes szellemi frissesség ben, jó fizikai állapotban
volt. 2000. március 1-jén, 91. születésnapja előtt 3 nappal helyezték örök
nyugalomba agyomai relormátus öreg temetőben. Továbbra is nyugodjon
bekeben, emlékét míg élünk, megőrizzük szívünkben.

Hunya Alajos

Bécsben is fellépnek
A legutóbbi számunkban írtuk, hogy a gyomaendrődi diákszínjátszók

sikereket érnek el, ami tovább folytatódott a dombóvári döntőben is.
Augusztusban két hétre Ausztriába, Bécsbe utaznak, egy nemzetközi
találkozóra. Itt húsz ország diákszínjátszói jönnek össze. Közös, nemzetközi
csoportokban angol nyelven dolgoznak majd, svégül előadáson bizonyítják
rátermettségüket az osztrák fővárosban.

Hajdú László szerint rengeteget fejlődtek színjátszói az elmúlt időszak

alatt. Varga Éva és Kondor Nóra (Bucsi Erzsébet nem tudott jelen lenni az
interjún) például három éve tanul aKörös Menti Alaplokú Művészeti Iskola
színJátszó tagozatán, sőt néha besegítenek aKomédiás Kör tevékenységébe
is. Eva már kacérkodik agondolattal, hogya színész mesterségnél kössön
ki ..

Hajdú tanár úr, aKomédiás Kör vezetője, aművészeti alap iskola tanára
elmondta, hogy óriási lalatnak tűnt a Cselédek című darab, mert mindenki
attól Iéit, hogy megoldhatatlan feladat lesz 17-18 éves lányok számára.
Azonban az értékelés, amit Dombóváron kaptunk, mégis azt bizonyította,
hogy ebbe alülledt francia drámába bátran belefoghattunk, végül siker lett,
s megérte. Persze, nagyon nehéz volt megtanulni és előadni. Nekem az volt
a meglepő, hogy ilyen korú színjátszók amagas mércét kívánó szerepeket
el tudták játszani. Már profik is belebuktak ebbe adarabba, de mi nem, mert
augusztus 2-15. között részt vehetünk a bécsi EDERED nemzetközi diák
színjátszó találkozón. Ez akitüntető meghívás nagyon melengeti aszívemet.
Ugyanis Gyomaendrődön mindig akadnak olyan tehetséges fiatalok, akikkel
el lehet érni nagyon jó eredményeket.

Az elmúlt tíz év alatt nekem az a legcsodálatosabb, amikor a
növendékeimről elhangzik, hogya legjobb, a legkiemelkedőbb, arany
minősítésű ... Ez szinte megegyezik azzal, mintha én kaptam volna valami
lyen díjat, mondjuk egy Oscar-t - tette hozzá Hajdú László, a tőle meg
szokott vidámsággal.

Talán kiemel ném Kondor Nóra fejlődését, hiszen ő Kárpátaljáról került
hozzánk. Beszédtechnikailag olyan szintre jutott el már, hogy tisztán, közért
hetően tud beszélni, ami egy színésznek a legjobb tulajdonságai közé tar
tozik.

A legnagyobb erényünknek ebben a kis színjátszó csoportban azt tar
tom, hogya légkör és aviszony nálunk baráti, családias, összetartó. Ezt a
már innen elkerültek is rendre visszaigazolják, mikor visszatérnek, tanácsot
kérnek életükhöz, hivatásukhoz, sőt privát életükhöz is.

Ősztől, természetesen, folytat juk az új iskolakezdéssel. Sok tervem van,
de nem szívesen bonyolódok ezekbe bele, mert akkor sosem sikerülnek 
teszi hozzá némi babonás attitűd öt sejtetve. Azonban az is befolyásolja a
terveket, hogy kik maradnak itt, hiszen végül is hozzájuk kell igazodni min
dennel. Egyébként megemlítem, hogya Dréher étterembő! Tímár Jánosné a
lányok sikere tiszteletére egy vacsorameghívást adományozott számukra.

AVidámparkban voltak
A Budapesti Vidámpark RI. több éve rendszeresen gyermeknapot

szervez, amikor vendégül látja azokat a fiatalokat és családtagjaikat, akik
egészségkárosodás ban szenvednek, vagy szociális körülményeik miatt
egyébként nehezen jutnának el aVidámparkba.

A rendezvény a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével közösen zajlott le. Ez a nevezetes nap május 14-én volt,
amikor több száz gyermek érkezett a fővárosból és vidékről kísérőivel. A
Vidámparkba ingyen lépheltünk be, majd 13 órától nagyon színvonalas
műsort láthattunk aszínpadon. Avendégek és kísérői kajándékjegyeket kap
tak, amelyekkel szabadon választott jálékokra lehetett felülni, ezen kívül
üdítővel és édességgel lepték meg a résztvevőket. Városunkból részt vett a
szervező Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete 15 lővel; az
öregszőlői képviselő, Jakus Imre támogatásával a Tulipános óvodából 17
óvodás és kísérője, valamint aKincs az Életed Közhasznú Alapítvány hoz
zájárulásával16 fő jutott el arendezvényre az 5. Sz. Fogyatékosokat Ellátó
Nappali Klubból. Ez a "gyermeknap" felejthetetlen élményt nyújtott min
denkinek. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete
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KÖZALAPíTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT
KÖZHASZNÚSÁG I JELENTÉSE 2003. ÉVRŐL

Statisztikai számjel: 19058733-9199-331-04
1. Számviteli beszámoló - a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Fenntartási, működés célú
Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

1. A) Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2 I. Immateriális javak
3. II. Tárgyi eszközök
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. IV. Befektetett eszközök értékbecslése
6. B) Forgóeszközök (7-10. sarok)
7. I. Készletek
8. Il. Követelések
9. III. Értékpapírok

10 IV. Pénzeszközök
11. C) Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTívÁK) ÖSSZ.(1. + 6. + 11. sor)
13 D) Saját tőke (14-17. sorok)
14. I. Induló tőke

15. II. Tőkeváltozás
16. - ebből tárgyévi eredmény
17. III. Értékelési tartalék
18. E) Céltartalék
19. F) Kötelezettségek (20-21. sarok)
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21 . II. Rövid lejáratú kötelezettségek
22. G) Passzívák - időbeli elhatárolások
23. FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZ. (13. 18. + 19. + 22. sor)

635

635

411

4

407

1047
1047
700
347
400

1047

975

975

283

283

1258
1258
700
558
212

1258

~özalapítvány egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 2003. évről

adatok E Ft-ban

Alapítási tevékenység szerint
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

1. A) Összes bevétel (2-6. sarok) 2696 4305
2. 1. Alapítótól kapott támogatás 1900 2120
3. 2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás 482 1172
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 200 850
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások 72 100
6. 5. Egyéb bevételek 42 63
7. B) Összes költség, ráfordítás (8-14. sorok) 2296 4093
8. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 295 367
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások 776 1557

10. 3. Társadalombiztosítási járulék 241 502
11 . 4. Értékcsökkenési leírás 43 251
12. 5. Egyéb költségek 941 1395
13. 6. Egyéb ráfordítások 21
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15. C) Adózás előtti eredmény 400 212
16. D) Adófizetési kötelezettség
17. E) Tárgyévi eredmény (15-16. sor) 400 212
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KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány 2003. évi tevékenységéról

AKner Múzeum és Könyv Alapílvány az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló elVI. Tv értelmében aBékés Megyei Bíróság Pk 60 260/1998/2 számú végzése
alapján közhasznú szervezet minősítést kapott.

Az alapítvány levékenysége:
- aKner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása és aKner-hagyományok ápolása, kiadványok megjelentetése
-a Kner és amagyar nyomdák történetének kutatása. publikálása. feldolgozása
-magyar könyvmüvészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográliához kapcsolódó rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása
-neves nyomdászok. könyvmüvészek munkásságának leldolgozása, évlordulók megünneplése.

Akuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében dönlöttek apénzeszközök felhasználásáról. Akuratóriumi ülésekről készütt jegyzőkönyvek az alapítvány székhelyén
lehek elhelyezve, azokba aközhasznú szervezetek nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések szerint bárki betekinthet.

Előző év Tárgyév
6220 3250
1919 2008
1180 1100

739 908
3396 400

905 592
250

6220 3250
4138 2328

4138 2328

2082 922

2082 922

Felhasználás
400
400

Változás
922

O
2082

2082
1160

2907
63

1810

922

2408
842

2328

2082

5315
905

4138

Atétel megnevezése
1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7. sorok)
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
3. a) Alapítótól
4. b) Államházlartás más alrendszerélől
5 2. Pályázali úlon elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú levékenységből származó bevétel
7. 4. Egyéb bevélelek
8. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10 sorok)
9. 5 Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 6. Egyéb cél szerintí tevékenység bevétele
11. C) Osszes bevétel (1+8 sor)
12. D) Közhasznú tevékenység köllségei
13. E) Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerinli (vállalkozási) lev. köllségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység köllségei
16. F) Összes tevékenység köllségei (12+13. sorok)
17. G) Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó köllséghely
18. H) Adózás előtti eredmény
19. I) Adófizetési kötelezettség
20. J) Tárgyévi eredmény (18-19. sor)

Az alapítvány 2003. évi számviteli beszámolója

EREDMÉNYKIMUTATÁS IE Ft-ban)

3679
4241
4241

100
3219

922

4241

Tárgyév
562

3679

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról (E Ft-ban)
Jogcíme Összege

Tárgyrestaurálás és kiállításrendezés 400
Összesen: 400

Kimutatás a vagyon felhasználásáról IE Ft-ban)
Megnevezés Előző év Tárgyév

3319 4241
100 100

1137 3219

Előző év
898

2421

3319

2421
3319

3319
100

1137
2082

Saját tőke összesen
Induló tőke

Tőkeváltozás

- Alőkevállozásra ható tényező:

aköszhasznú tevékenység előző évi eredménye
Tárgyéví eredmény
- az eredményre haló tényezők:

a) működésre kapolt támogatások
b) egyéb bevételek
c) működési köllségek

Támogatást nyújtó neve

NKÖM

MÉRLEG IE Ft-ban)
Tétel megnevezése
A) Befekletett eszközök
B) Forgóeszközök
B/I. Készletek
B/II. Követelések
B/III. Értékpapirok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C) Saját tőke

C/1. Induló tőke

C/II. Tőkeváltozás

C/III. Tárgyévi eredmény
D) Tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
Források összesen

Támogató megnevezése

Békés Megyei Munkaügyi Kp.
NKÖM
Jogi személyiségű társaságok
SZJA 1%APEH

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról IE Ft-ban)
Támogatott cél

Polgári szolgálatosok díjazása
Normatív továbbképzés
Működési költségre
Alapítványi célra

Támogatás összege

301
30

1350
576

Kimutatás a vezetö tisztségviselöknek nyújtott támogatásokról
AKner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik tevékenységükel.

Beszámoló a 2003. évi közhasznú tevékenységről

Az alapítvány valamennyi kiadása az Alapító okiratban foglalt célok megvalósítására irányulI. Ennek keretében aNKÖM pályázaton elnyeri összegettárgyreslaurálásra és
aTevan jubileumi kiállítás rendezésére lordítoltuk.

A Kner Nyomdaipari Múzeum munkáját polgári szolgálalosok segítik, akiknek díjazásál az alapítvány ledezte. Ehhez visszatérítési támogatást adolt a Békés Megyei
Munkaügyi Központ. A2002. évi 1%-os SZJA felajánlásokból belolyt összeget csak részben köllöttük el: 100 EFt érlékben Kass János-gralikákal vásároltunk. Afennmaradó
részt a2004. évben kívániuk felhasználni

Az alapítvány kuratóriuma kétszer ülésezeIt, ahol akurálorok jóváhagyták az éves beszámolói, megvitalták és ellogadlák az alapítvány és amúzeum 2003. évi munkater
vét és költségvetését Az alapítvány működése során lehetőség szerint mindeni meglelt annak érdekében, hogy avállalt feladatait minél teljesebben ellássa.

Gyomaendrőd. 2004. március 19 Gyergyák György, akuralórium elnöke
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INGATLAN
Gyoman a kozpontban, lelólerbeepiléses. 2
család részére is alkalmas. hószigelell. jól kar
banlarloll családi háZ melléképülellel. garázs
zsal. 600 mLes telken eladó. l.ár:18 M Ft.
Erdeklódni: 06/66/285-693 vagy a
06130/4716-476-os telelonszámon lehel. -b
4x-
Gyomán. a ZrinYI M. 50 sz. alatt 14 éve épüll
összkomfortos ingatlan eladó. vagy társasháZi
csere is érdekel .. Erd.: 284-776.
faház eladQ 32 ml- Gye. Rózsa F. u. 14. sz. Lár
780 EFI. Erd.: 66/284-295: 06/30/2497-622
-b-4x-
Eiidr6d.Sugár u. 112. sz. alaIII kélszObás ház
eladó. Erd.: 06/20/2176-061.
Turkevén tanya eladó. Városhoz közeli.
összkomlorlos. közmúvesilell. sajál kövesúllal.
lúlöll garáusal. 5.5 ha földdel. Gazdálkodásra.
~agy egyéb célokra is áfalakilhaló. I.ár 4 MFt.
Erd.: 06/70/5160-185. -b-4x-
BekerilelI gyümölcsös aiapIncézelI kóépülellel.
vízparion eladó. I.ár 6 MFt. Erd.: 66/284-196.
-b'4x-
Endródön 2 szobás. ebédlos. összkomlorlos.
gázkonvekloros. lelúiiloll családi ház eladó.l.ár
3.3 MFt. Erd.: 661283-856. -b-4x-
Endrödön. az ApponYI utcaban 3.5 szobás.
kerleS családi ház sürgósen eladó. I.ár 7.5 M
FI. Erd. 06/20/3925-966 -b-4x-
Endródön. a szarvasI múut mellell (519. sz.)
tanya 2338 ml földdel eladó. Az épület nagy
szoba. konyha. kisebb szoba kamra. kiskony
hából áll. Melléképülel. hárorT] ól és 1fás fészer
Villany van. I.ár 1.6 M FI. Erd.: 66/282-194
telefonon lehel. -b-4x-
Gyomaelldrdd. Oregszóloben. az Iskola
utcában gázlütéses. telefonos. jó állapo!ban
lévó családi ház melléképúlellel eladó. Erd.:
06/3012360-300: 661282-060 18 óra után és
hélvégén. -b-

358. -b-4x-
Gyoman. Bocskai úl 48/1. sz. alalt fÓ állapotu.
összkomforlos családi ház eladó. Erd.: a
helyszinen. vaoy 661285-207.

VEGYES
KOTIJJf-vrDELEM 06/30/2186494.
Riasztórendszerek lelepítése 24 órás távlel
ügyeleltel, reagáló csoporllal. Kameras megli
gyeJÓrendszerek. digilális képrögziléssel 
akciósan beszereljükl

Sega IV-Iálék eladó kazeltákkaL Lár 13 E FI.
trd.: Gye.. Fó úl 130.

Eladó 1 db Brallka orosz automata mosógép. 1
db terménydará!ó. 12 db vas lépcsó.lok.
csúszásmentes Ar 1000 Fl-ló110 E-ig. Erd ..
06/20/9550-414 -b-4x-
Nyáli honapokban: elókészito. Ismétl ó, gyakor
ló. lelzárkóztaló foglalkozások kezdödnek,
illetve pótvizsgára. javílóvizsgára, osztályozó
vizsgára való intenzív felkészítés indul
kisiskolásoknak és 5.-6. osztályosoknak
történelemből. Jelentkezés 285-141 (17-19
óra); 06/30/8563-218

Qrségi nyarala~ Szalafőni A Kodlsáliás
~endégháZban. Udülé$i csekket ellogadunk.
Ar.: 2500 FVfó/éj. Erd.: 06/30/3424-629;
06/94/429-107. -b-4x·

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenó magánjellegű apróhirdelését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Allöldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7.... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentelésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra. egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésli
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,------------------------------------------------,----------------------------------*

i (Irányár: Ft.) (oluash11ló írüssaUj:, ,L._. •••••• •••••• • .1

Anyakönyvi változások
Házasság kötések:
Veres Gábor és Szegedi Szilvia. Giricz Vince Zoltán és Deli Diána, Bula Attila
József és Aranyi Anita. Kazai József Attila és Fekete Anikó, Hunya Árpád Elek
és Dr. Molnár Márta. Andrela Valentin Vaszjljovics és Rácz Róza, Fekécs
Attjla és Botos Emese Ildikó.
Elhunytak:
Iványi Lajosné Timár Gizella 98. Hatvani Eszter 93 éves korában.

Július 10-én az esti órákban, Gyomaendrödön, aSzabadság téren kerül
tévé-felvételre agyom8i születésű Fásy Ádám műsora a"Fásy mulató" és
ezt követöen a"Miss World Hungary" szépségverseny. Mindenkit szeretet
tel várnak aszervezök!

Gyoman. a fó út 116. sz. alall emeletes.
összkomfortos ház melléképülellel. garázzsal.
rendezell kerllel eladó. I.ár 9 M FI. Erd.:
66/284-586 du. és este -b-4x-
Gyomán. a Budai N. A. u. 49. sz. a1all
közmúvesilell porta eladó. I.ár 1,4 M FI. Erd.:
66/284·481: 06/30/6766-773. -b-4x-
Endródön a Mlkes K. utcában összkomforlOS
családi ház eladó. I.ár 6 M Ft. Erd.:
06/30/5890-47e. -b-4x-
lakólefepl csere beszámilással. vagy anélkül
kerles családi ház. üzlelhelyiséggel eladó. Erd.:
06/30/5617-195
Gyomán. a.Sallal 18/1. sz. alall ház eladó. I.ár
6.8 M FI. Erd.: 06/70/3692-720: 0612015123
124 -b·4x-
Gye. Slraló-holtág mellell4325 ml.es zárIkerti
ingallan eladó 30 m'-es 2 szintes tetórésszel.
I.ár 1.250 M Ft + jelzálog illeték. Erd.:
06n0I2800-456. -b·4x-
Kecsegésl horgásztelek horgászatl Jogga!.
kiépilell út és villanybekölési lehetóséggel
eladó. I.ár 1.350 M FI. Erd.: 96/433-116. -b
4~-

PeresI hollag mellell vlzparll 23 m'-es nyaraló
lelekkel (823 ml) gyümölcsössel, zárlkeriben.
légla épülel eladó. I.ár 4.3 MFI. Erd.: 66/284
506: 06/30/6554-599. -b-4x-
Vizparli nyaraló: 46 ml lakol~r. fúrolI kúl. Vil
lany. gyümölcsös. 4.2 M Ft. Erd.: 66/284-506:
06/30/6554-599. -b-4x-
Templom-zugban vizparll vlkendlelek elado.
I.ár 1.1 MFI. Erd.: 06/30/6767-131. -b-4x
Gye::-Fazekasl u. 2. sz. alall 4 szobás.
összkomlortos családi ház garázzsal. mel
léképülelIel eladó. I.ár 5.5 MFI. Erd.: 66/285-

1 par lószerszám van eladó. Lár 20 EFI. Erd.:
66/285-906 -b-4x-
Orlon. nagykepernyós IV. OSD távIrányilovai:
grillezós mikrosütó eladó. I.ár 19 Eés 6 EFI.
Erd.: 06/20/5159-383. -b-4x-
Nyugati használIcIkkek olcsón eladok: hútók,
fagyaszlók, kombi hútók, lánclúrész,
számítógép, tv, videó, z~hanylálca. varrógép,
hegesztó traló, mikro ... Erd.: Kulich Gy. 13/1.;
06/20/9857-259. -b-
Szögletes kisbáláZó bontásra. ÜllermésbóITrí
tikálé. körbálázó széna, választási bárányok.
vágóga!amb. szalámi. termelói bor, mosógép
eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.: Gye., Móra
F. 20. 66/284-082. -b-4x-
lleaders DIgesi válogalas-kazellák (Beethoven.
Mozarl, Verdi, örökzöld musical slágerek Slb.)
eiadók (1500 FVdb) Erd.: 06/20/9319-383. -b
4x-
4 kiSCica rngyen elvIhelo. darabonkénl IS.
Megbizható hölgy m~nkál vállalna: vasalásL
gyerekfelügyelelei is. Erd.: 06/30/5596-327. 
b-4x-
Veszelyes fák (fenyóla IS) kivagasál.
gallyazásál. lúz.ifa lelvágásál. dönlésl vállalok •
láncfúrésszel. Erd.: 06/70/2830-347.
Jó állapoIban lévó konyhaszekreny eladó. Lár
25 E Fl. Erd. 18-19 óra közöII 06/70/2679
551: 661284-879 -b-4x-
Sopronban aSolar ci<Tl-7.ub'"h':'7ol""elb""a""n1".S""'s'::':zo""ba""s"/4
ló aparlm9n (2x2 hetes) örö ös üdülési joga
eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
06/30/2439-619. -b-4x-
lendilokerekes. kukoflcamorzsoló (útJ eladó.
Lár 20 E FI. Erd.: 661284-506: 06/30/6554
599. -b-4x-
Brama~k lelőcserép (Uf) 200 db eladó 150
FVdb. Erd.: 661284-506: 06/30/6554-599 -b
4x-
180 l-es hútő. fagyaszIó eladó 50 E FLEra::
66/284-506: 06/30/6554-599. -b-4x-
RajOif EnergQmal aulomala mosógép elado.
I.ár 15 EFI. Erd.: 661284-58118 óra után. -b
4x-.
280/45 l-es kombl-húlÓ elado Lár 35 EFI. Erd.:
Megyeri Islván, Gyóni G. u. 2. -b-4 x-

Gázpalack. továbbá ajtók. ablakok bontás.ból.
régí típusü konyhaszekrény is eladók. Erd.:
283-901 v. 06/20/3332-972.
fakalIlast, vasalást. bevasárlast vállalok. Erd.:
283-901' 06/20/3373-502.

Eladó Uf állapoIban lévö ágynemulartós
rekamié. és 4 szekrényből álló .+ ágynemú
larlóból szekrénysor. I.ár 75 Efl. Erd.: 66/285
050 -b-4x-

ALLAS/OKTATAS
Munkaalkaloml A Pájer Jáléklerem p~lIos
munkakörbe munkaerÓI keres. Erd.:
06/30/9672-741 -b-

LAKASIKlADO
1 és 2fél szobás lakás megbizhaló személy. ill.
házaspár részére hosszú lávra kiadó. Erd.:
06/30/4275-033. -b-4x-
1 szobás Itp.-I lakás hosszú lávra kiadó. Era::
06/30/5488-395.

JARMU
Fehér Dacla /ó állapotban. vonóhoroggal
eladó. I.ár 300 EFI. Erd.: 661284-196. -b-4x
FeherZaslava eladó - 160 EFI. Erd.: 667J8Q
830. -b-4x-
Tehergépkoc.SlhoZ 10lalásfelzó eladó 2500-
3500 FI-ig. Erd. 06120/4280-457. -b-4x
Karosszér!ajavilás. valamint klpulogo favitas és
készifés. Erd: 06120/5543-281.
Samara sporlkormany. gyári kormány. Seal
sporl levegőszúró és Seal hálsó Jékpola úi
elaqó. valamini nagyméretú járóka. Ar.: 2-11 E
FI. Erd.: 06/20/9135-284. -b-4x-
Eladó forgalomból klvonl Warlburg. de
múködóképes (30 E Ft). Eszlergapad (500 E
Fl). dissou és oxigénpala~k reduklorral és
hegeszlólraló (200 E FI). Erd.: 06/20/4851
675: esle: 661284-253. -b-4x-
Gross·autó 2002-ben épiteII. csak hobbikén!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálásan köszönjük
mindazoknak, akik

BINGES ANDRÁS
temelésén megjelentek

és részvétükkel
fájdalmunkban osztoztak.

Agyászoló család

használl 2000 cm3.es molorral eladó. Lár 540
EFL Erd.: 06/30/4633-786. -b-4x-
Trabant 601 hmuzin 1eV műszakival eladó. I.ár
60 EFl.trd.: 661284-506: 06/30/6554-599. -b
4x-
Ml TS 125 lelúflloll. 2 év muszakl. I.ár 50 E
FI. Erd.: 66/284-506: 06/30/6554-599 -b-4x
543 cmJ.es Suzuki mOloros Irabanl combl lor
galomból kivonva.. üzemképes állapotban
eladó. I.ar 70 EFI. Erd.: 06170/5232-293. -b
4x-
Eladó lada Samara 1.5.-ös. 5 aflós. 1991-es
évi. 1 év múszakival. Erd.: 06/30/3490-947:
06/30/4170-007

TARSKERESO
28 éves. 175 cm magas. molell lány vagyok.
Keresem társamat3D-35 év közÖlli Iért i szemé
lyében. akinek nem a külsö számíl. Jelige
"Rossz egyedül" a szerkeszlóségbe kérem
(Gye.. Szabadság tér 1.) -b-4x-
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Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

X 5500 Gyomaendrőd,

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

66/386-226

THERNI
Epítöipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel. .. )

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/3ü/9533-594-es telefonszámon lehet

Gépjármű.tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhei:,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-o mg.-i gépjármű 11!CJ1

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását '

Érdeklődni:

Katona György gumíjavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-77-ig, Szo.: 8-72-ig.

r~~n~~:zsw.s.:s:s.-t;>~~~~"""ZZ:::<-:'="'Q"")~S':"'.zzs~

r ~
Ű &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alall h
~ ~h Varrodámban vállalom n
M női felsőruhá t ~
~ hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig ~
~ egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. p
~ Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, !~
~ osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák ~
~ __. , ~észítését is. ., , .. U
~l NYitva tartas: ahet minden naPJan8-17 oralg. ti
N q

~ Gyors határidő, kedvező árak. U
,~ 't.~

~ Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740 ~

~n:~~·'Z.$."Z.·Z:2.::?;:2.a:z:'2:2:a~"?:zw.!.::z:z.-Z?Z.'"2.~~~~~"Z2.'R~cl

Építkezik?
Keresse
Gellait!

BELSŐÉpíTésZET
SzÁRAZÉpíTÉS
~- .
~ I
Teljeskörű építőanyag kereskedelem, szín

vonalas kiszolgálás. minőségi áruld

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz*'~1b ..
'~hObbY-, kemplngszakuzlet %~

~~ ~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

11
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesités, helyszínre történő kiszállílás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

---

(~--------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:~ai_~o~t~G.::m~~~r~d:.. ~o~s~a~ u~ ~9:.. .J
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PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: hÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG
KözülETEkNEk HÁZTól hÁZiG sZÁllíTÁs!

~

AMA US-COMP

T LEVíZIÓ, VIDEOkészÜlékek javítása,
üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.
PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

UPC Direct·szett telepítése

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

o Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728
...........................................................

TAPÉTÁK
5% engedményt adunk
tapétáink árából!

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek
Alapozó és zománcfestékek, lazurok __---'~
Lakkok, hígítók, hézag itöltők,

színezők

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK
EGYÉB

Kerámia kaspók, vázák
Műanyag áruk
Viaszos vászon akciói 710Ftlm

ÚJDONSÁG!
MŰANYAG KERTI BÚTOROK érkeztek

Nyitva tartás' hétköznap: 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
szombaton 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553· Mobil:06/70/5037-612

észletfizetési lehetőség!
CímiiI/k: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:

hérfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

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

perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás. faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen
is

• Szervizünkben vállaljuk továb
bá nyomtatók, monitorok. tápegységek stb. javítását

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

LÁTSZERÉSZ ÜZL T
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁc\ TÉR 5.

TElEfON: 284~255

IN~YENES kOMPUTERES SZEMvizs~ÁlAT

H .~I<.~P.~Szo. dÉlElőTT

SzTI<~vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMüvE~Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk,

NApSZEM ÜVECiEk

NA~Y VÁlASZTÉkbAN kApl-tATók

GYORS ÉS pONTOS kiszol~ÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlmEI: Szarka Ci/fa lATSZERÉSZMESTER

ro_o_o_o_,-,-,-,-,_o_"

p PÍRDOBOZ i
o

St~colt és hagyományos I
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. I

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. Ol

I Tel./fax: 661282-686,06120/9142-122
o E-majl: vendel@bekesnet.hu o

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

· .
~Gabonamoly·, zsizsikgázosítás~
:MAGTÁR FE RT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :· .· .
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lIJC akció
Tovább folytatódik!
MŰHOLDVEVÖK TOVÁBBRA IS

AKCIÓS ÁRON
Digitális műholdvevőszett:

24900 FT-tól
Lazer digitális szett: 29900 FT
Strong digitális szett: 33900 Ft

ANALÓG SZETT:

M2 és Duna Tv vételére 18 900 Ft

lIJC Direct
Műholdas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u.3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

r--O:"J"-------------,

INTEQ
NYELV8TÚOIÓ

Jelenleg folyó tanfolyamaink:
Újrakezdö: 2angol, 1német - még be lehet kapcsolódni
Nyelvvizsga eló1<:észítö: középfokú angol és felsőfokú német

Nyári intenzív tanfolyamok júliustól:
Nyelvvizsga tréningek:

Angol alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Német alapfok 60 óra
középfok 60 óra

Atanfolyamok időtartama: 3hét, napi 4 óra (15x4=60 óra)
Kezdés idöpontja: 2004. július 5. és augusztus 2.
Jelentkezési határidö: június 5.
Részletes felvilágosítás a66/282-686-os telefonon este 7óra után

RÓZA VENDEL

(J Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122 • 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

fFEndrőd és Vidéke Takarékszövetkeze~
:;< alapítva 1957. május 18. *

ci)
Továbbra is kiemelkedő betéti kamatok!
Számos kedvezőkamatozású megtakarításiformát kíliálulik

ÜgyfeleiIlk részére rövid, illetve hosszú futamidőre fIX,
valamint változó kamatozás mellett.

Takarék számlabetétben
hosszú távon magas hozam!

Számoljon velünk!
A részletekről érdeklődjün a takarékszövetkezet kirendeltségeill

Gyomaendrődön, Kossllth u. 30. és Blaha ll. 5.

Értékeljük együtt értékeinket!

[~] IC~pl

Szeret kényelmesen,
olcsón vásárolni?

MEGTEHETI

aHősök úti COOP-ABC-ben!
Kristálycukor 199 Ft/kg
eoop UHT tej 129 Ft/I
eoop étolaj 229 Ft/I
eoop ásványvíz 1.5 I 59 Ft

Akciós termékek 10-30% engedménnyel!
Bébiételek, bébiitalok nagy választékban, kedvezö áron!

Figyelje a COOP szórólapokat és a bolti plakátokat!

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

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld • fÓliák, gumicsizmák, esőruhák,

védőkesztyűk kerti- és kéziszerszámok • műanyag kukák, virág
cserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek • állati eledelek
• grillezők, faszén, szúnyogriasztó, szúnyogháló ventillátor

• szivattyúk öntözőcsövek, -fejek, fáklyák, fűnyíró k, sörpavi Ionok
Nagy válasZtékkal váljuk kedves vásárlóinkat!

'l~ ?1úía
Tel.: 06/20/9527-032. 66/386-274
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DINYA IMRE

AUT6:;ISKOLA,"U:

Nyári ruhák,
cipffk vására

géprongy
folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-H-ig, keddtől péntekig: 8.3ü-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

,UTI

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Tüzép-telep
Gyamaendrődön,az endrődi vásártéren

építőanyagok gyári áron • oltott mész ..
kovács-szén, • dúsított diószén (4000 cal.),

akác, vegyes tölgy tűzifa

AKÁC TŰZIFA AKCiÓI
Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071 , 66/284-812 este

Nyári intenzív tanfolyam, Bnapos
elméleti képzéssel indul Gyomán,
június 5-én, szombaton Bórakor!

Atanfolyam helye: Gyoma, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Ahagyományos tanfolyam június 11-én
17 órakor Gyomán és Endrödön

(Gyomán, Kossuth u. 18. sz. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Endrődön, Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

•...............•.........................................
o··
··

, , ,

KUTFURAS
Többféle csőmérettel, 150 m-ig

GYEBROVSZKIKÁROLY
Tel.: 06/66/448-779

Mobil: 06/30/4165-909
___________~~_~_~~_S?_~~~::~~~!~~y~_~~~~: J

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 9S.
Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁ~ILOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók.
Ajánllatunk:

idamvasak, kerítésanyagak
STIHL láncfűrészek és tartazékaik

OTP áruvásárlási hijtelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

AlakáshRelházhozjön!
OTP Bank-i hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és sz.akszerü

ügyintézéssel!
Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerüsíteni,

felújitani vagy egyéb célra szeretne hitelt?
Terhelt ingallanra is van hilellehetőség! - Hívjon és segítünk!

Referenciamunkákkal rendelkezünk!
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történik!- Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése:
pl.: - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatássali

- egyéb lakáscélú megtakaritások lehetőségei (20% adóked
vezmény) már 1 hónap után hitellehelöség

Tóth Jánosné, üzleti főtanácsadó Tóth János, területi képviselő :
20/9376-738 20/9220-990·

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:

•o•• oooooo~:~~~ef~~~ oBoalssy:~~·o~'o~7~ o~ !~I/!~~: o606!~~~-o5.3!•• oo. o. o.:

5500 Gy.ömaendrőd,VJ.·ker. 540.
Tel. 1fax: ()6-66-386-186, 06130/3348-018

Építőipariszolgáltatás, szennyvízcsatorna
élPítés, IÚttervezés, -kivitelezés

/!,'pilesi anyagok: soder. !Ion/olt. cement. llJl~SZ.

ItöztiUtfek SuUfilftsa

A Peresi-holtág mellett víz
parti, 23 m2-es, tégla nyaraló
telekkel (823 m2), gyümöl
csössei, zárt kertben eladó.
I.ár 4,3 M Ft. Érd.: 66/284
506; 06/30/6554-599.
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CSEMPECENTRUM
ÉS,

CSILLARSZALON

[. Rendőrségihírek •]
2004. májusi eseményekró1

FELHívÁSOK!
rv. utóbbi időben, sajnos, löbb alkalommal lörténl lopás nyilolt gépkocsiból. Előfordult úgy

is, hogy az elkövetők kerítésen bemászva, az udvaron parkoló gépkocsiból loplak ki kézpénzl.
Felhívjuk agépkocsí tulajdonosokat, hogy nagyobb összegű kézpénzt ne hagyjanak látható helyen
még lezárt gépkocsiban sem!

A nyári lürdőszezon közelediévei felhívjuk anyaralók figyelmé!, hogy avizi balesetek
megelőzése érdekében (például) kijelölllürdőhelyen lürdőzzenek, illelve avízi járművek veze lő i
fokozolI fígyelemmel közlekedjenek avízen stb ... Mindenki tari sa be amegfelelő előírásokat!

Anyári szezonban fokozolt vízi rendőrjárőr ellenőrzések lesznek aterülel élő és holt vizein!

4-én a Bajcsy-Zs. úton igazoltatolt a járőr egy kerékpáros!, akiről kiderüll, hogy iltasan
közlekedetl. Akerékpáros nem akarla magát alávetni arendőri inlézkedésnek, aszondát sem akarla
megfújní, ezérl vérvétel re előállítolták az ügyeletre. rv. orvos közepesen itiasnak lalálla akerékpárosI.

5-én O.20-kor egy endrődi sörözőből bejelenlelték, hogy egy 011 szórakozó vendég összetörle
ajátékaulomatál. Ahelyszínen elfoglák és előállílolták agarázdálkodól, aki tellél azzal indokolla,
hogy nem fizelte kí nyereményél agép.

lB-án adéluláni órákban igazollalolt a járőr egy, aKörös gátján molorozó, helyi lértil. A
Simson eltenőrzése során észlelle ajárőr, hogy aváz száma át van utve, ezért amolorost az őrs re
előállílolta. rv. intézkedés során kiderült, hogyamolorl korábban egy helyi szórakozó hely elől

lovasaollák meg.
25-én egy kerékpáros igazoltatásakor kiderüll, hogya jármű vázszáma alapján akerékpárt

Mezőberényben loplák el.
22-én aTemplom-zugból jelenielték be, hogya környéken egy ismereIten személy ólálkodik

az 011 parkoló gépkocsik körül. Egy nyaralótulajdonos kérdőre vonla az illelől, aki különféle ma
gyarázatokat próbált adni arról, hogy mil keres 011. Atulaj értesílelle arendőrségel. ám ennek hal
lalán az ismereilen menekülőre fogla adolgol. Akerékpárjál is hálrahagyva álúszla acsatornáI. és
elmenekült ahelyszínről. Akiérkező rendőröknek elmondlák, hogy kélleleklulajdonos aul6jából
néhány ezer forint hiányzik. Aszemélyleírás alapján kél órán belül elloglák az elmeneküllel. és az
őrsre előállílolták. Aforrónyomos felderaés során kiderült, hogy nem első rendőrségi ügye az
illelőnek, és jelenleg is fellüggeszlelt szabadságveszlése van ...

26-án igazollaltak egy helyi nőt, aki aFő út kerékpárúlján közlekedet! rv. ellenőrzés során
kiderü II, hogya biciklit még januárban tulajdonílollák el aVadász-ház udvaráról. Ahölgy ellen
megindul! az eljárás.

...............................................................................................................................................................................····· .... ····..··..··..········.... ·······1..
Julica Vzletház

Figyelem!
Június l2-én általános iskolai ballagás!

• Különböző ajándéktárgyal~

• óriási aranV- és ezüstékszer választékl
• arany- és ezüstékszerek javítása,

tört aranyból ékszerkészítés
• fényképezőgépek, filmek széles választéka

• folyamatos AGFA-akciók!
• amatőrfilm kidolgozás kiváló minőségben

• papírkép készítés bármilyen digitális
adathordozóról

Julica Üzletház, Gl,Jomaendrőd. Fő út 216. sz.
Telefon: 06/66/284-815

• falicsempék, padlólapok
100/0-200/0-30%-0.......ecllnénnyel
• SOxSO zuhanykabin 15252 Ft
• 55 cm-es fürdőszoba szekrény 19 900 Ft
• 60 cm-es fürdőszoba szekrény

+ ajándék tükör 37 900 Ft
• 150x150 akryl kád

+ ajándék lábszett, fejtámla 44 900 Ft
• egyes csillárok 150/0-0. kedvezménnyel
• kerti bútorok nagy választékban

(zöld, fehér, kék, bordó)

5SOO Gromae"*4d,Toldl út 111.
A mezőbel'énrl úton, ....Irsé....vtábl.ll·után 200 m_.

Nyilva tartás hétköznap: 8.00-161 17.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobíl: 06/20/9667-647

Békés meue területén 40ooo Ft fele"1 vásá""s e..ten

DIJTALAN HÁZHOZSZÁLLITÁSI

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVaros Önkormán)".l3.tának lapja. Fele1ös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
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A TARTALOM BÓL: Ellenőrzésttart a Vízművek

Új testvérváros alengyel Pilzno 5. oldal

Átadások: reg. személlelep; szennyvízhálózat 3. oldal

"Nyaralási közlöny" 10. oldal

Rendezvényekről 6-7. oldal

Túzoltók beszámolója 8. oldal

Orvos-diagnosztikai műszerért 10. oldal

ABethlen iskola fiatal rádiósairól 3. oldal

ARózsahegyi iskoláról-II. 8. és 10. oldal

A 38/1995. kormo rendelet felhatalmazása alapján 2004. június 8-tól
megkezdték a gyomaendrődi fogyaszlók ellenőrzését. Az ellenőrzések során
megvizsgálják a szolgáltatás igénybevételének szabályosságát, az ivóvíz
vételezésének módját, jellegét, avízmérők állapotát, valamint, ahol csatorna
szolgáltatást is nyújtanak, aszennyvízelvezetés módját. Avizsgálat kiterjed az
illegális vízhasználat és az illegális szennyvízbekötések feltárására is.

Az ellenőrzést az általuk meghatalmazott Goldex Security Kft. végzi.
Ügyfélszolgálatain lehetőséget biztosít a Vízművek Rt. az illegális, illetve
szabálytalan vételezés önkéntes bejelentésére. Ebben az esetben aszolgáltatót
jogszerűen megillető összegből 30%-os méltányossági kedvezményt nyúj
tanak.

Az illegális fogyasztás feltárása és szankcionálása nem csak aszolgáltató,
hanem valamennyi jogszerűen fizető fogyasztó érdeke is.

Békés Megyei Vízművek Rt. Tel.: 523-200; fax: 528-850

AICiÓ SZEZONIIN!!!
Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába,

üzletbe, múl1elybe
KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
Üiii'i'i ibíllii'i' Gyomaendrőd,Mirhóháli u. 25.

····......•...••....••.•.••••..•.•••.••.••..•••..••.....••....

...................................••...•..•...............· .
: A lakáshitel házhoz jön! :

OTP Bank-i hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű

ügyintézéssel!
Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni,

felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt?
Terhelt ingatlanra is van hitellehetőség! • Hívjon és segítünk!

Referenciamunkákkal rendelkezünk!
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történik!- Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
pl.: - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támcgatással!

- Egyéb lakáscélú megtakaritások lehetőségei

(20% adókedvezmény) már 1 hónap után hilellehetöség
Tóth Jánosné, üzleti fötanácsadó Tóth János, területi képviselő

20/9376-738 20/9220-990
Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:

Mezöberény, Bajcsy-Zs. u. 27. - Tel./fax: 66/352-537

Kóinyezetvédelmi mérés
diesel és benzines
gépjárművekr8

Alacsony ár, soronkívüli, gyors ügyintézés

GYOMAI AUTÓCENTRUM
Gyomaendrőd, Fő út 140.

Tel.: 66/386-322

Műszaki vizsga akció a Gyomaendrődi Suzukinál
~ 7800 Ft ~

~ Tel.: 06/66/386-322, 06/66/386-089~
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Megkérdeztük ~

A POLGÁRME8TERT \JV
MEGKÉRDEZTÜK APDLGÁRMESTERT

• A fürdö vendégei között nem lett túl népszerű a színes szalagok viselése a
beléptetés után. ÁI/ít61ag voltak vendégek, akik emiatt efutaztak. Ám aszemélyzet egy
része is húz6dozik eJlóI amegoldást61...

Magyarország legtöbb fürdőjében ugyanez arendszer működik. Nem biztos, hogy
aki elhagyja a fürdőI, az ezért teszi. Én sokkal nagyobb gondnak tartom, hogya
próbaüzem alatt millió probléma volt, a kivitelezés alatti gondok begyűrúztek.

Tudomásul kell venni, hogy szeretnénk a fürdő árbevélelét biztosítan i, mert nagyon
sokba került aberuházás, rendkívül drága fenntartani. Ezért amegfelelő ellenőrzést be
kívánjuk vezetni. A reklamáló pedig forduljon bizalommal az önálló fürdő kft.
vezetőjéhez, aki abevételei biztosítása érdekében ezt amódszert kívánla bevezetni.

• Mi avéleménye apotgármesternek az EU-s választásr61?
Ez nagyon kemény politikai harcok tömény állapola volt. Agyőztes kicsit jobban

mozgósítolt. Kicsivel hátrányban van e helyzetben a kormánypárt, és kevésbé is
mozgósfiott. Ezért egy ilyen alacsony részvélelnél várható voll ez az eredmény. Nekünk
nem tiszlünk elemezni az EU-s választásI. Azonban jelzés értékű, hogy az emberek
kezdik unni apártok kőkemény csatározásait. Ha nincs jobb, ezzel kell megbékülnünk,
smajd mindenki levonja a kellő tanulságot.

• Milyen tapasztalata vott a lengyel testvérvárosi kapcsolatot támogat6 kirán
dulásnak?

A lengyel Pilznóval történő tesivérvárosi kapcsolat felvétele tulajdonképpen
kitekintés akörnyező országokba: tapasztalatcsere kulturális, civil szervezetek és egye
bek vonatkozásában. Én úgy láttam, hogy Lengyelország nem afogyasztási szinten kö
zelítette meg atársadalmat abelépéssel, hanem inkább afelhalmozással. Akár alakás,
életkörülmények vagy a termelő és egyéb szférába sokkal több pénzt pumpáltak. Az
aránya felhalmozás irányába kedvezőbb, ezért ők hosszabb távon gondolkodnak, míg
mi mindig meg akarjuk enni amát, és esetenként beleharapunk aholnapba is.

• A tűzolt6ság idei támogatása ismét takarékosságra szorítja öket. Mi a
véleménye erról?

Atámogatásokat aHumánpolitikai Bizottság osztotta. Már az én időm előtt vita
tott voll, hogy Gyomaendrődön állami, önkormányzati túzoltóságra nincs lehetőség.

Ezérl aszűk pályázati és egyéb lehetőségek, továbbá az emelkedő biztonsági és védel
mi jellegű költségek emelkedésével atúzoltóságnak mindenképpen át kell értékelnie a
tevékenységél. Ha ők komolyan gondolják, akkor indfisák el a hivatásos önkor
mányzati túzoltóságol. Ha ez nincs, akkor fix és folyamatos állami támogatás sincs. Az
önkormányzat nagyon nehezen képes abból acivil szervezeti alapból többet kiadni,
ami rendelkezésre áll. Ez megint egy fogyasztói társadalmat vetit ki, nem pedig felhal
mozásra alapuló!. ..

• A település két focicsapata igen eltérö eredményeket teljesil. Az egyik visz
szafogottan második, a másik pedig a végén kullogott az NB iti-as bajnokságnak,
szinte végig. Van-e esélye egyesel/eges újragondolásnak, az egyesítésnek?

Esély mindig van, de avalószínűsége ennek most is nagyon kicsi. Mindig amély
ponton lévő csapat ígérget, amásik pedig nem hajlandó adolgokat tudomásul venni.
Egyet kellene asportszeretőknek belátni: ~Iogy Gyomaendrőd asportol asportolás, a
kikapcsolódás és a reklám vonatkozásában támogatja. Az nem igazán jó reklám a
városnak, és köllséget sem tud "elviselni", ha acsapat esetenként hat-hét vagy még
több gólt kap, Gyomaendrőd felirattal ...

Úgy gondolom, hogyacsapatoknál kellene belátni, hogy van-e elég szponzor
vagy nincs. Ha van, akkor ne az önkormányzattól várják a pénzt! Nekem meg
győződésem, hogy egy lutballcsapatnáltöbb nem kellene nálunk. Azonban atelepülés
tagoltsága, agyökerei, akét településrészen élő emberek hovatartozásának rigyelem
bevételével erre nagyon kis lehetőséget látok. Egy jó közepes, NB III-as csapatot elbír
na aváros. Tulajdonképpen senkit sem érdekel, hogy megyei, vagy NB III-as mérkőzést

lál, csak jó és gyöztes mérkőzésen szurkoljon. Ha ez itt nem adatik meg, akkor minek
kínlódunk? Lassan elfogy aközönség ameccsekről ennek hiányában.

• Atelepütésen iII-oli felbukkan6k6bor ebek sokproblémát okoznak. Valamilyen
gyors, hatékony megoldást kellene találni erre...

Minden tavasszal felbukkan ez agond. Magával akóbor, gazdátlan állattal vala
mennyire el tudunk bánni. Azzal viszont nem, hogy sok helyen nincs rendben akerités,
gazdátlanok akutyák. Amikor be akarjuk gyűjteni az ebeket, akkor már tudja az illető,

hogy az övé, de se előtte, se utána nem. Akutyákat be kelllogni, mert a lálványuk is
borzasztó, főleg agondozatlanságuk miatt, azonban az emberekre veszélyesek is lehet
nek, ami alegfontosabb ok. Ebben feltétlen megoldást kell találni.

• Az ipari parkba várhat6-e további beköltözés, ezzel még több munkaerö
foglalkoztatása?

Most 3,7 hektárt megvettek, ebben az évben építeni szeretnének, ismereteim
szerint. További érdeklődés is van. Legalább még két parcella eladására és további
200-250 lő foglalkoztatására lenne nagyon szükség. Mi mindent megleszünk ennek
érdekében. Azt látni kell, hogya Tiszántúlon nagyon nagy mozgás nincs az ipari
parkokban jelenleg.

• Milyen nagyobb beruházás következik a városban?
Két fontos beruházás következne. Negyven-negyvenkét utcában szilárd burkola

tot kell elhelyezni. Ez 350 millió forint bruttó bekerülési értéket képviset. További tiz
tizenkét utcát is le kellene aszfaltozni. Ez így meghaladná a 400 milliós költséget.
Másik nagyon fontos a Kis Bálint Általános Iskolában a kulturált oktatás tárgyi
feltételeinek biztositása, az intézmény rekonstrukciója. Most egy 250 milliós projekt
van beadva, eztlovább kellene címzett támogatásként a Fő úti iskolai részre is kiter
jeszteni. Már lolyamatban van a Mirhóháti utcai ötven személyes idősek otthona
beruházás, ami mintegy 200 millió forint értékű.

• Gyakran felmerül a közlekedési morál alacsony színvonala, a nyári han
goskodások, éjszakai randalírozások helyi problémái...

Ezeknek egyértelműen van igazságtartalmuk. Viszont ha ezt fiatal csinálja, akkor
elsősorban aszülő felelőssége. Igyekszünk ennek érdekében mindent meglenni, de a
lakosságot is arra kérem, hogy fegyelmezzék azokat, akik ismerősi körben, családban
vagy rokoni körben valamilyen kihágást, garázdaságot követ~ek el, mert csak együtt
érhetünk el eredményt!

• Többen felvetik azt, hogy egyesek negatív kampányt folytatnak aváros ellen, a
fürdöellen, bár ez úgy tűnik, hogy tulajdonképpen apolgármester ellen sz61. Valahogy
gátat kellene vetni ez elé a továbbiakban - mondják azok, akik másként gondolkod
nak. Mi erról avéleménye?

Erre azt tudom mondani, hogy az az ember, aki mindig mindenben csak arosszal
látja, ő maga sem képes semmi jót lenni. Van atelepülésen egy sajtótermék, amelyik
az előző és az azt megelőző időben is ugyanezt művelte. Kivéve, amikor előnyös

megállapodásokhoz jutott, vagy ingyen használt ki bizonyos lehetőségeket. Nekem
erről az avéleményem, hogy az ilyen személy nem a köz érdekében cselekszik, sőt

inkább ellene, mert mikor az ő egyéni érdekeit valami sérti (hiába aközért vannak a
dolgok), abban apillanatban ő ellene fordul.

Én úgy veszem, hogyahátralévő két évet még biztosan ki birom. Ha aváros ezt
eltűri, akkor erről megvan a saját véleményem. Mindenképpen úgy érzem. hogya
fürdőnek ez anegativ kampánya, meg előlle aTourinform iroda elleni negatív kampány,
olyan magas szintű meggondolatlanságra vall egy városlakó esetében, amely arra
enged következtetni, hogy inkább mindent megtesz, csak hogy ő túléljen dolgokat,
javára alakítsa azokat, önmagáról másra terelje afigyelmet. Azt mondom, hogy "a kutya
ugat, akaraván halad". Ettől sokkal fontosabb, hogya 40-50 utcát le tudjuk-e aszfal
tozni, aKis Bálint Általános Iskolát meg tudjuk-e csinálni, aGondozási Központot és
az öregszőlői részt is időben fel tudjuk-e újitani? Amennyiben ezeket megépíljük, a
szennyvíz, a kommunális hulladéklerakó, a fürdő, valamint a városszépítés mellett,
akkor remélem, hogya lakosok is elgondolkodnak, hogyamegjelenő negatív cikkek
értéke gyakorlatilag anullával egyenlő, és eza város ellen és nem apolgármester ellen
van. Úgy gondolom, ha valakit hatvannégy százalékot meghaladóan rnegválasztanak,
akkor az emberek mondhatják, hogy esetleg nem tetszik a személye, de hagyják
tevékenykedni. Tehát az ilyen negativ kampány igazán aváros ellen van. Remélem,
hogy avárosban élő normálisan gondolkodók eldöntik, meddig tűrik még, hogy ezek
az emberek ezt folytassák, smeddig vevők rá egyáltalán.

Alürdő-építkezésnél egyébként volt egy felelős személy, aki aberuházásért felelt,
ez Vass Ignác volt. és nem atestület vagy apolgármester. Ezért is engem próbálnak
bírálni, ám wel nevetségessé teszik azt az embert is (önmagukon kívül). aki ennek a
felelőse volt, és abaráti körükhöz tartozik.

100 éves múlt. ..
.. 2004. június 5-én ünnepelte városunk legidő

sebb polgára, Wagner Ádámné Wiszner
.. Zsuzsanna a századik születésnapját. Ebből ;o

az alkalomból köszöntötte őt dr. Dávid Imre
polgármester is.
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Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat, aRau és Társa Bt Asajátlorrás összetétele:
az önkormányzat közel 30 millió forint ja, BM Vizművek 10,4 millió forint ja és a társulati
hozzájárulások, ami közel 41 millió forint

li< * *
Ugyanezen anapon meglörténl aszennyvizcsalornázási beruházás II-III. ütemében

épült 19., 20., 21. jelű alemelő öblözeleinek is az aladája, aHősök úlja és az Esze Tamás
ulca kereszteződésében. Aközel kélmilliardos beruhazas lulajdonképpen az egész város
ban elkészül!, miniegy 2700 ingallan kerüli bekötésre, sigya bekölési arany megközelitő

leg 80%-os. Abellerületeken pedig ennél is jobb. Arakölések jelenleg még nagy erőkkel

folynak. A kivilelezés az ALTERRA Kft. és több beszállítá, köztük a Hármas-Körös

Átadások Gyomael1drődön
Ünnepélyes keretek közölt, június 25-én, meglörténl a Regionális hulladéklerakó

telep átadása Gyomaendrődön. Az öt éve várt pillanat még hasonlóképpen érinti
Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút, Szarvas
lelepüléseket is, de ezen településekkel együll összesen 18 adoll szándéknyilatkozatot,
hogy beszállitó lesz, mert ajogszabályi háltér újabban 100 ezer föt ir elő. A beruházás a
szarvasi álrakó állomással összesen aPhare-, aFVM és TEKltámogalással aBM céllá
mogatással és a134,851 ezer lorini saját erővel 732890506 forint. Asaját erő megosz
lásában Gyomaendrődre 34432771 forint jutott. A beruházás Phare-tender eljárás
nyertes ajánlaltevője az ALTERRA Építőipari Kft. lelt. Akivitelezési munkákat adebreceni
építésvezetőség kapta meg.

Aregionális kezelőmű 14 ezer hektáron terül el, avoll téglagyár mögött. Az összes
depóniákkal 39 évig tudja logadni ahulladékot. A telep tartalmaz a szelektív hulladék
gyűjtés fogadására megfelelő válogató épületei, valamint a meglelelő szállítá és egyéb
járműveket

Az Európa Unió parlamenti szavazásának eredményei Gyomaendrödön
Gyomaendrődön, a 12472 szavazásra jogosult személyből megjelent a szavazáson, június B-án, 3669 fő (29,42%). Érvényes szavazatok száma 3639 (29,18%).
Leadott összes szavazatok megoszlása (Gye): és

FIOESZ-MPSZ: 1621 (44,5%)
MSZP: 1384 (38,0%)
SZDSZ: 196 (5,4%)
MDF: 163 (4,5%)

(Békés megyében:

50726 szavazat
35862 szavazat

5685 szavazat
5610 szavazat

Leadott összes szavazatok megoszlása (Gye): és

Munkáspárt: 128 (3,5%)
MIÉP: 79 (2,2%)
MNSZ: 39 (1,1%)
SZOP: 35 (1,0%)

(Békés megyében:

2824 szavazat
1911 szavazat
684 szavazat
506 szavazat

Diákok rádiós versenyén 1. hely
A gyomaendr6di Bethlen Gábor szakképző iskola kollégiumában 2003. ápri

lisában alakult diákrádió stúdiójának munkatársai - Bobály Katalin 11/a: Juhász
Ferenc ll/d; Takács Zoltán 11/d - részi vettek június elején aszarvasi Vajda gim
názium regionális versenyén, ahol 15 középiskola csapatával mérkőztek meg. A
döntőbe 3 megye hat csapata jutott. A technikai feltételeket a Rádió 1. Szarvasi
stúdiója biztosította A Bethlen rádiósai Tirják Lászlóval, a Körös-Maros Nemzeti
Park igazgatójával készítettek interjút. Tízperces műsorukat egy jegyzet is tarkitolla
/lJ. anyagat reggel nyolctól délután négyig keltett sugárzáskészre elkészíleni. A
munkájukat segílelle az előzetesen leli szarvasi látogatásuk és aKossuth Rádióban
végzeIt érdeklődő, szakmai útjuk is.

Az első helyezést jelentő műsoruk a szakmai zsűri elismerését hozta. A
jegyzeiben pedig felvetellék azt az ellentmondásos témát, miszerint anemzeti park
ban, ahol akörnyezet minden szintű óvása lenne acél, hangosan, irgalmatlan zajl
okozva, motoros kaszával (amely sértő zaj a kisebb-nagyobb 011 lakó állatokat
sokkol ja, zavarja) végzik a kaszálást, holott, ha valahol, hát akkor egy ter
mészetvédelmi területen ezt mellŐzni kellene. Inkább elő akis kaszával!. ..

Adíjazás szerint részt vehetnek aszegedi, aszarvasi rádiÓk munkájában anyár
folyamán, valamint a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében is. A győztes csapat

ráadásul abalatonfenyvesi DUE (Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülele)
nyári táborában tovább fejlesztheti rádiós képességét, ahol a szakma országosan
ismert személyiségei tartanak számukra előadásokat.
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Érdeklőd,li: NAGYNÉ SL\\01'l MARIA gyógytestnevelő, mozgásfejlesztő

Tewfon: 06-30-6451-384,284-87] (16 óra után)

Mágnesterápia
Korszeru, számítógépes vezérlésű mágnesterápiás
készülékünk segítségével hatékonyan kezelhetők:

>- reumatikus, csont-, ízületi betegségek
>- sportsérülések
>- vérkeringési betegségek
>- allergiás panaszok
>- egyes bőrbetegségek

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik:
Gyomaendrőd,Szabadság tér 212. sz. alatt.
Te1eJonos el{ijegyzés: 66/282-937

l\LAKFORMÁLó V~
az Erzsébet-liget fürdóoen. 1Z11'O

Mindenkinek korról, nemtől fUggetlenül 'l?Jv<j
alakformálás,

karcsúsítás,---._-
erősítés,

úszástudás nélkül is!
Foglalkozások kezde,,:

2004. július 6.
kedd-csütörtök 18-19 óráig

10 foglalkozás: 5000 Ft (két részletben fizethető) + belépő (2000 Ft)
AlkalmallkbJl: 600 Ft + belépő

NAPIRENDI PONTOKBÓl
v Módosításra került a helyi adókról szóló rendelet. Eml megszüntetik az

adóalanyok megkülönböztetését: külföldi állampolgár, bellöldi állampolgár esetén
ezen túl egységesen 200 Ft/vendégéjszaka összegű adótétellép életbe. Ez az összeg
valószínűleg 2005. január l-jétől emelkedik.

v Asportról szóló rendelelelfelülvizsgállák, és ezért új szabályozás elkészítése
vált szükségessé. A sporl-koncepcióban meghatározott, kiemeit feladatoknak
meglelelően szabályozza asportigazgatás és sporlfinanszírozás rendszerét. Például
a sportlétesítlTlények lelújítása és fejlesztése érdekében öt évre szóló feladat- és
pénzügyi tervet kett készíteni. Afelújításokat és fejlesztéseket sürgősségi sorrendben
kell meghatározni Az önkormányzat egyébként az átadott pénzeszközökkel csökken
tett működési kiadásának 1,6%-át fordítja sportcélú kiadásaira.

v Módosítotlák, pontosílollák a szociálisan hátrányos helyzetben lévők

adósságlerhének enyhiléséről és lakhalási körülményeinek javílásárói szóló ren
deletet. Az eljárás eddigi gyakorlata bizonyítja, hogya kérelmek elbírálására nyitva
álló határidő korlátozása sem megfelelő, sem az ügylelek, sem az ügyinlézés szem
pontjából Afolyamatos ügyintézés mindkét fél számára kedvezőbb.

v Felülvizsgállák a közterületek rendjéről szóló rendeletet is, amely rendelet
napjainkban is aktuális, jól működő szabályozási előírásokat tartalmaz. A tapaszta
latok azonban néhány lelmerült, tisztázatlan helyzetet vetnek fel. Ezek rendezésére,
pl. közterületeken tárolt mezőgazdasági vagy üzemképtelen járművek zavaró
helyzele, az épílési munkák során bekövetkezett zöldfelületi károk és összetört
burkolatok helyreállításának hiánya, illelve aköltség viselőjének kérdése, továbbá a
közterülelek használatának rendjél, aköztiszlaság megőrzését szükséges rögzíteni a
rendeletben.

v A környezetterhelésről, talajlerhelésről szóló törvény értelmében aszenny
víz-kibocsátókat a szabályozás két formában érinti. A Békés Megyei Vízművek Rt.
vízterhelési díjat köteles fizetni az állala végzett csalornaszolgáltatás után, amelyet
áthárít a szolgállatásl igénybe vevőkre. Másrészt a csatornaszolgállatásl igénybe
nem vevők számára alörvény talajterhelési díj lizetését írja elő. Ezt azok akibocsátók
kölelesek meglizetni, akik ráköthetnének a közcsatornára, azonban nem teszik ezt
meg. Nem kötelező a talajterhelési díj fizetése annak, akinek ingatlanába az ivóvíz
nincs bevezetve, illetve ahol az ingatlan előtt a közcsatorna nem került kíépítésre
(Öregszőlő, Nagylapos, Bánomkert). Atalajterhelési díj Gyomaendrőd esetében: 120
(egységdíj) X3(területérzékenységi szorzó) X1(veszélyeztetési szorzó) =360 FI/ml.
Ezt amértéket azonban csak 2009-től keI1100%-ban megfizetni. Akibocsáló 2004
ben alalajterhelési díj 20%-át, 2DD5-ben a40%-át, 2006-ban az 50%-át, 2007-ben

Képviselő-testületi ülésről 2004. Június 24-én
NAPIREND ElŐTTIEKBŐl (POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ) a75%-át, 2008-ban a90%-át köteles lizetni. Atalajterhelési díj akörnyezetvédelmi

v A szúnyoggyérílés közbeszerzési eljárása lezárul!. A lellebbezési eljárás a alap egyik bevételi forrása. Az önkormányzati környezetvédelmi alapoI
döntőbizottságnál befejeződött, a várost nem marasztalták el, a védekezés folya- környezetvédelmi célokra kell felhasználni (a talaj, a felszín alatti víz mennyiségi,
matosan megtörténik. minőségi védelmére). Természetesen díjmentesség is jár, pl. aki a 70. életévét

Megérkezett apályázati értesítés aHősök útjai iskolával kapcsolatban. 182 mil- betöltötte, és az érintett ingatlant egyedül használja; aki aszennyvízberuházás II. -111.-
lió 184 ezer forint értékű volt ez a pályázat, az önkormányzat ennek 90 százalékál, IV. ütemébe tartozó területen rendelkezik ingatlannal, s arácsatlakozási, kivitelezési
163 millió 976 ezer forintot megkapott. Euel a Hősök útjai iskola rekonstrukciója munkálatokat legkésőbb 2004. szeptember 30-ig befejezi.
elindul már az idén Négy új lanterem épül majd. A Hősök útján az alsó tagozatos v Szükségessé vált összeállítani a 2004-2009. időszakra vonatkozó városi
oszlályok tanulnak, elkészülle után. Sportkoncepciót. Az okok például: az előző Sportkoncepció hatályát veszleIle; az EU-

v Hunya AlaJos 50 évvel ezelőtt kapta meg tanári oklevelél, és ebből az alka- csallakozás új távlatokatteremlelt; megváltozotl ajogszabályi környezet is.
Iomból most Arany Díszoklevelel vehetett át dr. Dávid Imre polgármesterlől. v Az önkormányzat kamalmentesen vísszafizeti a Csárdaszállás Félhalom III.

v Katona Lajos alpolgármester beszámolt aközelmúltban elvégzett határszem- és Gyomaendrőd Dan-zugi útépítés meghiúsulása miatt abelépésí nyilatkozatban az
Iéről, amikor agyomosodásl, az utak és acsatornák állapotát vizsgál ták. ingatlantulajdonosok által befizetett 10 ezer forint érdekeltségi hozzájárulást.

v Gellai Józselné, a Gondozási Központ vezetője elmondta, hogy az Endrődí v Az idegenforgalmi ellenőrök tevékenysége (2004. májusa óta) máris ered-
utcai Háztartási bolt tulajdonosa felajánlotta az épületet az önkormányzatnak, vagyis ményes volt. Az idegenforgalmi adó beszedésének, befizetésének teljesítését
a szomszédos telkeken húzódó idősek otthonának és klubnak. Az esetleges tulaj- ellenőrzik, a helyszínen is megfordulnak. Tevékenységük hatására eddig öt új
donoscsere lehelőséget kínálna az intézménynek a további bővítéshez. működési engedélyt adtak ki, és lovábbi nyolc kérelem van lolyamatban. A június
Természelesen konkrét javaslat még nem született az ügyben. közepéig beszedett idegenforgalmi adó összege is jelenlősen emelkedett, ami löbb,

v Farkasinszky Erzsébet urológus főorvos beszámolt atestületnek az elindított mint 826 ezer forintot tesz ki, szemben az előző év (hasonló időszak) 150 ezer forint-
akciórói, amely egy orvosi diagnosztikai műszer beszerzését tűzte ki egy alapítvá- jával.
nyon keresztül (lásd külön). Hiányolta egyes telkek, ingatlanok esetében aközmű, a v Tájékoztató hangzott el a Liget-fürdő beruházásáról. A fedett gyógyfürdő

csatornázás hiányát. Továbbá lelvetette aLiget-fürdőben tapasztaltakat, amely szerint projekt kisebb része került be a2001-es Phare-pályázal által támogatolt fejlesztések
abelépők, bérletek megvásárlását mindenkire kötelezően kell előírni, mert tapaszta- közé. Az engedélyes tervek, többszöri módosítás után, 2003-ban kerültek a Phare
lata szerint egyes bérleteken nem található tulajdonosának aneve... befogadására, ajóváhagyásra 2003. május 27-én került sor. Atovábbi források biz-

Acsalornával kapcsolatban aválaszból kiderült, hogy aVízmű Vállalat velte át losílására a Békés Megyei Területfejleszlési Tanácshoz fordu Ilak. A forrás
az ügyel, a kezelését. A bérlettel kapcsolatban elmondták, hogy minden cég, összelélele: Széchenyi Terv támogatása 372248 ezer Ft, TEKI-támogalás 40 millíó
intézmény, vállalat vásárolhat dolgozóinak bérletet, amelyen nem annak a személy- FI, Phare-támogatás 53 779 ezer Ft (199921 Euro), saját erő 381425 ezer Ft, össze-
nek neve áll, aki éppen használja... sen 847452 ezer Ft.

v A2004-ben történő úlfelújításokról is szavazott a testület. Még az ősz előtt

kívánják elvégezni amunkát. Az érintett útfelújításokat aGyóni G., Tanács, Csillagos,
Árpád, Szabó D., Berzsenyi, Tamási Áron utcákban és itatásos médszerrel (Ieszórl
murva átitatva útkezelő anyaggal) a Hantoskerti, Sugár és Toronyi utcákban.
Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében jelölik ki a kivitelezőt, s az ajánlaltételre
vonatkozó meghívásos eljárást elindít ják. A lakossági houájárulás mérlékéről már
korábban döntöllek.
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Testvérvárosi kapcsolat
a Belng~relországi Pilzno várossal

A lengyelországi Pilzno városvezetés meghívására Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kilencfős delegációja három napot töltött Pilznóban, amely
nek célja egymás megismerése és testvérvárosi megállapodás aláírása volt.

Pilzno város Lengyelország déli részén, Krakkótól 100 kilométer távolságra
fekvő, a közigazgatásilag hozzá tartozó területekkel együtt 17 ezer fő lakosú
település. Lakossága főleg amezőgazdaságban dolgozik, de a legfőbb munkál
tatókhoz tartozik az Akpil nevű mezőgazdasági munkagépgyártó üzem, valamint
aTaurus nevű húsüzem.

Pilznóval az első kapcsolatfelvétel ez év januárjában történt meg, azóta szá
mos levélváltás adott alkalmat a megismerkedésre, valamint a testvérvárosi
együttműködés megalapozására. Május 7. és 9. között - a Liget-fürdő átadásá
nak hétvégéjén - Gyomaendrődön láttuk vendégül Pilzno küldöttségét, Jozet
Chumra polgármester vezetésével. Apozitív tapasztalatok, arendkívül barátsá
gos fogadtatás és aközös célok felismerése után 2004. június 20-án alengyel
város rendkívüli testületi ülése keretében került sor atestvérvárosi dokumentum
aláírására Pilznóban. Adokumentum alapján akét település közös céljai főként

a lakossági találkozók, gyermek-csereüdültetések, sport- és kulturális
események megszervezése, valamint folyamatos tapasztalatcsere gazdasági,
oktatási, kulturális téren.

AKörös Kajak klub hírei
Az idei eredményekért már tavaly ősszel elkezdődött a munka, futó és

kondicionáló edzésekkel. Amíg az időjárás engedte, a felkészülés aszabadban
zajlott, majd tornateremben folytatódott. Néhány hétvégén uszodai edzéseket is
beiklattunk. Kora tavasszal, a tavalyinál jobb körülmények között kezdhettük el
avízi edzéséket, hiszen ősszel sikerült befejezni és átadni acsónaktárolót.

Versenyzőink első,

idei megmérettetésére a
szolnoki régiót felölelő

Diákolimpián került sor.
Sportágunkban az ország
három részre van osztva:
Budapest-, Duna- és ~·~~r,
Tisza-régió. Ez azt jelenti,
hogya Dunától keletre
lévő összes klub
képviseltette magát ezen
a versenyen. Ebben a L..;..JL-_~""""""~;':;';'""""-/:,,;~:-_...w

népes mezőnyben akövetkező eredményeket értük el:
MK-2 fiú II. 500 mCsőke Richárd-Fazekas Nándor 1. helyezés, régióba-

jnoki
MK-2 leány I. 500 mGellai Andrea - Hunya Gyöngyi 3. helyezés
MK-1 leány I. 500 mFazekas Györgyi 3. helyezés
MK-1 fiú 500 mGiricz Patrik 3. helyezés
NK-1 V. 1000 mCsík Andrea 3. helyezés
NK-1 V. 500 mCsík Andrea 3. helyezés
További helyezettjeink: Kolozsvári Krisztián 4, Gellai Tamás 5., Varjú

Krisztián 8., Hunya Péter 9., Gellai Tamás 6., Kondor Balázs 9., Csőke Zsolt 8.,
Kolozsvári Krisztián 7., Csőke Zsolt-Varjú Krisztián 6, Kurilla Zsolt 6.,
Szendrei Dávid 6., Kéri Virág 5., Rákosfalvi Dóra 5.

Csík Andrea eredményével bekerül tarégióválogatottba, és az ifjúsági válo
gatón 8. helyezést ért el.

Következő versenyünk Sukorón került megrendezésre, ahol az Országos
Diákolimpia döntője zajlott. Itt az alábbi eredményeket értük el:

MK-2 fiú II. 500 mCsőke Richárd-Fazekas Nándor 1. helyezés - országos
diákolimpiai bajnokok!

Mk-1 leány I. 500 mFazekas Györgyi 3. helyezés.
További helyezettjeink:
Gellai Andrea-Hunya Gyöngyi 4, Kéri Virág 4., Giricz Patrik 4., Kurilla

Zsoll5., Szendrei Dávid 6., Rákoslalvi Dóra 7.
További inlormációk és pontos hírek, eredmények a www.koroskajak.hu

honlapon olvashatók.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Iványi László tisztelendő úrnak,
aki kiváló lengyel nyelvtudásával úgy a kapcsolatfelvétel, mint a személyes
találkozások alkalmával mindvégig segítette amagyar delegációt.

Májusi aranyesőII.
Június 5-én amegyei bajnokok részvételével rendezték meg Budapesten az

országos diákolimpiai döntő!, ahol a IV. kcs.-os fiú 4x1000 m-es váltónk 26
másodpercet javítva lett ezüs!érmesl

Dógi Jenő, Némel Richárd, Vaszkán Gábor lelkészítő lanár, Haveida Róberl és Dógi Richárd

Június 8-án a III. kcs.-os országos diákolimpiai döntő Budapesten kerüit
megrendezésre, ahol a négypróba lány csapatunk - 67 pontot javítva - 3329
ponttal szintén ezüstérme! szerzettl

Farkasinszki Zita, Balog Hajnalka, Farkasinszki Mariann, Szakál os Edina,
Tokai Gréta és Gonda Barbara

Ugyanezen anapon aIII. kcs-os fiú csapatunk a12. helyen végzett.
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Haiman György kamaraakiállítás
Haiman György születésének 90 évfordulójára kamara-kiállitást rendezett' a

Kner Nyomdaipari Múzeum. Haiman György grafikus, könyvtervező édesanyja Kner
Ilona, Kner Izidor legidősebb lánya volt Gyomához ezer szál kötötte. Kner Mihály
halála után, 1945-ben ő vette át a gyomai Kner nyomda vezetését 1948-ig.
Dr. Erdész Ádám történész megnyitójában méllatta a neves szakember életét,
tevékenységét Szólt - többek között - arról, hogy egyenletes, magas színvonalú
munka jellemezte Haiman munkásságát Volt idő, amikor amagyar nyomdászat első
számú vezetője is volt Számos nemzetközi és hazai dijat kapott Életműve ugyan
lezárult, de hatása nem, hiszen ez az életmű sok kincset tartalmazott A kiállítás
összeállítását lánya, Haiman Ágnes is és a nyomda közössége segítette - mondta
Füzesné Hudák Julianna.

Hősök napja
Az endrődi városrészben május 30-án emlékeztek meg a Hősök Napjáról. A

Szent Imre katolikus templomban engesztelő szent misével indult amegemlékezés,
majd afürjesi lokátoros őrszázad tisztjei és katonái részvételével megkoszorúzták az
emlékműveket (I. és II. világháborúk, az 56-os forradalom áldozatainak emlék-kop
jaláját) aHősök terén.

lJeÜaR~a~
2004. június 11-én 16 órakor nyílt meg a Vidovszky Béla Városi

Képtárban Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár, grafikusművész egyéni kiál
litása.

Akiállítást Lóránd Klára, a kecskeméti Bozsó-gyűjtemény muzeoló
gusa nyitotta meg.

Amegnyitót azene- és művészeti iskola növendékeinek gitárszólója
tette színesebbé.

Az endrődi születésű művésznő "Imre magyar herceg" Az endrődi

Templom című (réckarc) alkotásával ajándékozta meg aképtárat.
Akiállítás megtekinthető július 25-ig, anyitvatartási időben.

Évzáró kiállítás és hangverseny
AVárosi Zene- és Művészeti Iskola (Hevesi Nagy Anikó, Molnárné Pésó Irma,

Novodomszki Orsolya tanárok) növendékei által készített képzőművészeti alkotások
harmadik kiállítását május 28-án nyitollák meg a Katona József Művelődési

Központban.
• A következő héten azeneiskola hangszeres növendékei adtak számot tudá

sukról, tehetségükről.

• Május 30-án aVárosi Zene- és Művészeti Iskola év végi balett vizsgája zajlott
a kiselőképzősök, az előképzősök és az 1. osztály számára. Felkészítő tanár Novák
Éva.

• A zeneiskola növendékeiből idén is jelentkeztek felsőbb tanintézetekbe
tovább tanulni szándékozó növendékek. Mindhármójuknak sikerüll alelvételije. Ök:
Kondor Nóra, Gyuricza Barbara, Lövel Zsófia. Felkészítő tanáruk Hevesi Nagy Anikó.

Holocaust megemlékezés

Június 20-án. a
gyomai zsidó teme
tőben, a teljesen felúji
tott mártíremlékműnél

tartott avató ünnepségen
a holocaust 60. évfor-
dulójáról emlékeztek "
meg. Az egyházi szer
tartást Tóth Péter rabbi
jelölt tartotta, az ünnepi
beszédet Kerekes Gábor,
a gyomai gettót is
megjárt túlélő mondta
el, az újjáépített emlék-
művet pedig Pre isz
György (Blum Mór l ,. .....

unokája) leplezte le.
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Kis Bálint-napok

7

Június 4-8. között a Kis Bálint Általános Iskola nevelői, tanulói
emlékeztek meg névadójukról. A programok színes műsorokkal, ren
dezvényekkel folytak.

Az egyik fontos mozzanata volt az ünnepségnek, hogy Darvas Tibor
emlékére egyemléktermet (amely kedvenc tanterme volt) adtak át aHősök

útjai épületben. Megnyitó beszédet Földesi Zoltán (MSZP) országgyűlési

képviselő tartott, az iskola nevelői és diákjai pedig kis műsorral ked
veskedtek amegjelent Darvas családnak és avendégeknek.

Darvas Tibor (1920-2000) Gyomán - Besenyszegen 1941-től tanított.
Közben a II. világháború viszontagságai után, 1948-ban tért haza. A2. Sz.

Selyem úti V; Oviolimpia
A Selyem úti óvodában ötödik alkalommal rendezték meg települési

óvodáink számára az oviolimpiát. A résztvevők idén is sok értékes
ajándékot, sőt még csapatonként tortát is kaptak.

Afutóverseny eredmények:
4-5 éves lány: 1. Bán Bianka, 2. Tóth Alexandra, 3. Nagy Regina
4-5 éves fiú: 1. Woll Péter, 2. Székely Péter, 3. Papp Károly.
5-6 éves lány: 1. Szabó Éva, 2. Szabó Judit, 3. Soczó Beáta.
5-6 éves fiú: 1. Látkóczki Csaba, 2. Rólusz Roland, 3. Ungvölgyi Péter.
Az V. Oviolimpia új eseményekkel bővült. A megnyitót minden óvoda

táncbemutatóval színesítette. Akoreográfiákat az óvó nénik tanították be. A
megnyitó utáni program a következő volt: tánc, futóverseny, csapat
versenyek, óvó nénik barátságos labdakiütő mérkőzése, eredményhirdetés.

Az oviolimpia támogatói: polgármesteri hivatal, Kerl-Kivi Kft., Kónya
István zöldséges, Regio Bt., Fülöp Imréné, Zöld cukrászda, Hangya
Lajosné, Kis Pál.

Általános Iskolában oktatott, 1952-ben magyar-történelemtanári diplomát
szerzett. Aztán a gyomai Óvónőképző igazgatóhelyettese volt, de közben
óraadó a 617. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában is, valamint egyik fő

szervezője a Dolgozók Esti Iskolájának. Később hét évig a Kner
Nyomdaipari Múzeum munkatársaként is dolgozott. Kedvenc időtöltése a
fotózás volt. Nyugdíjas éveit aktívan töltötte. AHadiözvegyek és Hadiárvák
Gyomaendrődi Szervezetének is volt az elnöke. 1989-ben Gyomaendrődért

Emlékplakettet vehetett át, 1994-ben az Arany Oklevelet, majd 1999-ben a
Gyémánt Oklevelet kapta meg - Nagykőrösön.

Gyermeknap a Selyem úti óvodában
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Májusi aranyeső
Május hónap közepén, Gyulán rendezték meg akörzeti győztes csapatok számára a

megyei diákolimpiai döntőket, ahol iskolánk tanulói kiemelkedően szerepeltek, ugyanis
a4 nap alalt 6arany- 2ezüst- és 2 bronzérmel szereztek. Közülük a legjobbak bejuto!
tak az országos dönlőbe.

Eredmények:
V. 17-én: Hárompróba megyei döntő: A II. kcs.-os lány csapatunk a II. helyen

végzett 1891 ponttal. Csapattagok: Kurucz Éva 4. hely, Vári Katalin 6., továbbá Barna
Nikolett, Balázs Tímea, Pintér Nikolett. Aváltóban 163 pont.

V. 18-án. Kétpróba megyei döntő: Az I. kcs.-os liú csapatunk az t. helyen végzett,
1126 pontIai. Csapattagok: Bukovszky Péler 1. hely, Demeter Józsel 3., Bán Zoltán 4.,
Szabó Zollán, Barna Tamás, Dudás Gábor.

Egyéni és váltó megyei dön lő: A IV. kcs.-os 4x1000 m-es liú váltónk az 1. helyen
végzett. Csapattagok: Dógi Jenő, Német Richárd, Haveida Róbert és Dógi Richárd. Az
egyéni verseny 300 m-es lávján Dógi Richárd 1. helyezett lett 39,4 mp, iskolai rekord
dal. Az egyéni versenyzőink és aváltó csapatunk bejutott az országos dönlőbe (Budapest,
VI. 4-5.)

V. 19-én: Négypróba megyei döntő: A III. kcs.-os lány csapatunk az 1. helyen
végzett iskolai rekorddal (3262 pont). Csapattagok: Farkasinszki Zita 3. hely, isk. rek.,
Farkasinszki Mariann 6. hely, Tokai Gréta, Gonda Barbara, Balog Hajnalka, Szakálos
Edina

A III. kcs.-os fiú csapatunk a 2. helyen végzett iskolai rekorddal (3036 pont).
Csapattagok: Gonda Martin, Bukva Tamás, Jónás Balázs, Kurucz Zsolt, Rácz Gergő,

Mészáros Dávid. Alány és liú csapatunk bejutotl az országos döntőbe (Budapest, VI. 8.).
V. 20-án Ötpróba megyei döntő: A IV. kcs.-os fiú egyéni győztesünkkel vettünk

részt aversenyen Dógi Richárd 1. hely (100 m: 12,2 mp; távolugrás 571 cm; súlylökés
10,75 m; kislabdahajítás 64,41 m; 800 m2:12,2 mp.) Országos döntő: Bp., VI. 5.

V. 23-án: Megyei utcai válló bajnokság. Békéscsabán, amegye legeredményesebb
szakoszlályainak részvélelével rendezlék meg a12x400 m-es versenyt, ahol iskolánk az
1 helyet szerezte meg, immár negyedszer, sorozatban.

Csapattagok: Pintér Nikolett, Bukovszky Péter, Barna Nikolett, Dávid Imre, Szakálos
Edina, Kurucz Zsolt, Tokai Gréta, Jónás Balázs, Gonda Barbara, Német Richárd,
Farkasinszki Zita, Dógi Richárd.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJÁBÓl

Az önkéntes tűzoltók 2003-ra vonatkozó beszámolójában olvashatjuk,
hogy az egyesület anyagi források szűkössége miatt nehézségekkel tudott
csak működni. Az önkormányzat, mint működtető, az igényelt szolidan és
takarékosan kért támogatást (1 724 OOO Ft) csak részben biztosította. Az
önkéntes tűzoltó egyesület szerint az eredményes működéshez amegítélt 1
millió forint kevésnek mutatkozott, és csak egy féléves, aktív tűz elleni
védekezést biztosított. A szponzorok, a munkaügyi központ, egy BM
pályázat és afelajánlott szja 1%-ok viszont az önkormányzati támogatással
összesen 2901491 forint bevételt adtak. Megemlítjük, hogy az elszámolt
üzemanyagköltségek 113814 Ft-ot, a biztosítások, műszaki vizsgák, tele
fonköltségek 120850 Ft-ot, + 181547 Ft-ot, + 100590 Ft-ot, áramfo
gyasztás pedig 212 OOO Ft-ot tett ki. A vízvezeték-, gázszerelés, fűtőtestek

javítása 228 OOO Ft-ba, ill. 15 ezer forintba kerültek. Az összes kiadás 2003
ban 2726411 Ft volt.

2003 júniusától december végéig 26 esetben vonultak ki valamilyen
káreseményhez, mint például: épülettűz 5, gépjárműtűz 3, avar-, tarlótűz 6,
trágyatűz 2, szeméttelepi tűz 6alkalommal stb., összesen 137,8 óra időtar

tamma!.
A 2004-es évre tervezett bevétel és kiadás 1949080 forint. A céljaik

továbbra is: atűz elleni védekezés, felvilágosítás, oktatá3, akeletkezett tüzek
oltásában való részvétel, katasztrófahelyzetekben való közreműködés,

egyéb műszaki mentés, kármegelőzés, kárelhárítás. Szeretnék elérni, hogy
közteslületté alakulhassanak, vagyis ennek feltételeit megteremthessék.
Ehhez kérik az önkormányzat, a szponzorok támogatását, hogy a
működéshez szükséges anyagi feltételek biztosítottak legyenek, s hogya
tűzvédelem európai színvonalúvá válhasson városunkban. Érdekes megje
gyezni, hogya ÖTE vezetősége ez évben héthónapos aktív működésre és öt
hónap "takarékon" való működésre rendezkedik be, akiadásokat tekintve.

Vidám Akasztófa - Domokos János krónikái (1932)
Putnoki Elemér gyűjteményéből

A Magyar Mazsorett Szövetség immár negyedik alkalommal rendezte meg a
Magyar Mazsorett Bajnokságot aszokásos helyen, Ráckevén. Gyomaendrődről min
den csoport részt vett a versenyben. A Színfoll Mazsorett Együttes menettánc
kategóriában 1. helyezett letl, szinpadi bolos kategóriában szintén 1. helyen
végeztek, apomponos kalegóriában újfent az 1. helyen. így az összetel!ben is az első

helyen végeztek anagylányok. Külön megköszónóm nekik, hogy időt és láradtságot
nem kímélve eljöttek aversenyre, és a legjobb formájukat hozták, hiszen folynak az
érettségi- és lőiskolai vizsgák, valamint afelvételik is. Atanulás mellett jutott idejük
apróbákra, saversenyen pedig mindegyik produkciójukkal kimagasló teljesítményt
nyújtottaki ASzázszorszép haladó csoport eredményei: kél IV. és egy lit. helyezés az
összetett versenyben.

Aminimazsorettek - Margaréta csoportja, élelük első versenyén a dobogó 3.
lokára állhattak színpadi lánc kategóriában.

Köszönöm alelkes szülői csapal támogatását, kiséretét! Jelenlétükkel segitik az
együttes munkáját l Várjuk a mazsorett-tánc iránt érdeklődők jelentkezését a
következő telelonszámon: 283-767. Hunya Jolán mazs. csop. vezető

Estélyt adott Csudabala.
Fényben úszott minden tanya.
Szombaton ameghívottak
Zászlók alatt kivonultak.
Fütyölve ment minden tanár,
Egy maradt honn, de bánja már.
Volt sok szekér, hintó, bricska,
Vezér: Nádudvari Miska.

Ment ott magyar, német, muszka,
Afőcserkész: Sándor Ruszka.
Szőke Feri teveháton ...
Paál Samu hím oroszlánon.
Pánczél vitorláson úszott:
Adaljákra ő vigyázott l
Tanyán őrt állt Simon Dénes.
Bámult ránk agulya, ménes.

Ott várt Északamerika.
Uhrin György és három fia.
Míg körültünk izzott atáj,
Ránk köszönték: Hurrá! Gud báj!
Vitéz Balázs Pál is ott vára,
Kirukkolt anagy vásárra,
Mire eljött anapszállat:
Mindenkire volt már járlat.

Százon felül volt avendég.
Nadrág. Szoknya. Úgy ültették!
Biztatá anépet Vaszkó:
"Kés, ha nem jut, ott avaskó!"
Volt ám minden! Elmondhatjuk.
Esett birka, elhullott tyúk.
Vályukban is folyt abor, ser,
Jó kedvű volt minden ember.

Ropogtak anadrágszíjjak.
Működtek apulyka tollak.
Ki jóllakott, félre lépett,
Skezdte újra az egészet.
Banda is volt. Füstös cigány.
Tűzről pattant menyecske, lány!
Derék hajlott. Zihált amell,
Izgett-mozgott asszony s ember.

Eset is volt: Kis baleset.
Nádudvary ágynak esett.
Görcsöt érzett ahasába,
Orvos nem volt, de volt bába,
"Na most - mondok -lesz galiba,
Keresztelő alakziba!"
Korai volt avélemény.
Baj nélkül megúszta szegény,
De abába jól elkente,
Mert hazáig emlegette!
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. ~".'. UJ LEHETOSEGGEL!
Előbb próbálja ki! Azután döntsön!

1 db (9DX2DD cm) vákuum matracot hazaviheti 7 napra kipróbálásra.
Ha kipróbálta, biztos meg is veszi! Garancia 12 év.

Méretek:
SO, 90 X200; 90 X190; 160, 1S0 X200 cm vákuum matrac 49.000.- Ft

Merinói gyapjú garnitúra AKCiÓ!
• 3 részes birkagyapjú garnitúra 32.900,- Ft
• 3 részes natúr bárány, láma garnitúra 44.900,- FI
• 3 részes mintás bárány garnitúra 49.900,- Ft
• 3 részes gyermek bárány garnitúra 25.900,- Ft
• mágneses lepedő 9.900,- Ft

Minden érdeklödö ajándékot kap, izom, vagy csukló melegítöt! • Jöjjön el, nézze meg kínálatunkat!

, MÁGNESES TERÁPIA OTTHON
i '

Avér áramlása felgyorsítható amágnesek alkalmazásával, ezáltal abeteg testrészhez az oxigén jóval rövidebb idő alatt és nagyobb mennyiségben jut el,
ennek következtében lényegesen lerövidíti agyógyulás idejét.
Afelgyorsított véráramlás az ereket alerakódástól megtisztítja, és az oxigénellátást megnöveli aszervezetünkben. Ezáltal abeteg testrész gyorsabban rege
nerálódik, agyógyulási idő lerövidül.
Amágneses lepedő: 1OO%-os pamut anyagra 5 db mágnescsík van rávarrva. Mére!: 90x200 cm. Ára: 9900 Ft.
A teljes testben csökkenti a reumatikus, ízületi, gerinc-, háti, nyaki fájdalmakat. Oldja a meszesedést, alvászavart, fejfájást, migrént. Kiküszöböli avízér
negatív hatásait, valamint az időjárás-változás okozta problémákat.
Egyaránt javítható az alacsony és amagas vérnyomás. Folyamatos használata javasolt. Teljes testre hat, más mágneses termék használata nem szükséges.
Nemcsak abetegségeknél, hanem az egészség megőrzésében, betegségek megelőzésében is használható. Mellékhatástól nem kell tartani. Amágneses lep
edő megvásárolható amintaboltokban.

, GYAPJÚ ÁGYNEMŰ GARNITÚRA
, .

Merinói gyapjúból készült, bőrnyugtató, fájdalomcsillapító, stresszoldó.
Kiváló nedvszívó és páraáteresztő képességgel rendelkezik. Azáltal, hogy felszívja a keletkező verejtéket, nyáron atest hűtését biztosítja, télen pedig ater
melt hőmennyiség egy részének tárolásával az egyenletes testhőmérsékletről gondoskodik. Nedvszívó hatásának köszönhetően a bőrön keresztül lezajló
méregkiválasztódás hatékony és intenzív.
Csak agyapjú ágyneműk biztosítanak hőmérséklet kiegyenlítő hatást. Télen elzárja testünk elől ahűvösebb hőmérsékletű levegőt, nyáron elzárja amelegebb
hőmérsékletet, shasználója számára száraz és optimális (általában 36 oC körüli) klímát-biztosít. Agyapjú ágyneműk lanolin! tartalmaznak. Bőrrel érintkezve
fejtik ki agyógyító hatást.
Elősegítik a reumatikus, ízületi betegségek gyógyulását. Különösen ajánljuk allergiában, légúti megbetegedésben szenvedőknek. Porra, atkára, tolira
érzékenyeknek. Mindenkinek, aki egészséges, és az is akar maradni.
Birka garnitúra: 32900 Ft Takaró: 130x200 cm 19900 Ft
Derékalj: 90x200 cm 17400 Ft Párna: SOx40 cm S600 Ft Amegyénkben a legalacsonyabb áron, a legjobb minőségben, legszélesebb
választékot talál amintaboltokban.

. LEVEGŐVEL TÖLTÖTT VÁKUUM MATRAC, .

Formatartó Eliocel-betét, 1cm vastag Eliocel gumiré!eg, huzata: erősen steppelt tiszta pamut és gyapjúszövet.
Az egészséges alvás fontos eleme abioágybetét. Vannak jó és jobb matracok, de avákuum matrac hosszú élettartamú, segíti agerinc harmonikus csont
fejlődését, biztosítja ahelyes fekvéshelyzetet, megakadályoua agerincferdülés kialakulását. •
Avákuum matrac tökéletesen igazodik atest kontúrjához és akülönböző testrészek súlyához. Maximálisan alátámasztja és tehermentesíti agerincoszlopot.
Avákuum matrac pontrugalmassága miatt atestsúly egyenletesen oszlik el amatrac teljes felületén.
Abioágyakhoz vagy akár külön is ajánljuk avákuum matracot SOx200, 90x200 és 90x190-es általános méretben, amely egyedi méretben is megrendelhelő.

1db általános méretű matrac 49 OOO Ft
Termékünkre 12 év garanciát vállalunk!
Avákuum matrac használatához ajánljuk afa alapanyagból készült rugalmas ágyrács megvételét.
Astresszmentes alváshoz szükséges teljes termékskála megtalálható amintaboltokban:

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 vagy
Békéscsaba, TESCO üzletsorán, tel.: 66/453-943



2004. JÚLIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ MELLÉKLET

FOTÓÜZLET NYíLT!
Fotóüz(et nvílt Gvomán, a Kossuth utca 19. szám alatt fa Tibi cukrászda meUettJ

1 ÓRÁS, • DIGITÁLIS KÉPKIDOLGOZÁS
SZíNES • FILMEK, FOTÓALBUMOK, KÉPKERETEK

FILMKIDOLGOZÁS • CSALÁDI RENDEZVÉNYEK FOTÓZÁSA
• ESKÜVŐi KÉPEK KÉszíTÉSE

HELYBEN, • GYERMEKSOROZATOK KÉszíTÉSE
4 FÉLE MÉRETBEN! • AJÁNDÉKFOTÓ KÉszíTÉSE BÁRMILYEN ALKALOMRA

FILM & CAMERAS
KONICA FOTÓ, 5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 19.

fQ\
~~~~M
~

&
KFT.

MSZ EN ISO 9001-2001 (ISO 9001-2000)

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 82. sz. • Tel.: 66/581-540; fax: 66/581-548
ÉRINTÉSVÉDELEM
TŰZVÉDELEM

VILLÁMVÉDELEI\J1
VILLANYSZERELÉS

VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLET
SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRON IKA

* * *
ÉPÜLETVI LLAMOSSÁG,

ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK SZERELÉSE,
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

BELSŐ VILÁGíTÁS KORSZERűsíTÉSE

www.sebokvill.hu; E-maii: msandor@sebokvill.hu(villanyszerelés);szabolcs@sebokvill.hu (kereskedelem)



Az Apolló mozi músara Júliasban
. .

02., 03., 04., 05. .pént.k-szomb.t-v............."_. 19.00 órai
kezdettel 14 éven fe·lülieknek! STAR.KY ÉS HUTCIi. Szfnes amerikai. .

film. Rendezte: TOD PHILLPS Főszereplők: BEN STILLER, DWEN WILSON

09., 10., 11., 12. (pént.k-uomlNlt-v....".... ...... 19.00 órai
kezdettel. Pénteken csak 17.00 6r6t6I1HOLNAPUTÁII. (THE DAY
AFTER TOMORROW) Színes, magyarul beszélő amerikai film. Rendezte:
ROLAND EMMERICH. Főszereplők: DENNIS QUAID, JAKE G'(LLENHAAL

16., 17., 18., 19. (pént.k szomb.t-v.ú............ 19.00 órai
kezdettel· 18 éven felülieknek! KILL BILL 2. (KILL BILL: VOL.2) Szfnes
amerikai film. Rendezte: QUENTIN TARANTINO Főszerepl6k: UMA THUR
MAN, VIVICA A. FOX

23., 24., 25., 26. lpéntek azomINIt-v."".p ....... 19.00 órai
kezdettel szombaton 17.00 6rát61 Isi HA""Y POTT.. ta AZ
AZKABANI FOGOLY (HARRY POTTER AND THE PRISUNER OF
AZKABAN). Színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rendezte: ALFONSO
CUARON. Főszereplők: DANIEL RADCLlFFE, EMMA WATSON

30., 31. Augusztus 01., 02. lpént.k .......-v.........Ifi.
19.00 órai kezdettel, 14 éven felülieknek!AZ ELsO 10 IIA11D1 (50 FIRST
DATES). Színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rendezte: PETER SEGAL
Főszereplők: ADAM SANDLER, DREW BARRYMORE

Pénztárnyitás, jegyváltás, az előadás kezdete előtt 1/2 órával!



r~~~~~~~,

IAP9.L~:-"_'M9ZI ..
)ullUSlpjt;egratn)a

. A fergeteges

I AK4 N,TI8Z I
I ." flUk zenelnel~! . . I
I 24-én 20 Órától ALTERNATÍV -I"
I'ZENEKAROK Budapestről!' .1
I CasaetMedrano . BALATO .'. I
lz· I
I Jléjével .. I
I (A Balaton zenekar tagjai: Víg Mihály - ének, gitár; Dönci - I
I sZ,ólógitár (Dénes.~óz~ef); Magyar Péter. - dob; Horváth II Gabor - basszusgltar.) . '. . . I

~ .~~~~~~
Felelős kiadó: Trendl Klt. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. Telefon: 661282-987. E-maii: trendl@externeLhu. . .
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Acsapadékmérés tudományos
és gyakorlati jelentősége

A megfigyelő állomásokon mért csapadékadatokat a tudományos és
gyakorlati élet igen sok területén használják fel. Amezőgazdasági termeléshez,
különösen annak fejlettebb formájához, a tájtermeléshez, a különböző

csapadékövek ismerete adja meg az alapot. Akorszerű mezőgazdaság egyik ága
sem nélkülözheti ma már az időjárás előrejelzését. Gondoljunk csak a
gyümölcs-, zöldséglermesztőkre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 1870
ben alakult hazánkban. Az intézmény 134 éve tekinti feladatának a lakosság
meteorológiai jellegű információkkal történő tájékoztatását.

Ahagyományos csapadékmérő állomások száma hazánkban 590, melyek
havonta egyszer napl adatokat küldenek aközpontnak. Városunkban az endrő

di lelepülésrészen a Sugár utca egyik megbízott lakója végzi ezt a
tevékenységet.

Ezenkívül mintegy 100 felszínközeli automata mérőállomás, 3 radarál
lomás, 2 magaslégköri szondázó állomás, 5 anlennából álló villámérzékelő

rendszer, nem utolsósorban a műholdas figyelőrendszer folyamatosan közli a
megHgyeléseket. A rádiószondával történő (hidrogénnel töltött léggömbök
emelik 30 km magasságba aműszert) mérést Budapesten naponta két alkalom
mal és Szegeden egy alkalommal végzik. Három radarállomás az ország teljes
területét lefedően szolgáltat adatokat afelhőzetről és acsapadéktevékenységről.

Ezek előrebocsálása után térjünk vissza a Helmann-féle csapadékmérővel

történő mérésekhez, amelyről már az előző írásunkban részletesen szóltunk. A
csapadékmérés annak megállapílására irányul, hogy milyen magasan borílaná
alehulló esővíz avízszintes talajt. ha az el nem folyna, nem párologna el, illetve
nem szivárogna le atalaj ba A lehullott csapadékvíz magasságát milliméterek
ben mérjük. 1 mm csapadék 1 négyzetméter területen 1 liter vizet jelenI. A
csapadékméré.s eredményébőllehát megállapíthatjuk, hogy bizonyos nagyságú
terulet mennYI vizet kapo~ Ha például 15 mm esőt mérünk, akkor 1 m2..re a
valóságban 15 liter víz hullott le.

Két-három évvel ezelőtt megjeleni egy műanyag esőmérő a gazdaboltok
ban. Több alkalommal érkezett visszajelzés egy hónapra összegzett mérés
alapján, melyet aVárosunk című újságban jelentettük meg. A megvásárolt új
falta műanyag mérővel mérték acsapadékot és sokkal több esőt mértek, mint én
aszabvány mérővel. Ez késztete~ arra, hogy beszereuem anem hivatalos, nem
szabvány szerint készült mérőt. Adatai a következők: alakja a kolbász vagy
hurkatöltőhöz hasonlít, melyet ráhúztak a darálóra; felülről lefelé fokozatosan
szűkül; hossza 24,S cm; acsapadékfellogó nyilásának átmérője 8 cm; oldalán
vonalak jelzik amiII imétereket.

Véleményem aműanyag mérőről: amikor hazavi~em az volt az első, hogy
anemzetkozlieg ellogadott mérőhengerbe öntöttem 5 mm vizet, majd átöntöt
t~m aműanyag felfogón amérőbe. Az eredmény 20 mm víz lett. Tehát négyszer
tobbet mer, mint a szabvány mérő. Most értettem meg, hogy miért esett több
eső akörnyező területeken; Fordított mérést is csináltam: amüanyagba öntöt
tem vizet 30 mm jelzésig. Atöntve ahengeres üvegbe csak 7,5 mm volt.

Az itt látható fényképen (szemben nézve)
láthatjuk a lemezből készült hivatalos
duplafalú esőméről. és a baloldalán
felakasztva az átlátszó újdonsült mérő!. A
fentieken kívül nagy a párolgási lehetőség,

elhelyezéséről nincsen semmiféle tájékoz
latás (némel nyelven, némi közlésen kívül)

Kérem tisztelt olvasóimat, ha már
megvelték. ne használják. mert mérése nem
valós. Szerény véleményem szerint valame
lyik kft. gyártja és hordja a gazdaboltokba.
Manapság soklélét gyártanak kisüzemek
hitelesítés nélkül, és jó pénzért eladják.
Feltehető, hogyacsatlakozással (EU) sok
hasonló tárgyat, eszközt log nak nekünk
kínálni. Természetesen telephely, név feltün
tetése nélkül.

Feljegyzések és ismereteim alapján állítottam össze Hunya Alajos
* * *

Április 20-tól május 20-ig 23,5 mm csapadék esett Gyomaendrőd
területén. Május 21 és június 20. között pedig 41,8 mm. -HA-

Cs. Szabó István:

Néhány mondat a Gyomaendrődi

. ki kicsoda? címü könyvről
Ime, kezünkbe vehetjük/Vehettük ezt a könyvet iSi Közel, s távol nincsen

(legjobb tudomásom szerint) ilyen jellegű kiadvány. még tehetősebb

települések kiadásában sem. Ez a KÖNYV nem csak helytörténeti ismereteket
bővítő kiadvány, de országos jelentőségű is, mert nem egy akadémikus,
határainkon túl ismert gyomaendrődi ember rövid életútjának forrása. Egyszóval
olyan teljesítmény könyv alakban, amivel szolidan lehet büszkélkedni, s példát
mutatni más közösségeknek, hogy ím, összefogással, a gyűjtéshez megkíván
taló alázatos szorgalommal, anyagi áldozattal ilyen tartalmas, maradandó
munkát lehet elkészíteni, itthoní és távoli gyomaendrődieket megörvendeztetni.
Amaradandóságban feltétlenül bízom (bár, mint tudjuk, akönyveknek is meg
van amaguk sorsa).

A könyv lélrejöltének körülményeit nem tisztem i~ részletezni. hiszen azt
megtették bevezetőjükben: dr. Dávid Imre polgármester úr, Szilágyiné Németh
Eszter és Kovácsné Nagy Katalin. Jómagam mint néhány szócikk gyűjtője, s
ebbéli minőségemben csupán apró hibákat szeretnék megemlíteni annak előre

bocsálásával. hogy végtelenüI sajnálom. nem tudtam. nem veheltem részt
eg~etlen szerkesztői megbeszélésen sem. így aztán utólagos közbekotyogásom
ak~r Illetlenség IS leh~t. A "szokásos" elírások, betűhiányok könyvünkben is
sajnos, előfordulnak. Ugy látszik. hiába a legmodernebb nyomdatechnika, kor
rektúra, napjaink ~íadványaiban alkalmasint ilyen jellegű hibák tömegével
Jelentkez(het)ne.k. Igy le\t aztán a mi könyvünkben is Tiszaigar-Tiszaugar.
Szarka-Sarka, Abránffy-Anránlfy stb.

A 45. oldalon gróf betleni Bethlen István néhai m. kir. miniszterelnök
tévesen le~ könyvünkbe felvéve, mert nem a .,fejedelmi ág" leszármazo~ja. Az
utolsó fejedelmi ágbeli iktári (gyomai) gróf Bethlen Domokos 1866-ban
bekövetkezett halálával ez a nemzetség férfiágon kihalt. A két főúri család
csupán névrokon. Mindkettőjük őse honfoglaló nemzetségbeli BEKLEN nevü
volt (ó-türk személynév, jelentése: védett, óvott, megőrzö\!. Kun nyelven is ez a
je~entése). Mi~den bizonnyal ez anév változ ato~ akésőbbiek folyamán Betlen,
sot egyes forrasokban Betlehem alakra (keresztyén hatás!). Jómagam már több
kiS közleményben írtam erről a lehetőségről, miután egyházi s világi munkák
ban olvastam a sajnálatos "Bethlen keveredésről". Érdekes módon az erdélyi
románok (s így szerepel mai földrajzi nevekben is), mint sok más esetben ma
is az "ó-magyar" alakban mondják-írják: "Beclean" (lásd Románia hivatalos
helységnév/ára). Ilyen néven szerepel abetleni Bethleneknek nevet adó Bet/en
község is. Bár aszócikk végén az én nevem is szerepel, ezt az adatot én biztosan
nem írtam.
.. Végül még annyit, hogya sérelmek felejtése nem megy, magamról tudom.
Oregségemre újult erővel jöttek, jönnek elő. Az adatszolgáltatásból ezeknek
okán val? kimaradásokat nagyon megértem. A szülőiöld, mint alaphelyzet
(szubsztratum) elvonatkoztatható ugyan a "bántásoktól" , de a sok rettegéssel,
megaláztatással teli tér és idő nem maradt, nem maradhatott el nyomtalanul
(orvos-egészségügyi szakvélemény is ez egyúltal), s bizony nem lehet elítélni,
ha ez összekötődött a mélytudatban a szülőfölddel (is). Különösen a gyer
mekkorban megélt kínlódások járnak, járhatnak az öreg korban kínos
gyötrelmek.kel, s ezt magam i? bizonyíthatom. Elfogadom, hogy" ... és meg
aláztatol mind akoporsóig" /:Ezs. LVII: 9/c.:! "A megbocsájtás pedig az Úrnál
van, de csak akkor, ha azt Tőle alázatos bűnbánó szívvel kérik." Vallom: "Ne
győzettessél m~g a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg." /:Róm.
12:21.:/. Bár .,Es lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én r.evemért, de aki
mindvégig megmarad. az megtartalik." /:Márk 13: 13:1.

Mindazonáltal mindenki véleményét, érzelemvilágál, világnézetét tisztelet
ben tartva ezúton is köszönöm, hogy részt vehettem a munkában és lsten
gazdag áldását kívánom a munkatársak, szerkesztők, támogatók, Kedves
Mindnyájuk életére.

Cs. Szabó Islván

r---------------------, " ,
· BEKES MEGYEI HIRLAP NYEREMÉNYJÁTÉK .
I Azok az előfizetók, akik 2004. decemberre is érvényes Békés Megyei I
• Hírlap előrizetéssel rendelkeznek, december 14-én sorsoláson vesznek'
I ré~zt, a~elye~ több mint félmillió értékű ajándékot sorsolnak ki. Az új I
• eiofizetok IS reszt vesznek asorsoláson Részletek a lapban.
L._._._._._._._._._._.~
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Amásodik félév eredményei, fontosabb események aRózsahegyi Kálmán Általános Iskolában (II. rész)

Amegyei történelem versenyen Matyelka Zoltán 8. aosztályos tanuló 3.
helyezést ért el, felkészítő tanára Vaszkóné Dinya Erzsébet. Gratulálunk mind
kettőjüknek!

ARózsahegyi Napok két napja alatt gyermek, felnőtt egyaránt jól érezhette
magát, kedvük szerint válogathattak aprogramok közül.

Agyerekek az érdeklődésükhöz legközelebb álló rendhagyó órákon vehet
tek részt. Mivel ez akét nap elsősorban atanulókról és atanulóknak szólt, így
természetesen afőszerepet is ők kapták.

Az iskola folyosói az alkalomhoz illően új arculatot öltöttek, melyet a
képzőművész szakkör tagjainak és Molnárné Pésó Irma tanárnőnek ezúton is
köszönünk.

Az első nap délelőtt jét díjátadási ünnepség zárta. A rendhagyó órákat
tartók közül Tóth Tamás természetvédő, Blaskó János és Szu jó Zoltán model
lezők - mivel először voltak előadók az iskolánkban - Rózsahegyi-emlék
plakettet és emléklapot kaptak. Giricz László utazó, Szabóné Koleszár Edina
siklóernyős repülő, Szonda István nemezelő, Gál Ferenc lilmelemző már több
alkalommal tartott a gyermekeknek rendhagyó órát. Az ö kedvesség üket
könywel és emléklappal köszönte meg az igazgatónő.

Ezután adíjak átadása következett.
• Tokai Gréta 6. bosztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménye, asport

ban nyújtott teljesítménye, példamutató magatartása és közösségi munkája
révén az öregdiákok által alapított Szent Imre-díjban részesült.

• Iskolánk névadójának életéből összeálJ[tott vetélkedőt ebben az évben
a legnagyobbak közül a 8. a osztály nyerte, a kisebbeknél pedig a
6. bosztály. Az alsó tagozatosok versenyét aMézga család nevű csapat nyerte.

Diagnosztikai ultrahang készülék
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos

és dr. Farkasinszky Erzsébet urológus főorvos asszony tájékoztatója

Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus főorvos asszony jól ismert ahelyi
lakosság körében, mivel itt született, itt érettségizett, továbbá évek óta gyó
gyitja itthon és Békésen a hozzá fordulókat. A közelmúltban lapunknak
beszámolt arról, hogy felmerült egy új, a jelenleginél (ami már .több, mint
hétéves, és ez a kor az orvosi műszerek esetében jelentős kornak számít)
modernebb, korszerűbb diagnosztikai ultrahang-készülék igénye. A
készülék, amelyet az urológián kívül az RTG és a nőgyógyász főorvos is
használ, elengedhetetlen feltétele a korszerű orvosi diagnosztikának.
Sajnos, az önkormányzat és a városi rendelőintézet anyagi lehetőségeiből

az összeget nem tudják biztosítan i, mivel az új, minden igényt kielégítő, a
későbbiekben bővíthető, korszerű készülék ára mintegy tizenötmillió forint.
Azonban remélik, hogy társadalmi összefogással, belátható időn belül ez az
összeg előteremthető. .

Dr. Farkasinszky Erzsébet elmondta a Híradónak, hogy a településen
tevékenykedő vállalkozók, sőt a polgármester úr is pozitív hozzáállást
tanúsí!otl, és támogatást, biztatást ígért úgy, hogy amennyiben apénz egy
részét előteremt jük, akkor az önkormányzat költségvetésébő\ is hozzájárul a
készülék megvásárlásához 1,5-2 millió forinttal.

Úgy gondoltuk - tájékoztatott a főorvos asszony -, hogya pénz biz
tosításának legmegfelelőbb formája közhasznú alapítvány létrehozása
lenne. Ennek elsődleges célja az ultrahang-készülék megvásárlása, de a
későbbiekben befolyó összegből más orvosi műszereket is megvásárolhat
nánk. Abetegeknek ez igen nagy előnyt jelentene, mert bizonyos esetekben
megadná a lehetőséget Békéscsabára, illetve Gyulára való beutazás nélkül
is az alapos kivizsgálásra.

Aközhasznú alapítvány számlaszámára befizetett összegek az adóalap
ból leírhatók, és két év eltelte után a lakosság jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával is hozzájárulhat enemes cél eléréséhez. Az alapítvány cég
bírósági bejegyzése folyamatban van, sőt az első, ebben az ügyben
szervezeIt jótékonysági rendezvény is, 2004. szeptember 25-én aRepublik
együttes lép majd fel a tervek szerint. A koncert bevétele, a művészek

Mindhárom győztes jutalma egy-egy nagyon finom csoki torta volt, melyet a
konyhán készítettek.

A Sulilirka nevű iskolaújság legutóbbi számában kiírt pályázatok,
rejtvények gyöz.teseit is itt jutalmaztuk.

Nagyon megtisztelő számunkra, hogy számos elfoglaltsága mellett elfo
gadta meghívásunkat Szujó Zoltán, az RTL-KLUB sportriportere Felejthetetlen
délutánt töltöttünk el a közönségtalálkozón és az azt követő baráti beszél
getésen.

Nagyon szimpatikus volt közvetlensége, ahogya gyerekek kérdéseire
válaszolt. Sok érdekeset tudtunk meg aForma-1 és aprofi boksz világáról.
Szívesen emlékezett arra az időre, amikor még tanítójelöltként itt töltötte
gyakorlatát iskolánkban. ígéretet kaptunk arra, hogya Rózsahegyi Napok rend
szeres előadói között tarthatjukszámon.

Kellemesen elfáradva tértünk haza délben, hogy újabb erővel vehessünk
részt az esli gálán, ahol sok vendég volt kíváncsi tanulóink produkcióira.

A műsorban mintegy 130 tanuló szerepelt. Ez a szám is azt bizonyítja,
hogya gyerekek szívesen mutatják meg színészi, táncos és zenei
képességeiket.

Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek, hogy segítettek a rendezvény
lebonyolításában!

KÖSZÖNET
ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon egykori tanítványa

Gorton (Gyuricza) Irma és édesapja, Gyuricza László jelentős értékű és külön
leges könyveket adományozott az iskola könyvtárának, amelyet ezúton köszön
meg az iskola tanulói és dolgozói nevében Farkas Zoltánné igazgató.

liszteletdíjának levonása után, az alapítvány számlájára kerül. Az alapítvány
folyószámlál nyit az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél és az OTP helyi
fiókjánál, amely számlaszámokat akésőbbiekben az újságban is leközlünk.
Alakosság legkisebb adományát is hálásan köszönjük l

Tisztelettel és mindenkinek jó egészséget kívánva:
dr. Gedei Margit ig. főorvos, dr. Farkasinszky Erzsébet ur. főorvos

Nyaralási "közlöny"
Kner Nyomdaipari Múzeum - Kossuth út 16. Tel.:386-172
Kedd-vasárnap 9-15 óráig.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum - Sugár u. 20. Tel.:
06/30/4939-311 • Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Kossuth út 11. Tel.:
282-067 • Kedd, csül. 8-12; sze., p., sz., vas. 13-17 óráig
Liget Gyógyfürdő - Tel.: 386-038; fax: 283-750
Minden nap 9-20 óráig
Pájer strand és kemping - 46-os út mellett, aTemplom-zugban (aug.
30-ig.) • 06/30/9672-741 • naponta 9-19 óráig
Gyomai szabadstrand - Hármas-Körös partján, Hősök útja végében
aug. 26-ig • naponta 9-20 óráig
Apolló Mozi Pódium Kávézó
Szabadság tér 5. Tel.: 284-829. (Július 9-én az AKANTISZ zenekar ját
szik 19 órátóli)
Tourinform iroda - Erzsébet liget 2. (Liget-fürdő főbejáratánál)

66/386-851; fax: 283-382 • hétköznap 9-16 óráig
Katona József Művelíídési Központ - Kossuth u. 9.
Tel.: 66/283-524
Közösségi Ház - Blaha L. út 21. Tel.: 386-917
Roma Közösségi Ház - Fő út 80. Tel.: 581-020
Városi Könyvtár - Kossuth u. 50.
Tel.: 282-598 • Hétfő-péntek 9-12; 12,30-17 óráig, szornbat 14-17
óráig.
Rózsahegyi könyvtár - Blaha út 21.
Tel.: 386-157 • Hétfő-péntek 8-12; 13-16,30; szombat 14-16 óráig.
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INGATLAN

Jawa Babeita, 120 l-es villanyboyler, használt
férfi kerékpár, 4 lapos, új gázlúzbely,
ágyazható rekamié, 2 fotel eladó. Erd.:
66/282-392. -b-
Eladó Lada Szamara, 1991-es 5 ajtÓs, 5
sebességes, törtfehér, 2005. 03. 15-ig
érvényes műszakival. Erd.: 06/30/3490-947
vaqy06/30/4170-007

TARSKERE50

JARMU

28 éves, 175 cm magas, moleit lány vagyok.
Keresem társamal 30-35 év közö Ili Iérli
személyében, akinek nem a külső számit.
Jelige "Rossz egyedül" a szerkesztőségbe

kérem (Gye., Szabadság tér 1.) -b-4x-

06/20/9666-305.

ETZ 150-es j6 állapotban, 2 év muszaklval
eladó (80 E FI), valamini Simson Endura
újszerű állapptban, és Simson Schwalbe,51
es eladó. Ar megegyezés szerin l. Erd ..
06/20/5656-200 -b-4x-

Endrődön kert rendben tartasáért alberletet
adok cserébe. Érd.: 06/30/2992-870. -b
Viísártérl ltp-en 2,5 szobás lakás garáZzsal,
hosszú .Iávra kiadó. Bérlet megegyezés
szerint. Erd.: 66/284-996. -b-4x-

4ütemu Trabant limUZin U-es, kék, 1990
es, 70 Ekm-rel eladó. Erd.: 06/30/9835-427
-b-
Trabant 601-es 1.6 hónapos muszaklval
eladó. I.ár 90 EFt. Erd.: 06/30/3669-664 -b
4x-
Zastava szgk. eladó. I.ár 135 E Ft. Erd.:
66/284-82017 óra után. -b-4x-
Eladó 6 hengeres Csepel motorhoz, Uj
öninditó és új dinamó. I.ár 50 E Ft. Erd.:
06/30/5534-659 -b-4x-ALLA5/0KTATA5

LAKAS/KIADO

Általános Iskolások nemet korrepetálását és
kezdők .német nyelvoktatását vállalom. 500
FVóra Erd.: 06/70/5326-717. -b-4x-

Gyomán, Kolmann Itp.-en II. emeleti. 2
szobás lakás hosszú távra kiadó. Erd.:

Sopronban a Solar Club hotel ban 1,5
szobás/4 fo apartman (2x2 hetes) örökös
üdülési )'oga eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 06 30/2439-619 -b4x-

Eladó 28-as női kerékpár, 8 db szarula, 40 j
es cseréplazék - káposzta savanyitására Ar
megegyezés szerint. Erd.: 66/284-190. -b
4x-
Regeszto + palackok, viiI. hegeszto kom
presszor, áramfejleszlő, 1300 Volkswagen,
380 V köszörű, 220 V fúrógép, kéziszer
számok. Ar 1000-100 ezer Ft-ig. Erd.:
06/20/2279-024 este 19 óra után. -b-4x
Nyugati használicIkkek kaphatok: hutak,
fagyasztók, gázlűzhelyek, fűnyíró k,
kerékpárok, autókerék, páraelszívó, akku
mulátorlöltő slb ... Érd.: Körgát U. 25. Tel.:
282-366: 06/30/4873-964; 06/20/3454-232.
-b-

Nyarl hónapokban efókészlta, Ismétlő,
gyakorló, felzárkózlató foglalkozások, ill.
pótvizsgára, javítóvizsgára, osztályozó vizs
gára való inlenzív felkészílés kisiskoláso~nak
és 5-6. osztályosoknak történelembőt. Erd.:
285-141: 06130/8563-218.
Szépséglanácsadól munkat~rsakat keresünk,
akár 30-40%-os árréssel. Erd.: 06/70/2595
351; 06/70/3618-222. -b-

A júniusi lapunkban tévesen jelent meg egy néva házasulók névsorában. A
helyes név: Fekete Ildikó (Kazai József Attilával kötött házasságot).

Anyakönyvivá"ozások
Házasságkötések:
Bajics Roland István és Katona Márla, Molnár István Tamás és Klein Tünde,
Szmolnik Zoltán és Nádasdi Beáta, Medve Norbert és Oláh Erika, Kardos
Krjsztián és Maróti Erika, Csahóczkj János és DógjAdrienn.

Elhunytak:
Józsa Mihály 74, Mikó Illés 78, Zanyik Béla 55, Szeles Imréné Tóth Ilona 94,
Piltz Józsefné Tímár Eszter 69, Filimon Miklósné Icsa Róza 81 éves korában.

......................... " .

1kézzel hajt6s kukorIcamorzsoló, 1db 28-as
(érfi kerékpár eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 66/284-354 -b4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjellegű apróhirdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z A R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendö
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,--------------------------------------------------------,--------------------------*
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

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

Vendéglátók, rendezdk, táncos estét
szervezők! Vacsorát rendez? Bált szervez?
Zenekarra van szüksége? Rendezvényekre
hívJ'a az Akantisz zenekari I 06/30/6108-928:
06 20/221-66-33 -b-4x-

Első tulajdonostol - 3 funkcl6s mély
babakocsi eladó. I.ár 15 E Ft. Erd ..
06/20/5475-307 -b-4x-
Elso tulajdonoslol - lepedö alá helyezheto
I.égzésfigyelo készülék eladó. I.ár 30 E Ft.
Erd.: 06/20/5475-307 -b-4x-
KéZI haltásu kukoricamorzsoló; régi, lábbal
hajtós Singer varrógépek; 2 db 2 ajtós
ruhásszekrény; 1 db 3 ajtós ruhásszekrény;
tükör, páros ágyak, székek eladók. Ar mege
gyezés szerinL Erd.: 06/70/2930-845. -b-4x
Nyugati használt Cikkek 0lcs6n eladok:
fagyaszió láda, hűtő, fűnyíró, iotelágy, TV-k,
kerékpárok, számilógép PilI., zuhanytálca,
gyerekütés kerékpárra, .Iánclűrész, gáztűzhe
ly, bukósisak stb ... Erd .. Gye., Kulich U.
13/1; 06/20/9857-259

Laminált parketta lerakásat vallaiom. Erd.:
06/20/5373-224 -b-

PenzügYI lerületre éreltséglzell munkatár
sakat keresünk fÓ és mellékállásban
végezhető munkára Erd. 06/30/2435-313. 
b-

Kihúzható rekamié eladó Arany J. U. 5. Sz.
alatl.

Agyneműtartós gyermekheveró, .3 égős
palackos gáz és szonyegek eladók. Erd.: 386
440.
TOor:esJlűRIszekrény, 2 db olaj kályha, 6 db
ágybelét (matrac), 5 db belon vályú,
paprikadaráló, 24-es mountain bike keré~pár

eladók olcsón, ár megegyezés szerint. Erd.:
~ye., Ba jcsY-i:-Zr.sri;Ú;-;ct770."""""",,,,,,,,'1717__

etonkeverö bérlése 06/20/8009-087

Latin és standard tarsastáncruha elado CIPŐV
ei együll, továbbá 2 db matrózblúz. I.ár 26 E
Ft. Erd. 66/284-464: 06/30/5162-870. -b
5x-

Akkumulátor csepptöltó, tellesen automata
12 V-os és 2.4 V-os, dobozolás nélkül eladó.
I.ár 10 EFt. Erd. 06/20/4280-457 -b-4x
Kdmuvesek, ligyeleml Alllt6ato (85-140 cm)
új vasbak áron alul eladó. Erd.: 06/30/5165
811. -b-

ontolI a a o, el rali ajta I,
valamint 2 funkciós babakocsi (25 E. FI ,
bébihordozó (6 E Ft) eladó. Erd.:
06/20/4677-665 -b-4x-

Angol nyelvból korrepetálást, lelzárkóztijtást
vállalok általános iskolások részére. Erd.:
06/30/2957-501.
~30 m', 3 helYlséges eladó (ball volt).
I.ár 190 EFl. Érd.: 06/63/450-055. -b-4x
Nal, férlilodrászal és turbó, bronzbarnltó
szoláriuml Szoli: 21 FVp.; 2000 FV 100 p.
Hajayógyászati termékek megvásárolhatókl
Hol? Endrőd, Hosök lere 12. ARózsa presszó
melleit. Tel.: 06/30/5219-869
Veszélyes fák (lenyó IS) kivágását,
gallyazását, tűzifa fejvágásá!, döntését vál
[alom láncfűrésszel. Erd.: 06/70/2830347.
Fiatalok, Ilgyeleml AfrolrlZurák eikészItése
olcsón! Bejelentkezés, időpont-egyeztetés:

06/30/5219-869. -b-

Sza agcslszo oea ISIparI, motor n Ü.
I.ár 120 EFt. Erd.: 66 282-840; 06/20/964 
901. -b-4x-

AVásáriéri Itp.-en 1. emeleti, 2szobás, elke
Iyes lakás garázzsal eladó. I.ár 6 M Ft. Erd.:
Dajkó László Gye, Pásztor J u. 27/1. -b-4x
Gyomán, a Hasök utla 105. sz. alatti
parasztház jellegű épület eladó. I.ár 2 M Ft.
Erd.: 66/491-149; 06/30/5042-193. -b-4x-

VEGYES

Lénárt Lászlóné Gye., Iskola ú121. sz. -b-4x
Gyoman, Bocskai U. 48/1. sz. alatt j6 állapotu
összkomfortos családi ház eladó. Ár mege
gyezés szerint. Erd.: 66/285-207 -b-4x
Tanya eladó ~zarvasl út mell eit 2,5 ha földdel.
I.ár 5 MFt. Erd.: Endrőd, II. ker. 524. -b-4x
1,2 szoba-konyhás lakás elad6, Vlzmú sor 2.
I.ár 1MFl. Erd.: Gye, Mikszáth U. 16. sz. -b
4x-

Gye., ZnnYI M. u. 50. sz. alatt csaladi ház
eladó. Társasházi csere érdekel. Erd.: 284
776.
~~előll utcában csaladi háZ elado. I.ár 8
MFL Erd.: 06/30/3421-009. -b-4x-

Október 6. ltp. 8/1. sz. alaItI földsZInil 3,5
szobás lakás eladó, vagy 1,5 szobás
lakótelepire cserélhető. Lár 4,8 M FL Erd.:
Pál Zsigmond, Gye. Október 6. ltp. 8/1 -b
4x-

Gyomaendrodön társashaz épitesere IS alka
lmas, 1410 m'-es, össz~özműves épílési
telek elad 6. Lár 2,4 M FL Erd.: 06/30/3265
941 06/30/5932-841 -b-4 x
f;yt.ijónom-zugban vizparti Ikernyaraló lele
- stéggel. horgászati lehetoséggel eladó. Lár
4,5 M FL Erd. 06/30/6027-587: 66/322
398. -b-4x-

tndrödön, közel a Körös lolyohoz 12137
es, beépílhető telek eladó. Lar 250 EFL Erd.:
06/30/6111-645. -b-4x-
Gyoma központjaban, Kossulh u. 8. sz. alatt,
azonnal beköltözhetően 6 szobás, összkom
lortos ház eladó. Lár 9,5 M FL Erd.: 66/386
044. -b-4x-

Gyomán. Fo ut 116 Sz. alatt emeleles,
összkomlortos ház azonnal beköltözhetően

eladÓ. Ár megegyezés szerinL A Bajcsy-Zs.
Ut 109. sz. alatt összkomlortos ház eladó. Lár
9 M FL Erd.: 66/284-586: 66/282-862. -b
4x-

Endrödön, Fo úthoz kózell, 3szobás, étkezos,
belülről teljesen felújitolt családi ház, felsz
erelt-beépiteJl konyhával, garázzsal elad6.
Lár 8MFL Erd.: 06/30/5254-417 -b-4x
Osszkomlortos haz eladó. Jószagtartasra,
vagy vikend-háznak is lehet használni - nagy
földdel. Lár 550 EFL Erd.: 06/30/5452-984.
-b-4x-

Vásártén ltp. -en 3.. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Lár 4,5 MFL Erd.: 18 óra ulán 66/284
614: 06/30/6470-394. -b-4x-
tndrődön, a PillailYíMf--.':ii49".-:::SZ:O-.-:::awlat"'tl".hT:áZ
eladó, csere is érdekel. Lár 6,5 M FL Erd.:
06/20/2470-999. -b-4x-
Gyomán, afürdŐhöz közel épitesI telek elado.
Lar 1,5 MFL Erd .. 66/386-327. -b-4x-
Iúrkevén tanya eladó varashoz közeli,
összkomfortos, közművesitett, saját kövesút
tal, fűtött garázzsal, 5,5 ha iölddeL
Gazdálkodásra, vagy egyéb célokra is áta
lakitható. Lár 4 M FL Erd. 06/70/5160-185
-b-4x-

Eladó, vagy kertes cs.aládl házra cserelheto
Vásárléri Itp.-i lakás. Erd.: 06/20/5416-154.-
b- .

Endrödön, 3szoba + nappall, összkomlo.rtos
családi ház eladó. Lár 10,5 M FL Erd.:
06/70/2595-351. -b-4 x-

Szep környezet, jÓ horg~szlehetoség!
Borbély-zugban bekeriteIt telek elad6. Kúl,
villany van, vízpart 50,m-re, szabadstrand 1
km-re. Lár 280 E FL Erd.: 66/285-510. -b
4x-

Dregszöloben, Iskola ú121. sz. alalll hazamat
(nagy földterülettel) 2 szobás gyomaendrődi

lakótelepi lakásra cserélném. Különbözel
megegyezés szerinI. Lár 1,2 M FL Erd.: Erd.:

Gyomaendrőd, Sugár u. 69. sz. alatti
parasztház eladó. Erd .. 06/30/5071-92!
GSciTáilíl1azeraaoGye., lampa u. 20."Ter'
06/70/2518-560

llyoman a kozpontban, tetöterbeéplteses,
2család részére is alkalmas, hoszigetelt, jól
karbanlartott családi ház melléképüleltel,
garáz$zsal, 600 m'-es telken eladó. Lár:18 M
FL Erdeklodni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os lelelonszámon leheL -b
4x-

Endrődön, a PolanYI M. u. 20. sz. aiaiti 2
szobás, gázlűléses ház eladó. Lár 3 M FL
Erd.: a helYSZínen, vagy 661283-553, 20 óra
után. -b-4x-
13nY37OQC-:n-'.örllImÖlT.ddJ7er:1e:r:laT.dó',-=-=ga::::zd]7a""1ko:-:JdT:asC;::;ra
alkalmas, lakhaló állapot.ban, Gye.,
Öregszőlőben. Lár 2,2 M FL Erd.: 66/284
857. -b-4x-
Gyoma,'!-n--',a.o.."Rá~r-ma-s"T-K"'ö""rö""sh""öz"--""kö"'"ze~1~sz~o-=-ba
konyhás parasztház melléképülettel, 950 m'
es lelken eladó. Lár 4 M FL Érd.: este 7után
66/284-269 -b-4x-
Gyoma központjaDail2 SZintes, hosZlgetelt,
összkomfortos családi ház gázfűléssel,

garázzs;Jl, melléképületekkel, ipari árammal
eladó. Erd. 66/282-392 -b-



12 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2004. JÚLIUS

'UTI
~
~
'U~

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. úl61

Nyári ruhák,
cipok vására

géprongy
folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel ... )

~
~"f; •.

.. . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-,~~o·.
:~,_ ~.. hobby-, kempmgszakuzlet %,~

HORGÁSZ FELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfoN: 284~255

IN~YENES kOMPUTERES SIEMVizs~ÁlAT

H.~I<'~P.~Sz.o. dÉlElőTT

SITI<~VÉNYEk bEvÁlTÁSA

SIEMÜVE~Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk,

NApSIEM üVEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kisz.ol~ÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElrnEl: Szarka Cilla ~TSZERÉSZMESTER

.~ •••••••••••••••••••••• o •••••••• o ••••• o •••••••••••••• •••••· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEOkészülékek javítása, :
: üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.
· PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
• (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

UPC Direct·szett telepítése

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728· .• o •••••••••• .,., •• .,., ••••••••••••••••••••••••••• ., ••••••• ., .,., •••

~=",,==-~,.='~=r-=~~

I
~/J_._.~_ ~
c;;;.~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt i

Varrodámban vállal om: ~

~l nő· felsőruház t ~l
P. hozott anyagból, gyermek méreItől anői extra méretig ~

I
I egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. ~.l

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, @
, alkalmi és táncruhák ~

készítését is. ~

~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. M
~ ~

L
' Gyors határidő, kedvező árak. ~

.. ~~=:~=~~:~::~~::=~==~>~.~J
r---------------------,

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

Te[efon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!'- ~:r~ai_ Z~o~t~G.::m~~n~r~d~ ~o~s~:~ ~9.:. .J

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dDlgDzni tudó bútDrasztalDSDkat, asztalDssegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

Helyesbítés
ATájház-kereszt című, júniusban megjelent írásunkhoz:
Atalapzat szakmai rekonstrukciós tervét dr. Dénes Zoltán etnog

ráfus, vallás-néprajzkutató készítette, az építészeti és műszaki ter
vezést pedig Nagyné Perjési Anikó építészmérnök. -Szl-
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Teljeskörűépítőanyag kereskedelem, szín
vonalas kiszolgálás, minőségi áruld

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326

?
• GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ti
Továbbá vállalom:
Személy-, teher., mg..i gépjármű l1!Ol

és targonca gumiköpeny
szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ípari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesités, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

Építk zi
r~"::I.:te

ell it!

BELSŐÉpíTés2ET
SZÁRAZÉpíTÉS

idegburkolás vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

ÁG s- o p Egész nyáron várjuk Önöket
műholdvevők széles választékával:

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számílógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek töltése
• [Illemet-előlizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen
is

• Szervizünkben vállalj uk továb
bá nyomtatók, monitorok, tápegységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címiillk: 5500 Gyomaendrőd,Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

<.:

Digitális műholdvevőszett:
24900 Ft-tól

Lazer digitális szett:
29900 Ft

Analóg szett:
M2 és Duna Tv vételére 18 900 ~t

Műholdas televízió mindenkinek!
TELE MAX TÁV KÖZLÉ STECHNIKA

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853
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zetházJu D a

zemélygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

Figyelem!
Örökítse meg a nyári eseményeket, emlékeiti

• folyamatos AGFA·akciókl
• amatőrfilm kidolgozás kiváló minőségben

• papírkép készítés bármilven digitális
adathordozóról

• Különböző ajándéktárgvak
• óriási oronv- és ezüstékszer választék!

• oranv- és ezüstékszerek javítása,
tört oranvból ékszerkészítés

• Fénvképezőgépek, filmek széles választéko

Julica Üzletház, Gl,)omoendrőd.Fő út 216. sz.

Telefon: 06/66/284-81 S

Jelenlkezni.' Gyomaendród, Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. július 9-én 17 óra
Endrődön: 2004. július 9-én 17 óra

(Déryné Múvelódési Otthon)

r---------------------,
i PAPÍRDOBOZ i. .
I St~colt és hagyományos I
. PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS !
I RÓZA KFT. I
I· 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l, I'

Tel./fax: 66/282-686, 06120/9142-122

L. _. ~:~i.12~n~:~~::'s~~~':....._ . ..i

TAPÉTÁK

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek ..,...-.
Alapozó és zománcfestékek, lazurok P!'~~'

Lakkok, hígítók, hézagkitöltök, '
szinezök .............e..-.-.:...I

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK
EGYÉB

Kerámia kaspók, vázák
Műanyag áruk
Viaszos vászon akció! 710Ftlm

ÚJDONSÁG!
MŰANYAG KERTI BÚTOROK érkeztek

ONL
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-mai!: online@bekes.hungary.net

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553 • Mobil:06/70/5037-612

üzép-te ep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész· kovács-szén, • dúsított

diószén (4000 cal.),
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071,66/284-812 este

TAPÉTA'" FE'STÉ'K, -

,ÉS AJÁNDÉKSZALON.
. . . '. . l ' ,

. . 5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. -45.. . Y .
. jI..' _.0,' • I' :' l' l

•• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLE íTÉS:
: csótá Y·, ha gya-rtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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5500 Gyomaendröd l Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

Dl AIMRE AGól-Suli eredményeiből
A hatodik, Gól-Suli által rendezett Szaloncukor Kupán, 2003.

decemberében anagy nevű csapatok között a2. helyezést értük el. (Első

aBcs. Előre letL)
2004. február 21-én a 1988-89-es születésűek VI. Mizse-Csibe

Kupáján, Lajosmizsén ahat csapat közül a3. helyezést értük el.
2004. április 8. Az 1990-91-es születésűeknek a Gyomaendrődi

VSE által rendezett II. Barátság Kupán, 4 csapat részvételével az 1.
helyen végeztünk.

2004. június 6-án, az 1991-92-es születésűeknek Csorváson aIV.
Ma-Fa Kupa Gyermeklabdarúgó Tornán 6 csapat közül a 2. helyen
végeztünk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen atornán már részt vehettek az
1995-96-ban születettek, és ők adicsőséges 3. helyet érték el. Ez év
júliusában ismét edzőtáborozunk 34 gyermek részvételével aszokásos
helyen, Ásotthalmon. -Gál István-
,..---_._------------

l~ IC~pl
AGyomaendrőd és Vidéke ÁFÉ8Z
értesíti tagjait, hogya tagsági

részjegy értékét a 2003. évi
küldöttgyűlés 5000 Ft-ra emelte.

Arészjegyek kiegészítésére ez év végéig
van lehetőség.

Tagsági ügyintézés
- részjegy-kiegészítés, üzletrész-vissza

vásárlás, részjegy-visszafizetés
Gyomán, az ÁFÉSZ központi irodában.

Gyomaendrőd, Kossuth u. 33., naponta 8-11 óráig
Endrődön, aCOOP ABC-áruházban

júliusban minden csütörtökön, 9-12 óráig.

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

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld • fóliák, gumicsizmák, esőruhák,

védőkesztyűk kerti- és kéziszerszámok • műanyag kukák, virág
cserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek • állati eledelek
• grillezők, faszén, szúnyogriasztó, szúnyogháló ventillátor

• szivattyúk öntözőcsövek, -fejek, fáklyák, fűnyíró k, sörpavilonok
Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ ?It4té
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

"Együtt a Kárpát-medencében"
III. Suttyomba Népzenei fesztivál

2004. július 10-én, immár harmadik alkalommal kerül megren
dezésre az "Együtt a Kárpát-medencében" Suttyornba Népzenei fesz
tivál. Az Erzsébet-ligetben, a Liget-fürdő előtti területen délelőtt

birkapörkölt-főző verseny, délután pedig népzenei koncertek várják az
érdeklődőket.

Az előző évekhez hasonló jó hangulatról Németh Dénes és Zenekara
(magyar népzenekar), Técsői Banda (rutén zenekar), Chagall Klezmer
Band, Kolo Zenekar (délszláv zenét játszó együttes), Szivárvány
Citerazenekar, Fekete Rózsák (roma zenekar) és aházigazda Suttyomba
Zenekar gondoskodik.

Minden zeneszerető vendéget vár arendező: Suttyomba Alapítvány!

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
. Tel./fax~ 06-66-386-186, 06/30/3348-0.18

Építólpari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

6piléSi a1l!Jago/f.: soder /wmo/f.. cement. mMz.
/f.öuiza/{I/f. suiftilfiSa
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[. Rendőrségihírek .]
2004. júniusi eseményekról

Június 1-jén 14.20-kor jelentették, hogy koccanásos közlekedési baleset történt aFő út
és Zrínyi utca kereszteződésében. Egy személygépkocsi a padka mellé leállt, eközben a
mögötte érkező segédmotoros kerékpár vezetője nem tudta kikerülni, és akocsi hátuljának
ütközött. Az alkoholos szondázás negatív eredményt hozott. személyi sérülés nem történt.

Reggel bejelentették, hogy avárosban, egy telephelyen leállitott munkagépekből több
mint 500 liter gázolajat tulajdonított el ismerellen tettes. Anyomozás során rövidesen elfogták
akél elkövelőt. akik ellen lopás miatt indult eljárás.

4-én az egyik szórakozóhelyen történt verekedés, ahol egy fiatal fértit ütlegelt két másik,
szórakozó személy. Arendőrök elfogták akél verekedőt. és garázdaság miatt folyik elfenük az
eljárás.

Egy helyi lakos bejelentette, hogy élettársa családi veszekedés során több alkalommal
ököllel arcul ütötte, lelökte alépcsőn. Ennek következtében eltört az orrcsontja. Az élettárs elfen
súlyos testi sértés miatt folyik eljárás.

2-ra virradóra Endrődön egy utcában két hasonló eset történLlsmerellen elkövetők beha
toltak két udvarra és az ott parkoló lezárt gépjármüveket feltörték, és értékeket loptak el. Akár
mintegy 130 ezer forint volL

17-re virradóan jelentették be, hogya külterületen egy tanyából MTZ mezőgazdasági

vonlatót loptak el. Az értéke mintegy 4,5 millió lorinl.lsmeretlen elkövető ellen folyik az eljárás.
16-ra virradóan ablakbefeszílés módszerével betörést követtek el az endrődi nagy ABC

be. Dohányáru! és kávét loptak el.
19-én alúzoltóktól érkezett bejelentés, hogy az egyik utcában egy épület meggyulladL

Ahelyszínen lett inlézkedés során kiderült, hogy aház tulajdonosa aháztetőből kilógó nád
szálakat előző nap kiszedle, majd azt meggyújtotta, salúz továbbterjedt aháztetőre. Személyi
sérülés nem történLldegenkezüség. szándékosság kizárható.

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

Tisztelt leendőés új vásá,lóinkI
Megnyitottuk új bemutatótermünket

Kínálatunk
Burkolók: fali csempék, padlóburkolók, ragasztók, fuga

porok
Szaniterek: mosdók, kádak, csaptelepek, WC-kagylók. WC

ülókék. zuhanykabinok
Fürdöszobaszekrények 19900 Ft-tól, 37900 Ft-tól

ajándék lükörrel

Műanyag kerti bútorok folyamatosan. nagy választékban
kaphatókf

Minden kivágott és bemutatott hirdetésért
5% kedvezményt adunk!

5500 Gyomaendrőd,Toldi ú~ 111.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-tóI12.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZSZÁllíTÁS!

"Csak együtt sikerülhet!" hirdette és hitte aFidesz - Magyar Polgári
Szövetség.

A Fidesz higgadt kampányával, kidolgozott programjával, felkészült
képviselőjelölt jeivel bebizonyította, hogy agyűlölködés, a lejáratás nem cél
ravezető és nem felel meg acivilizált európai normáknak.

KÖSZÖNÖM mindazok szavazatát, akik a Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség által képviselt nemzeti petíció és polgári értékrend mellett tették le
voksukat. Köszönöm az első szavazóknak, afiatalabb és idősebb korosztály
nak, a nyugdíjasoknak. Köszönöm a gazdáknak, a szakszervezeteknek, a
köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, és azoknak is, akik csalódtak azok
ban. akik jólélet, ingyen tankönyvet ígértek és helyette csak áremelést kaptak.

A Fidesz országosan 1454 280 szavazatot, megyei szi nten 50 726
szavazatot, Békésszentandrás. Csabacsűd, Gyomaendrőd. Hunya, Kardos,
Kondoros, Örménykút, Szarvas településeken pedig összesen 6882 szavaza
tot kapott. Az 5. számú választókerületben az érvényes szavazatok 51 %-ál a
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség kapta, és csak 33%-át az MSZP.

Az Önök szavazatának köszönhetően dr. Becsey Zsolt személyében
képviselőnk van Brüsszelben. aki tudásával, felkészültségével és ráter
mettségévei minket, aBékésszentandráson, Csabacsűdön, Gyomaendrődön,

Hunyán, Kardoson, Kondoroson, Örménykúton, Szarvason élő embereket
fogja képviselni.

Kéréseit, kérdéseit, észrevételeit a már megszokolt módokon, levélben
címemre az 5601 Békéscsaba, Pf. 385-re, telefonon a66/444-112-re, vagy a
helyi szervezet elnökéhez juttathatja el.

Köszönettel:
Domokos László, Békésszentandrás, Csabacsűd. Gyomaendrőd.

Hunya. Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas országgyűlési képviselője

Ts-----

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendröd KépYiselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadsag tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. David Imre polgármester. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
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A TARTALOMBÓl:
Határ Győző 90 éves 9. oldal

Benzinproblémák aMOL-nál? 16. oldal

Interjú Dági Jánossal 3. oldal

15 éves anagylaposi klub 5. oldal

Családi nap volt. 5. oldal

Az augusztus 20-i rendezvények 5. oldal

Pályázatok 4., 6. oldal

Aleonardo-program fejleményei 6. oldal

Aközterület-felügyelő felhívása 6. oldal

AKulturális Egyesület támogatási pályázata 6. oldal

Városunkban
járt az

FVM miniszter,
a halászati
szövetkezet

beru házásának
átadóján

2. oldal

Fásy Ádám a
rendezvényekről.

Gyomaendrődön

.zajlott július 10-én a
Fásy Mulató

és a Miss World
Hungary

szépségkirálynő

választás elődöntője

8. oldal

M bil •

..••••......•.•.•..............•.•••............•...•....••
o o

: A lakáshitel házhoz jön! :
o o

: OTP Bank-i hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű :
o o

: ügyintézéssel!
: Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni,
: felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelr

Terhelt ingatianra is van hitellehetőség! - Hívjon és segítünkl
Referenciamunkákkal rendelkezünk!

Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történik!- Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással! .

- Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetőségei

: (20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehetőség

: Tóth Jánosné, üzleti fíítanácsadó Tóth János, területi képviselő
: 20/9376-738 20/9220-990
: Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:
: Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. - Tel./fax: 66/352-537 . :
o o........••••.•........••.•••.......•••••.......••••••......

li(Ció SlElöN8IN!!!

Jobb veled avilág

ENILNO BT.
~. 'Mob~le' ~~·III

Gyomaendrőd,Fő út 214. Telefon: 66/282-822

Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába,
üzletbe, mú'helybe

KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
Üiil'i'l lbilEiI'i" Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.
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A halász szövetkezet fejlesztés
AKörösi Halász Szövetkezet, aKörösi Halértékesítő és Halfeldolgozó

Szövetkezet Halfeldolgozó Üzemének ünnepélyes átadási ünnepségén
dr. Csoma Antal, a szövetkezet elnöke ismertette a halászati szövetkezet
múltját, modernizálását. Megtudtuk, hogy az 1971-ben elkezdett halfeldol
gozás mostanra a mai kor követelményeinek és az EU előírásainak meg
felelő üzemmé vált. A fejlesztés négy éwel ezelőtt kezdődött, 2000-2002
között 7 millió forintos agrártámogatással, nettó 29 millió forintos beru
házási költséggel. Ezzel aműködés feltételeit teremtették meg. 2003-2004
ben az üzem EU-s követelményeket követő modernizációja folyt, ami nettó
60 millió forint volt, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatás
aTerületfejlesztési Alapból. Továbbá 30 millió forint fejlesztési célú EU-hitel
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől, aMagyar Fejlesztési Bank refi
nanszírozási keretéből, 10 éves futamidőre.

A jelentős átalakítások generálkivitelezője a gyomaendrődi Szaci
Épkerszolg Kft. volt.

Németh Imre agrárminiszter átadó beszédében hangoztatta, hogya
magyar agráriumban, vidéken, megindult az "élet", van innovációs készség.
Reményteljes, hogya mezőgazdaság technikai megújítására, afeldolgozás
fejlesztésére avidéki, mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztésére és a falu
arculatának, kulturális értékeinek megőrzésére tudjuk fordítani az EU-s
támogatásokat - mondta. A Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív prog-

Németh Imre miniszter beszéde

ramjából az egyik az agrár- és vidékfejlesztési operatív program. Amagyar
édesvízi halgazdálkodás megújítása, fejlesztése, korszerűsítése is megvaló
sulhat az elkövetkezendő három évben. A halászat előtt, meggyőződésem

szerint, komoly jövő áll- tette hozzá végezetül aminiszter, és további ered
ményes munkát kívánva nyitotta meg az új, átalakított üzemet.

Kilencven éve, hogy kitört az első világháború (I.)
Kilencven év hosszú idő. Apáink, nagyapáink már nem

tudják elmondani dédunokáiknak, hogy milyen is volt az első

világháború. Ma már csak a történészek kutatásai alapján (fel
jegyzések, hadvezéri naplók, hadi tudósítások, újságok, sze
mélyes élményről készült feljegyzések, diplomáciai iratok, do
kumentumok, jelentések áttanulmányozásával), nem utolsó
sorban a frontot megjárt katonatisztek, a húszas és a harmin
cas években készült leírások (könyv formában) segítségével
és annak korhű leírása útján ismerhetjük meg a világháború
kitörésének előzményeit, valamint a négyéves háború
történetét.

Már a múlt század elején viharfelhők gyülekeztek Európa
kontinense felett. Franciaország rohamosan készült a néme
tek ellen, mert azok 1870-71-ben elfoglalták, bekebelezték az
ország északkeleti részén lévő Elzász-Lotharingiát (a Vogé
zek-hegység területét), mely sok ásványkincs lelőhelye.

Ugyanakkor Anglia nem jó szemmel nézte Németország
gyors ipari, gazdasági fejlődését. Nem utolsósorban a hadi
flotta átszervezését, megerősödését. Anglia, az "óceán ura"
kimondottan ellenszenvesnek találta a németek minden
vonatkozásban történő fejlődését, úgy érezte, hogy világhatal
mi helyzete gyengül, veszélyben van. A Balkánon Bosznia
Hercegovina, Horvátország, továbbá a Kárpátok északkeleti,
északi részén egyes területek az Osztrák-Magyar Monar
chiához tartozott. A környező államok ellenséges szemmel
tekintettek amonarchiára. Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy egyes államok hatalmi törekvései, gazdasági és iparilag
történő erősödés ellen irányuló fellépés, illetve annak megál
lítása, akadályozása lebegett célként a háttérben.

1914. június második felében katonai hadgyakorlatot tar
tottak Szarajevó közelében a monarchia katonái. A gyakorla
ton megjelent Ferenc Ferdinánd trónörökös is. Miután a
gyakorlat a vártnak megfelelően sikerült, azért elhatározták,
hogy a közelgő vasárnapon az ünnepélyes tendumot
(hálaadás) a székesegyházban hallgatják meg, majd
fogadásra a városházára mennek. 28-án délelőtt Ferenc
Ferdínánd és felesége (Hohenberg Zsófia) a székesegy
házból 10 óra után autóval az Appel rakpartról a Csumurja
utcába fordult be. A járdán álló lakosság éljenzett a trónörökös

pár láttán, majd a tömegből egy fiatalember kilépett, az autó
felé sietett, és egy bekötözött, fekete zsákot dobott a gépko
csiban ülők felé. A trónörökös a kezével a zsákot az autó mögé
irányította, s így néhány méterrel hátrébb robbant fel a bomba.
A detonáció ereje nagy volt, és az utánuk jövő kocsi utasai
közül megsebesítette a szárnysegédet és egy ezredest,
valamint az éljenző, civil emberek közül jó néhányat. A tettes
menekülni próbált. A rakpartról a Miljacsk folyóba vetette
magát, ahonnan a csendőrök húzták ki. A sebesülteket
Gertner katonaorvos a kórházba vitte. Némi késéssel a
trónörökös feleségével tovább folytatta útját a városházára.
Ott a polgármester Ferenc Ferdinánd kérésére igen röviden
elmondta üdvözlő beszédét, majd az autót a helyőrségi

kórházba irányította, amely mindössze hárompercnyi távol
ságra volt. A rakparton haladtak, majd befordultak abba az
utcába, amelyet egy héttel azelőtt neveztek el Ferenc
Ferdinánd utcának. Ekkor egy vékony fiatalember ugrott fel az
autó küszöbére (Prinzip Gavrilo), és a trónörökösre lőtt. A
golyó a nyaki ütőeret találta el, amiből aztán spriccelve folyt a
vér. A következő lövés a feleség altestét érte, ami szintén halá
los volt.

1914. június 30-án összeült az országgyűlés, amely ekkor
egységes volt, a tragédia eredményeként. Az országgyűlésen

felszólalt Apponyi Albert, és a következőket mondta: "A re
ményteljes jövő a múltba süllyedt, mielőtt jelenné alakulhatott
volna. A történelemnek egyelőre megírt fejezete lepecsételve
és olvasatlanul tűnik el az enyészetbe ... n

A merényletet követő hetekben a szomszédos, majd a
távolabbi európai államok is katonai mozgósításokat rendeltek
el. Felélénkült az üzenetváltás, diplomáciai tevékenység,
ultimátumküldés. Augusztus hónapban megindultak a harci
cselekmények, és fokozatosan léptek be a nemzetek az előre

nem látható hosszú, véres háborúba, fogságba. A háborút
viselő nemzetek között két tábor alakult ki. Központi hatalmak:
Magyarország, Ausztria, Németország, Bulgária, Török
ország.

Antant és szövetségesei: Anglia, Franciaország, Olasz
ország, Szerbia, Románia, Belgium, Amerika.

(Hunya Alajos) (folyt. köv.)



2004. AUGUSZTUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

Modell értékű megyei összejogást

A Városi Képtár falán a bronz betűk na
gyon zavartak valakit, mert egy szép éjszakán
lelopott egy betűt, többet pedig megrongált.
A szépülő városunkban általában rende
zettséget és csinosítást szerető emberek lak
nak, tevékenykednek. Mindenki igyekszik a
háza táját rendben tartani. így tesznek· az
intézmények is, pénzt, munkát áldoznak rá.
Van, akinek mindez nem tetszik, mert csak a
rongáláson. tönkretételen. másoknak a
bosszúság okozásában keresi szórakozását.
Primitív emberek, primitív aggyal, és alpári
szokásokkal. Sajnos, nem kerülnek elő

általában, és senki sem tudja, kik lehetnek
ezen erős emberek. A kérdőre vonás is
elmaradl?.. (Nemrég még egy betű eltünt.)

szintén az augusztus huszadikai műsorba.

Remélem, hogy Gáspár Győző elnézést kér a
gyomaendrődi polgároktól. Nem engem, Dógi
Jánost csapott be, hanem azt a néhány ezer
embert. aki őket várta. Én annyit vállaltam a
történetben, hogy az alapítvány a zenekar fel
lépési díját kifizeti. s részemről ez a történet le
lesz zárva.

Az alapítványunk pályázik az Európai
Szociális Alaphoz egy foglalkoztatási programra,
ami aGyomaendrődön és térségében élőknek a
foglalkoztatási helyzetét oldhatja meg 12
hónapon keresztül. Lényege, hogy olyan
parképítő, gondozó programot indítunk, ahol a
résztvevők felismerik a káros. az egészségre
ártalmas növényeket, például aparlagfüvet, és a
meglévő öreg vagy beteg fák megmentéséhez
szükséges metszéseket, kezeléseket megta
nulják. Afő pályázó ebben aszegedi Dél-Alföldi
Régióért Kht. A Gyomaendrődi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat az első számú "alpá
lyáz6" . Ha nyer a program. akkor 25 főnek tu
dunk képzési és 12 hónapra foglalkoztatási
lehetőséget adni.

Szeptemberben lezárul a PHARE-pályáza
tunk, amelyben aközösségi ház felújítása szere
pel, továbbá képzőművészeti. zenei képzés, fel
zárkoztató programok, ahol Gyomaendrőd város
intézményei a konzorciumi partnerek. Ennek
folytatására egy újabb pályázatot adtunk be az
úgynevezett Tanoda-programra, aminek várjuk az
elbírálását. Ezzel atevékenység folyamatos lesz.

Ebben az évben mintegy harminc pályázatot
írtunk meg, amiből eddig 10-12-t nyertünk meg
Az alapílvány keretein belül működik 12 fővel a
varrodánk is, ahol bérmunkát végzünk. Úgy néz
ki, hogyalétszámot bővítenünk kell, hogya
megrendeléseknek eleget tudjunk tenni.

Újsághír 2004. június 29-én megalakult 9
lővel a Békés Megyei Romaügyi Tanács. Ez
Varga Zoltánnak, a Békés Megyei Képviselő

testület elnökének javaslata volt. Öt tagot a
megyei romaszervezetek, míg négyet a javaslat
tevő, Varga Zoltán delegált. Ezek: Dógi János,
Surman László, Rádainé Rácz Róza, Ficz Gyula,
Bacsó Imre, valamint Erostyák Zoltán. dr. Pel
csinszki Boleszláv, Skrován Lászlóné és Tóth Ká
roly. Atanács tagjai elnöküknek agyomaendrődi

Dógi Jánost választották. Erről az új szervezetről,
céljairól beszélgettünk Dógi Jánossal.

Üdvözlöm aGyomaendrődi Híradó olvasóit,
örülök a lehetőségnek, hogy munkámról beszél
hetek. Ezzel kapcsolatban röviden ismertetem az
Európai Terv a romák felzárkóztatására című

programot. A Romaügyi Tanács megalakulásá
nak előzménye az. hogy mivel általában minden
településen történik romaügyben valamilyen
kisebb-nagyobb esemény (például Békés
megyében, Gyomaendrődön jelentősen több
minden történik, mint máshol. Több képzési
program és egyéb dolgok), néhányunkban
felmerüit, hogy miért van ez így? Azt gondoltuk,
úgy tudnánk segíteni a településeknek. a civil
szervezeteknek. önkormányzatoknak, ha egy
komplex megyei programot készítenénk, sebben
kimondottan konkrét dolgok lennének. Tehát az
Európa-terv a romák felzárkóztatására című

program keretében meghirdettünk mindössze
5-6, de nagyon fontos, megvalósítható, konkrét
elképzelést. például lelzárkóztatást azoknak a
fiataloknak, akik nem végezték el a nyolc
általánost a megyében. Erre ajánljuk a komplex
programot. és az EU-ban is helytálló OKJ-s
képzést biztosíthatunk számukra. Továbbá
foglalkoztatást elősegítő programokat és
akciókat szeretnénk megvalósítani. Például
nagyon fontos a kistérség i roma szellemi for
rásközpont hálózat kialakítása. Igaz, ez általában
nem oldja meg hosszú távon a helyzetet - ezt
tudjuk -, de rövid távon a településen vagy a
megyében minél több roma foglalkoztatási prog
ram beindulhat. Tovább tart, mint a közmunka:
16. 18. 22 hónapig lehet az új rendszerben
embereket foglalkoztatni. E szellemi központ
tehát ilyen Jellegű pályázatokat segítsen
készíteni A szellemi forrásközpont munkatársai
- úgy roma, mint nem az - felkészültek le
gyenek, az adott programokat végig tudják vinni
kezdettől a befejezésig. Minden program a
képzésre épül. Előfordult már nemegyszer. hogy
a képzés ideje alatt jelentkeztek vállalkozók, és
embereket kértek amegfelelő munkakörbe.

Aprogramoknak szólniuk kell az oktatásról,
kultúráról, asportról, ahagyományokról. Asport
terén próbálunk például a megyei sportszövet
ségekkel, klubokkal kapcsolatot teremteni, mert
nagyon sok tehetséges cigány fiatal van. aki

elkallódik. Én azt gondolom, hogy ki kell mon
dani: inkább kerüljenek közösségekbe, sport
körökbe a fiatalok, és esetleg országos vagy
nagyobb sikereket érhessenek el, mintsem dro
gosok vagy egyéb módon kirekesztettek váljanak
belőlük. Tehát az a lényeg, hogy romaügyben
konkrét el képzelések, események történjenek, és
ez valahol legyen egy számonkérhelő dolog is.
Szerintem le kell, hogy járjon végre a mel
lébeszélések ideje, használjuk ki az EU-adta
lehetőségeket. Azonban azt gondolom, hogya
szakképzetlen roma munkaerő sehová sem kell.
Ha mi erre mindannyian felkészülünk, nem
leszünk vesztesei acsatlakozásnak.

Egy roma-program egy adott településen
viszont nem csak a romákról szól. Ugyanis ve
gyünk egy példát: egy százezer forintos program
40-50 százaléka a foglalkoztatás, a másik fele
képzési rész, amit nem aromák vesznek fel. Egy
ilyen programnak az adott településen a nem
cigányok is a hasznát látják, ám a programban
mint kedvezményezett nem csak romák vehetnek
részt. Azt lehet mondani, hogy gazdaságélénkítő

hatása van, mert ha mondjuk 12 hónapon
keresztül - tegyük fel - 20 embert foglalkoz
tatunk, akkor azok a pénzüket a program ideje
alatt (is) a helyi boltokban költik el, vagyis
mások is profitálnak belőle.

Az ötlet onnan származik, hogy tevé
kenykedik az Országos Romaügyi Tanács, s mi
ennek mintájára gondoltuk mindezt megvalósí
tani amegyénkben. Nem hiszem, hogya tanács
ban a pártállásnak lenne szerepe. Ennek azért
van csak jelentősége, mivel akormány támogat
ja a programot. Terveink szerint a későbbiekben

kiajánljuk aFidesznek is, sőt azt szeretnénk, ha
minden párt - kormány vagy ellenzéki - vegyen
részt benne. Legyen Békés megyében valóban
egy modell értékű összefogás egy közös ügy
érdekében.

Szeretném még közölni a lap olvasóival,
hogya Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány. a
Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat él és dolgozik. Minden eddigit
felülmúló programokat hajtunk végre, PHARE
pályázatokon veszünk részt. .. A Fő úti épületet
renováljuk, ugyanakkor az udvarban egy
oklatótermet építettünk. Ennek átadása augusz
tusban várható. Göncz Kinga esélyegyenlőségi

miniszter elfogadta a felkérést az ünnepélyes
átadásra, az időpont még bizonytalan.
Megrendezzük idén is. az átadás napján. az
ötödik cigányzenész és táncos találkozót.

Két évvel ezelőtt, amikor a Romantic
együttest harangozták be az augusztus hu
szadikai ünnepi műsorokba, engem is beleke
vertek az ügybe, amikor nem jelent meg az
együttes ... Az akkor nem túlságosan támogatott
együttest a rendező az idén mégis meghívta.

GARÁZDA

-bk-

ETT
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Gyomaendrődváros képviselő-testülete

PÁLYÁZAT

Családi Nap Gyomaendrödön

KIÁLLíTOTT
Nagyné Veres Róza kiállítása aPallasz Galériában július elején nyílt.

Megnyitójában Pataj Pál festőmúvész méltatta Nagyné Veres Róza alkotá
sait.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt
pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Zártkert (KECSEGÉS-zug) 15061 hrsz.
Béke Faház értékesítésére!

Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik arészletes pályáza
ti kiírásban meghatározolI feltételeknek megfelelnek!

A pályázat elkészítéséhez szükséges információl nyújt Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztálya, Gye., Szabadság
tér 1. sz, telefon: 66/386-122/112.

A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázata! zárt borítékban, 2
példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve ..Béke Faház" jeligével
ellátva 2004. augusztus 31-én, 12 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző

napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. címre. A
pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget. A lenti
határidő elmulasztása jogvesztől

A Családi Nappal aVárosi Családsegítő Központ 2001-ben hagyományt indí
tott el. Idén aVárosi Gondozási Központ és a Városi Zene- és Művészeti Iskola is
részt veli a szervezésben. A Családi Napon jól érezték magukat az ép és a sérült
gyermekek, közös élményekhez jutotlak. Minden gyermek talált érdeklődési körének
és fejlettségi szintjének megfelelő programot.

A rendezvényen lévő színpadi előadások, a kézműves sátorban és a népi
mesterségek sátrában folyó tevékenységeken (papirhajtogatás, papírmerités,
agyagazás, gyöngyfűzés) való aktív részvétel, a gyerekek életkori sajátosságainak
megfelelőek voltak. A délután folyamán kb. 150-200 tő szórakozott asportpályán
Folyamatosan jöttek-mentek, cserélődtek a látogatók. Legnagyobb népszerűségre

Kazsó és az Ámokfutók előadása számíthatott (kb. 500 fő), de még ennél is többen
voltak kíváncsiak abékéscsabai kommandósok bemutatójára.

A továbbiakban is igyekszünk úgy összeállítani a programot, hogy az a
Gyomaendrődön és a környék lelepülésein élő fiatalok, idősek számára kielégítő,

tartalmas legyen.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani lámogatóinknak, akik hozzájárultak ren

dezvényünk sikeréhez: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomai Kner Nyomda
Rt., Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Barna és Társa Ker. Bt., Gellai Imre váll.,
Gschwindt és Társa Bt., Hőtechnikai és Gépipari Kft., Integrál Épílőipari Rt.,
Keselyősi Földművelő Kft., Kurilla butik, mammul tec Hungary Klt., Rádió 1., Róza
Vendel váll., SIKÉR Klt, továbbá Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium,
Kalana Józsel Művelődési Közponl, Poharelecz László váll., Gyomaendrődi VSE,
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Selyem úti Övoda, Sebők és Sebők Kft.

CZIKKELY ERIKA intézményvezető

Képviselő-testületi ülésró1 2004. július 29-én
Apályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles

másolatai!; erkölcsi bizonyítványt; szakmai önéletrajzot, amelyben kérjük részletesen
bemutatni, hogy a pályázó milyen szervezetirányitási és -vezetési gyakorlattal ren
delkezik. Amennyiben a pályázónak gazdasági társaság vezetésével kapcsolatos
gyakorlata van, úgy kérjük bemutatni aszervezet méretét, tevékenységi körét is; hoz
zájáruló nyilatkozatot aszemélyes adatok bírálók általi megismeréshez; üzleti szak
mai elképzelést.

A KH. a tulajdonostól a 2005-ös gazdasági évben (mely egyben bázisévül is
szolgál) legfeljebb az árbevétel 20%-ának megfelelő összegű működési támogatást
kaphat, mely akövetkező gazdasági években évente 20%-kal csökken. Apályázónak
apályázatban a támogatási feltételek vállalásáról nyilatkoznia kell.

2004. július 19. Gyomaendrőd város képviselő-testülete

NAPIRENDIPDNTOKBÓL
II Módosították a gYógyszertárak ügyeleti rendjét. A településen lévő három

gyógyszertár, heti váltásban akövetkezők szerint látja el az ügyeletet 2004. augusz
tus 1-jétől:

. hétfőtől péntekig 6-8 óráig és 17-22 óráig
szombaton 6-8 óráig és 16-22 óráig
ünnepnap és vasárnap 9-11 óráig és 16-22 óráig. Minden szombaton az

Aranysas gyógyszertár 8-12 óráig nyitva tart (kivéve ünnepnap).
II AVárosi Egészségügyi Intézmény dolgozói egységesen 2004 augusztus 9

től 19-ig szabadságon lesznek, az intézmény zárva lesz. Arendelő intézethez tartozó
lakosságnak a fenti időpontban szükséges ellátását a Réthy Pál Kórház és Rendelő

Intézet látja el.
II Megvásárolják az Endrődi utca 1. sz. alatti ingatlant, amely a Gondozási

Központ szomszédságában fekszik. Balázs Imre ajánlatot tett a háztartási bolt
épületének, továbbá a Fő út 39. sz. alalti ingatlan eladásáról. AGondozási Központ
fejlesztési terveihez illik az ingatlan használata, megfelelő átalakítás után. Avételár
tízmillió forint.

II Nagy igény mutatkozik avárosban acsatornaépítést követően az utak szilárd
burkolattal való megépítésére. Az útépítésre javasolt utcák közül akövetkezők épilési
szándékát támogatják, illetve javasol ják: Gárdonyi G, Hámán Kató, Kisréli, Fáy,
Mátyás király, Berzsenyi, Nagy S., Botond, Rácz Lajos, Toronyi, József A, Zrínyi
Ilona, Alkotmány, Rózsahegyi K., Deák F, Csejli, Bercsényi, Mikes K., Kilián II. ütem,
Tanács II. ütem. A munkálatok tervezése, engedélyezése, közbeszerzése a nyertes
kivitelezővel, a szerződés megkötése október 25-ig fejeződik be, ezért két ütemben
valósulnának meg az építések: 2004 őszén és 2005. évben. Az útépítés tervezett be
kerülési br. költsége 118990575 Ft, amelynek 80%-át az önkormányzati, 20%-át a
lakossági hozzájárulások adják.

II Pályázatot kívánnak beadni aSelyem út építésének II. ütemére. Aberuházás
költsége 30,5mitlió forint, az önkormányzat a saját forrást, a beruházás 35%-át,
10 718 672 forintot a2004-es költségvetésében meghatározott keretből és lakossá
gi hozzájárulásból a2005-ös évre biztositja.

II Bővítik a Hantoskerti holtág szivatlyútelepéne kapacitásáL Ezt a
Területfejlesztési Tanács pályázatán szeretnék megvalósítani. Aberuházás összértéke
közel 74 millió forint, saját erő 14,8 millió forint lenne, és 2005-ben valósulhatna
meg.

II Tervezik a Fazekasi út felújítását egy TEKI-pályázattal. Az erre igényelhető

pályázati pénz közel 29 millió forint. Az 1350 méteres út burkolatának felújítása
időszerű, mivel nagy forgaimat bonyolít le aszennyvíztelep felé, de idegenforgalmi
szerepe is jelentős. Ehhez szükséges saját erő 7,23 millió forint lenne, az
összberuházás értéke pedig löbb mint 36 millió forint.

Pályázati felhívás
a L~get Fürdő Kft. ügyvezetőállására
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a

100%-os tulajdonában álló egyszemélyes kft. formájában múlciidő

Liget Fürdő Kft. (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. sz.,
cégjegyzékszám: Békés Megyei Cégbíróság: 04-09-005983 továbbiak
ban Kft.) ügyvezetői állás betiiltésére, főállású munkaviszony
keretében, 2004. október 1. napjától 2009. október 1. napjáig szóló
határozott időre.

A KfL tevékenységi köre különösen: - strand- és gyógyfürdő szolgáltatás 
kempingszolgáltatás -bérbeadás. Az ügyvezető agazdasági társaság ügyvezetését és
képviseletét az alapító okiratban foglaltak szerint látja el. A pályázóval szembeni
elvárások: közgazdaságtudomány egyetemi vagy felsőfokú végzetlség; erkölcsi ted
dhetetlenség, figyelemmel aGI 21 §-ban foglaltakra.

Előnyben részesül az angol vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete, továbbá
Gyomaendrőd és térsége turisztikai szokásainak ismerete.

Javadalmazás: megállapodás szerinti alapbér és eredményfüggő prémium,
figyelemmel atulajdonosi támogatási feltételek vállalására, pályázati felhívás utolsó
bekezdése; gépkocsihasználat egyedi elszámolás alapján.

A pályázat benYújlásának helye: Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500
Gyomaendrőd, Szabadság lér 1. sz. Postai úton benyújtotl pályázatok esetén a
beérkezés időpont ja: 2004. augusztus 25 A pályázat elbírálásáról a képviselő

testület 2004 szeptember havi rendes ülésén dön l. A pályázatlal kapcsolatban
lelvilágosítást ad: dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester.
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Tisztelt Választópolgárok!
2004. június 13-án Magyarországon megrendezésre került az elsó európai

parlamenli választás. Ezen aválaszlók több mini 38%-a veti részt, ami az új tagál
lamok között kifejezetten jó aránynak mondható. Ez már megfeleló legitimitást ad
azoknak a parlamenti képviselóknek is, akik Brüsszelben fogják képviselni
hazánkat. Köszönetemet szeretném azoknak kifejezni, akik vetlék afáradtságot és
elmentek szavazni, bármelyik induló pártra is adták le voksukat.

Mint bizonyára tudják, a FIDESZ-MPSZ a kampány folyamán külön hang
súlyt fektetetl arra, hogy ne csak szakterületek, hanem régiók szerinti bontásban is
lefedjék képviselójelöltjei az országot. Mivel magam aDél-Alföldön születtem és
nóllem lel, nekem jutott az acsodálatos lehetőség, hogy ezt arégiót képviseljem.
Megható volt az aszeretet és lelkesedés, amellyel atelepüléseken fogadtak. Öszin
tén szólva, sok nagyszerű pillanatot átéltem eddig életemben, mint az integrációs
ügyekért dolgozó magyar diplomata. Hiszen olt leheltem 1990 ószén hazánk
Európa Tanács tagságának ünnepén, az EU-tagsági kérelem benyújtásakor 1994
ben, vagy 2003-ban megfigyelőként az első EU Tanács-üléseken, mégis életem
lelejthetetlen élményei közé tartozik az, hogyelmehettem azokba a vidéki
művelődési házakba, nyugdijas vagy más szociális klubokba, ahol az alföldi
emberek és - gyerekkorom - társadalmi élete zajlik, és beszélhellem azokkal az
emberekkel, akik között felnöllem. Ezért hálás vagyok az életnek, hiszen így
érzékelhellem, hogy milyen az élete annak, aki marad.

Örömmel töltött el az is, hogya FIDESZ-MPSZ választókerületi elnökei, tag
jai és az aktivislák - köztük apolgári körök lelkes és önzetlen tagjai - igazi part
nerek voltak ebben amunkában. Ennek tudható be az is, hogy sikerült arégióban
az országos átlaghoz közeli, az Észak-Alföldet meghaladó részvételi arányt elérni,
és ezzel is elósegíteni azt az elsöpró győzelmet, amil elértünk. Büszkén jelent
hetem ki, hogy Békés megye valamennyi választókerületében sikerült aFIDESZ és
szövetségesei számára alegtöbb szavazatot elérni. Páratlan siker, mely elsősorban

azoknak az aktív, de helyben lakó személyeknek köszönhető, akik az adott
településeken laknak, ott ismerik környezetük lakóit és problémáit. ezért tekinté
lyükkel, valamint lelkesedésükkel magukkal tudták ragadni közvetlen
környezetüket.

Tiszta szivből szeretném Önöknek ezúton külön is megköszönni az időnként

sziszifuszi munkát, amil tettek!
DR. BECSEY ZSOLT, Európa Parlamenli képviselő

15 éves klub
1989-ben, az akkori Béke Tsz ajánlotta fel kiürül! irodaházát a Gondozási

Központnak ahhoz, hogya nagylaposi lakosság részére is houanak létre idősek

klubjáL Az akkori üzemek összefogtak, és támogatták létrejöttét, de aváros és a
megye is. 1989. júliusában avatták fel a klubbot, 30 fővel. 15 éwel ezelőtt

lényegesen többen laktak Nagylaposon, s majdnem kicsinek is bizonyult. A
jelenlegi lakosság összetevője inkább szociálisan rászoruló nagycsaládosokból
áll, akik folyamatosan költöznek oda, mint őslakosokból. A klub azért jó
Nagylaposnak, mert a 250 ott lakó léleknek egyetlen közösségi helye, s az
önkormányzat térítésmentesen engedi összlakossági szinten is használni. így
aztán működik ott orvosi rendelő, képviselői beszámolóhely, lakossági fórumok
szintere, s minden héten kétszer, este, lakossági közösségi házként működik,

térítési-, vagy belépődíj nélkül. Volt idő, mikor veszélybe került működése aual,
hogy nem rentábilis. Ez így is van, de a Városi Gondozási Központ költ
ségvetése, ha szűkösen is, de fenn tudja tartani, és az önkormányzat minden
célja az, hogy ez aklub megmaradjon, éppen azért, mert több funkciójú.

Jelenleg három fő dolgozik ott. A házi segitségnyújtás is adott, mert szak
emberek dolgoznak ott is, hasonlóan aváros többi intézményrészéhez. A gyer
mekekke� való foglalkozás - hasonlóan Öregszőlőhöz - is elkezdődött, mert
szerencsés adottság, hogy az egyik ott dolgozó alapképesítése óvodapedagó
gus.lgyekszik agyerekeknek anyári időszakban is elfoglaltságot biztosítani. Ezt
nagyon kedvelik azért, mert nagyon sok fiatal nak mondható család, ahol több
gyerek is van, költözik mostanában Nagylaposra.

Az. évfordulókat mindig meg szoktuk ünnepelni. Általában Jakus Imre
képviselő mindig segítségünkre siet, és támogatja ezen kis ünnepségeket A
polgármester úr személyes látogatásai, jelenléte is nagyon pozitív a lakosság
számára. A 15 éves jubileumunkat megtisztelte a nagyenyedi, testvérvárosi
delegáció is, apolgármester úr vezetésével.

AHiradónak Gelfai Józsefné inlézményvezetá nyilatkozott

Augusztus 20-i sokadalom
és VI. Nemzetközi Hallozo Verseny

(augusztus 20-21.)
Augusztus 20.
10.00 Sárkányrepülők bemutatója az endrődi sportpályán. Meglepetés gyer

mekeknek. Arc- és hennafestés egész nap aNépligetben
10.30 A színpadon műsorvezető Horváth Csaba, az RTL Klub és a Sláger Rádió

munkatársa
11.00 ASzínfolt Mazsorett Csoport bemutatója
11.30 AGyomika Néptáncegyüttes műsora

12.00 Kenyérszentelés (Szurovecz Vince esperes). Ünnepi köszöntót mond dr. Dávid
Imre polgármester

12.30 Jó ebédhez szól anóta (Mraucsik-Tímár). Közben: a gyomaendrődi székhe-
lyű Székely Mihály Modellező Klub bemulalói

1330 Agyomai Öszidő Nyugdijas Klub műsora

13.40 AZűrzavar Együttes gyermek- és felnótt műsora
14.40 AVárosi Zene- és Művészeti Iskola műsora (fúvós trió, Sándor Teréz énekel)
15.30 Halász Judit Minden feinőIt volt egyszer gyerek című előadása

16.30 Aszófogadatlan kiskakas című mesejálék (Hókirálynő Meseszínpad)
17.30 Kötélhúzó verseny amammut tee Hungary Kft. szervezésében
1B.30 Ejtőernyős bemutató asportpályán
19.00 ABarátság Klub énekkarának műsora

19.10 Tombolasorsolás
20.15 Bródy János koncertje
21.15 A Városi Zene- és Művészeti Iskola moderntánc bemutatója és a Julica

üzletház kollekciójából divatbemutaló, Batta Tibor vezetésével
21.45 Nosztalgia disco (dj.: Oláh-Horváth)
22.15 ARomantic együttes koncertje • Noszlalgia disco, tűzijáték

Augusztus 21.
1.00 Regisztráció aNépligetben
B.00-13.00 VI. Nemzetközi Hallóző Verseny. Fővédnök Benedek Fülöp, a FVM

közigazgatási államtitkára, védnöke dr. Orosz Sándor orsz. képv.
Környezetvédelmi Biz. elnöke, a Haltermelők Országos Szövetségének
és Terméktanács elnöke és dr. Dávid Imre polgármester. Azsűri elnöke
dr. Csoma Antal, aKörösi Halász Szövetkezet elnöke.

10.00 Botos János szórakoztatja aközönséget
11.00 AKner Társastánc Klub műsora

11.30 Térzene, közben meglepetés
13.00 ACsíkszeredai Néptánc Együttes műsora

14.00 AWágner és Vatta Társulat humorestje - délután
15.30 Eredményhirdetés, díjkiosztás
16.30 Ahelyi AKANTISZ zenekar műsora
19.00 Deák Mónika slágerpartyja ..
21.30 Ulcabál (MHM Trió, Szeghalom)

Az Augusztus 20-i Sokadalom müsorvezetffje,
Horváth Csaba bemutatkozik

Nos, ami a hűllenkedést illeti, én nem állok rosszul.
Először Egerben estem szerelembe az egyik helyi rádióval,
de kapcsolatunk rövid ideig larlott, elcsábítottak a
gyöngyösi médiumok: rádió, tévé, újság. Fárasztó,
párhuzamos kapcsolatban éltem majd két évig, ráadásul
időnként már a Sláger Rádióval is kacérkodtam, Heves
megyei tudósítóként.

Kicsapongásaimal egy idő után Gyöngyösön nem
nézték jó szemmel, ezérl széttéptük a babaruháI, és mert '1~~~~~1
visszahúzott a szívem Egerbe, újra kikölöttem a régi ~
szerelemnél.

De hát, ahúsleves felmelegítve ... szóval, hamar megpattantam Miskolcra,
az MTV Körzeti Stúdiójához, és bár jó volt együtt, tovább kerestem az igazit.

Időközben aSlágerrel komolyra (ordult a kapcsolatunk, több mint három
éve boldogíljuk egymást minden hétvégén - hírszerkesztőként.

Majd' három éve pedig megtalál tam az igazit is, aki ráadásul nem zavar,
hogy osztoznia kell rajtam: az RTL Klub izgalmas és megértő partnernek
bizonyult, úgyhogy egy ideje más tévére rá se nézek...

Örömmel jövök HAZA, GYOMAENDRÖDRE
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Közterület-felügyelő

ÁLVÁZAT

Testvérvárosi találkozó

akóklTisztelt

A Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd meghirdeti
pályázatát a gyomaendrődi középiskolások és felsőfokú

intézményekben tanuló tehetséges, de hátrányos helyzetű

diákok részére

"ISKOLAKElDÉSI TÁMOGATÁS" címen.

Néhány, a közterület rendjével kapcsolatos dologra hívom fel
figyelmüket!

A település útjai mellett elszaporodtak az engedély nélkül kirakott
reklámtáblák. Reklámláblát csak az építési hatóság állal kiadott közterület
használati engedéllyel lehet kitenni úgy, hogy az út szélétől 1m-en belül
nem lehet, illetve sem a gyalogos, sem a gépjármű forgaimat nem
zavarhatja. Felhívom azon vállalkozók figyelmél. akik engedély nélkül tet
tek ki közterületre reklámtáblál. a polgármesteri hivatal építési
hatóságánál válthatnak engedélyt. Aki elmulasztja, bírság kiszabására
számíthat.

Azok avállalkozók, akik közterületen kerthelyiséget üzemeltetnek, a
közterület használati díjat fizessék ki.

Egyre löbb lakó köveket, karókat rak le az utak mellé, hogy ezzel védje
az ottani, út melletti gyepet, nem gondolva arra, hogy ezzel szabálysértést
követ el. Az út szélétől 1méterre, aki valamilyen tárgyat helyez el, ugyan
is szabálysértést követ el.

A nem kellően kiválasztott fák ültetésével agyalogos és kerékpáros
forgaimat akadályozzák. A fák ágai lelógnak a járda fölé, és sok helyen
csak meghajolva lehet közlekedni. Ahatályos rendelet kimondja, hogya
gyalogos közlekedésre használt járdák szélességében 2méter magasság
ban semmilyen tárgy nem lóghat be.

Afentiek alapján kérem alakosokat, hogy afákat úgy metsszék, hogy
a fa koronája vagy egyéb tárgy (csatorna) a gyalogos forgaimat ne za
varja!

Feltételek:
Iskolalátogatási bizonyítvány; kereseti igazolások a család vala

mennyi pénzbeszerzési lehetőségéről (nyugdíj stb.); igazgatói vagy
osztályfőnöki javaslat néhány mondatban; tanulmányi eredmény (csak
közép isko lásoknak).

Határidő 2004. augusztus 27.
Apályázatot (a felsorolt dokumentumokkal) zárt borítékban
aVárosi Könyvtárban (Kossuth u. 50.) kellleadni!
A nyertesek névsora a Híradó szeptemberi számában lesz

olvasható.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Brüsszelbe,
az Európai Bizottsághoz, testvérvárosi találkozó megrendezésére. A
bizottság aprogramlervezet alapján támogatásra érdemesnek találta aren
dezvényt. Ennek alapján 2004. augusztus 19-22. között anémet Schöneck,
a romániai Nagyenyed és a lengyel Pilzno testvérvárosunkból érkeznek
képviselők, vállalkozók és középiskolás diákok. A főleg középiskolások
részvételével zajló programsorozat keretében vendégeink megismerkednek
városunk nevezetességeivel , természeti értékeinkkel, mindennapi
munkánkkal. Részt vesznek a Szent István-napi rendezvényen, és
- reményeink szerint - kellemes órákat töltenek el a megújult Liget
fürdőben is.

Esemé yek a Leonardo-programban
A legutóbbi hetekben is folytatódott Békés megye és a francia Deux

Sévres megye szakmai, kulturális együttműködési programja - nyilatkozta
lapunknak Davidovics László programkoordinátor. A francia megyéből

három diák négyhetes szakmai gyakorlatra érkezett megyénkbe, Gyo
maendrŐdre. Az itt-lartózkodásukat a szakmai, kulturális és egyéb prog
ramokat a Dél-Alföld-Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási
Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület szervezi és követi
nyomon. A gyakorlatok célja az, hogy megismerjék a magyarországi ter
melési rendszert, azokat a műveleteket, piaci elvárásokat, amiben a
jövőbeni együttműködés lehetséges lesz.

Magyar részről az acél,
hogya Békés megyei diákok
(akik aBethlen Gábor iskola,
a Kner Imre gimnázium ta
nuló!) együtt gyakoroljanak
a francia diákokkal. Egyúttal
nyelvi készségeiket tökéle
tesítsék, azokat a munka
műveleteket, amelyeket ép
pen végeznek, meg tudják
nevezni franciául is' így,
némiképpen felkészülve, a
nyári gyakorlatukat, amelyet
2004. július közepétől au
gusztus közepéig töltik
Franciaországban, már ön
bizalommal végig tudják L-.__....E.._--:_...:::.IiIa.-.__---I

vinni. Afrancia és magyar diákok közös gyakorlatozása egyúttal elősegíti,

hogy közvetlen kapcsolatok alakuljanak ki a diákok, a szülők és a küldő

intézmények között, amit végső soron az EU preferál, kívánatosnak tart.
A közelmúltban az egyesület programot szervezett Patricia Lefebre

kisasszony számára, akit négy francia minisztérium delegált Ma
gyarországra. Célja afalusi, vidéki turizmus tanulmányozása, illetve, hogy
- lehetőség szerint - felkutassa azokat az intézményeket, szakembereket,
civil szervezeteket, akikkel együtt kívánnak a jövőben működni az EU-s
programokban, például amelyik a régiós együttműködést helyezi előnybe,

különböző mobilitási programokban és szakemberek cseréjében, gyakor
latában és közös programok kidolgozásában. Patriciát fogadla Békés megye
közgyűlésének elnöke, Varga Zoltán úr, továbbá a megyei hivatalok és a
budapesti székhelyű Magyar Turizmus Rt. is. Amegbeszélések során arról
volt leginkább szó, hogy melyek azok az irányzatok, amelyekben együtt
lehetne dolgozni Békés megyének afrancia szakemberekkel. Békés megye
ugyanis bekerült egy olyan adatbázisba, amit a franciák vezetnek, tartanak
számon, terjesztenek ki közös EU-s programok indítása érdekében. Ez
nagyon fontos azért, mert - mint ismert - az agrár- és vidéki operatív prog
ramok egyéb fő célkitűzése Békés megyében a falusi és agrárturizmus
(amely folyamatot az egyesület indította el). Az egyesület egyébként egy
közbülső szervezet a megyei intézmények és szakemberek, szakintézetek
között, amely lényegében integráló szerepet tölt be, és motorja anemzetközi
együttműködésnek.

Egyesületünk tagjai között vannak diákok, szakemberek, vállalkozók, és
a többségük beszél valamilyen idegen nyelvet. Az egyesület tehát össze
hozza aszakembereket, megszervezi aprogramokat, és természetesen le is
vezeti ezeket. Mivel az Unió egyik legfontosabb célkitűzése aszakemberek,
intézmények együttműködése, ezért mindez lényeges célkitűzés - fejtette ki
Davidovics László.

A júliusban Gyomaendrődön tartózkodó francia diákok: Jerame
Marcaut, David Pequin, Antany Boudet az érettségi utáni, ún. BTSZ képzés
ben vesznek részt. ABethlen iskola tangazdaságában dolgoznak, közösen a
magyar tanulókkal. Ez az időszak annak is teret nyit számukra, hogy
feltérképezzék hazánk mezőgazdaságál, azokat az ágazatokat, amelyekkel a
jövőben foglalkozni kívánnak.
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A gyomaendrődi Judo Klub
2004. első félévi eredményei

Február 7. Magyar Köztársaság Kupa - serdülő A 

Megyesi Hajnalka 5. hely.
Február 8. Magyar Köztársaság Kupa - diák B - Juhász

Dávid 3.
Február 22. Magyar Köztársaság Kupa - diák A - Juhász

Attila 1.
Március 20. Országos Diákolimpia - serdülő A - Juhász

Attila 3., Gellai Balázs 5.
Április 3. Országos Diákolimpia - diák B- Juhász Dávid 1.
Április 4. Országos Diákolimpia - serdülő B - Juhász

Attila 5.
Május 15. Országos Diákolimpia - diák A - Juhász Attila

3., Gyuricza Adrienn 2.
Május 23. Országos Diákolimpia - diák A - Katona Ákos 3.

* * *
A Judo Klub kezdő tanfolyamot indít szeptember 1-jén, 6

éves kortól. Várjuk a jelentkezőket a gimnázium tornater
mében hétfő-szerda-pénteken 16.30-tól.

Garai János elnök, Varga István edző

A Rózsahegyi iskola újabb sportsikerei

Országos serdülff összetett
többpróba bajnokság

Budapesten, aSzilágyi utcai UTE atlétikai pályán amegyeválogatottak
részvételével került sor július 1-jén és 2-án az atlétikai szakosztályok orszá
gos döntőjére. Iskolánkból 6 tanuló indult a Békéscsabai Atlétikai Club
színeiben, s közülük négyen érmet szereztekl Eredmények:

1991-es születésű leánycsapat (4 fő): 1. hely, országos bajnokoki
Csapattagok: Farkasinszki Mariann 4 próba C-ben 1655 ponttal (isko
larekord) egyéniben is 1. hely, országos bajnok! Eredményei: gerelyhajítás
29,88 m(i. r.); távolugrás 459 cm; diszkoszvetés 20,62 m(i. r.); súlylökés
7,60 m

Farkasinszki Zita 4 próba B-ben 1601 pont (i. L). Eredményei: 80 m
gátlutás 16,07 mp (iskJ.), távolugrás 441 cm; 300 m45,72 mp (i. L); 800
m2:40,02 p.

1991-es születésű fiú csapat (4 fő) 2. hely
Csapattag: Gonda Martin 4 próba C-ben 1177 p. (i. L). Eredményei:

gerelyhajítás 26,46 m; távolugrás 417 cm; diszkoszvetés 24,23 m;
súlylökés 10,60 m

1989-es születésű fiú csapat (3 fő) 3. hely
Csapattag: Dógi Richárd 8 próbában 3156 p (i. L) Eredményei: első

nap 100 m12,37 mp; távolugrás 435 cm; súlylökés 11,43 m; 300 m39,11
mp.

Második nap: 100 mgátfutás 15,54 mp; gerelyhajítás 17,62 m; magas
ugrás 133 cm; 1000 m2:54,77 p.

Az egyéni ben és csapatban kétszeres országos bajnok Farkasinszki
Mariann és edzője, Vaszkán Gábor a kiemelkedő sporteredmények elis
meréseként a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából 3 napot tölthetett el
Párizsban július 23-25. között, ahol aGolden Leage versenyét tekinthették
megl

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói az elmúlt tanévben, az
országos, megyei és körzeti versenyeken összesen 205 érmet szereztek.
69 arany, 67 ezüst, 69 bronz elosztásban. Az atlétika szakosztályok
összesített rangsorában megyei szinten II., országos szinten IX. helyen
végeztek.

VASZKÁN GÁBOR testnevelő tanár. atlétikai szakedző

FELSOFOKÚ SZAKKÉPZÉSI AJÁNLAT
ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium sokféle képzése
mellett felsőrokú szakképzést - röviden FSZ - folytat. Az FSZ képzés
már nem középfokú, de még nem főiskola, a kettő között helyezhető el,
de afőiskola felé tartó képzés. Képzési idő: 4 félév, azaz 2 év.

Nappali képzés (államilag finanszírozott)
FSZ-ben tanulható szakok:
1. Hulladékgazdálkodási technológus - szarvasi TSF Víz- és

Környezetgazdálkodási Főiskolai karral közös képzés
2. Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens - a gyöngyösi Károly

Róbert Főiskolával közös képzés
3. Vadgazdálkodási technológus - a hódmezővásárhelyi SZTE

Mezőgazdasági Főiskolai karral közös képzés
A képzés kredit rendszerű, félévenkénti vizsgákkal. Tanulói jogvi

szonyban állnak ahallgatók, de adiákhitel felvehető.

Kulturált, 2-3-4 ágyas lanszállónk most készült el.
Teljes ellátás, hétvégenként is meleg étkezés biztosított, melynek

havi költsége 8000 Ft (szállással együtt).
A tanévkezdésre kb. 20 OOO forint szükséges (jegyzetek, füzetek,

egyéb év elej i kiadások és az első havi étkezés)
Jól felszerelt számítástechnikai termek, sportolási lehetőség, kul

turális programok várják a szabadidejüket hasznosan eltölteni
kívánókal

A főiskolára való bejutás esélye már közepes tanulmányi eredmény
esetén is megnő.

Négy félév átlageredményét veszik figyelembe és akreditpontok 33
százalékát elismerik, tehát a főiskolai tanulmányok a második évtől

kezdhetők meg.
Nyelvtanulási lehetőség, külföldi szakmai gyakorlat lehetősége

(Ausztria, Franciaország).
Jelentkezési határidő: augusztus 1. (pótjelentkezés: szeptember 1.)

Levelező képzés (önköltséges) FSZ-ben tanulható szak:
1. Vadgazdálkodási technológus
A képzési program és a továbbhaladási Jeltételek azonosak a nap-

pali képzésben résztvevőkével.

Jelentkezési határidő: szeptember 1. (pótjelentkezés: október 1)

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Te:./fax.: 66/386-028

Kitüntetések a Bethlenben
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban folyó oktató

munka elismeréseként az intézmény a gyakorlati oktatás terén végzett
kiemelkedő szakmai munkájáért a Nagyváthy János-díjat kapta a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól. • Kiemelkedő

eredményes munkájáért aminiszter Hangya Lajosné részére Miniszteri
Elismerő Oklevelet adományozott. • Az oktatási miniszter Csák
Magdolnát közel négy évtizedes munkája elismeréseként Pedagógus
Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki. • Az oktatási minisztertől

Szilágyiné Katona Edit a Bethlen iskolában végzett 25 éves nevelő

oktató és iskolafejlesztő tevékenységéért Arany Katedra Emlékplakettet
kapott. • Az iskola érdekében végzett fejlesztő munkája el ismeréseként
Bethlen Emlékplakettet adott át Gubucz József igazgató Szujó Annának,

. agazdasági hivatal dolgozójának, Kohn Sándor testnevelő tanárnak és
Tímár Zsolt gondnoknak.
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zépségversenyröl és mulatóról
A FÁSY MULATÓ

A gyomaendrődi fő téren felállított színpadon hatal
mas érdeklődésfogadta a Fásy Mulató fellépő múvészeit
2004. július lO-én. A gyomaendrődiek nagy szeretettel
fordultak Fásy Ádám felé, aki a város szülötte.
Köszöntője után a közönség nagy tapssal és ovációval
ünnepelte, s nem akarták leengedni a szinpadról.

A músor Kaczor Ferivel indult. ő hozta jó hangulatba
a helyieket. Őt követte Sándor Teréz, egy fiatal
énekesnő, aki a gyomaendrődi Városi Zene- és
Múvészeti Iskola tanulója. Mögötte táncolt a békés
csabai .ACID" Dance Company tánccsoport. A Fásy
Mulató színpadán először mutatkozott be Grecz Andi. a
Flashdance címú film közkedvelt betétdalát adta elő,

majd Komáromi István
következett a fellépők

sorában, őt a Flashdance
tánckara kísérte. A Fásy
Mulató mindig lehetőséget

adott a. pályán most induló
múvészeknek a bemu
tatkozásra. Most sem volt ez
másként. Szintén először

lépett a Fásy Mulató szin
padára Soós Mercédesz,
akiföl tudni lehet, hogy az
énekes Csuka Mónika
leánya. A mulatós blokkot a
dobozi Fekete Gyémántok
Együttes indította. majd a
Dancesing fiatal csapata
következett. A Fourtissimo
ismét fergeteges zenés-táncos revúvel állt elő. A
Capuccino fellépése most is nagy sikert aratott.
Érzelmes dalokat énekelt az elbúvölő Czipp Mónika.
majd a dinamizmus jegyében Klemy következett, őket a
debreceni Bogdándy Jenő követte. Ismét bulizni
kezdtünk Mulatós Misi és Bunyós Pityu segítségével.
Tibó és a Románcok músora alatt a közönség megállás
nélkül táncolt. Liszter Sándor és a Vadrózsák segít
ségével pedíg a hangulat tetőfokára hágott. Végezetül
Fásy Ádám énekelte el a nagyon népszeru és közkedvelt
Drága Pici Szívem címú dalt.

A SZÉPSÉGVERSENY...
Ugyanezen az estén került megrendezésre, a Fásy

Mulatót követően, a Szabadság téren felállított
szabadtéri szinpadon a Miss World Hungary középdön
tője. A versenyzők már július S-án délelőtt megérkeztek
a verseny szírlhelyére. A Fészek panzióban gondoskod
tak a lányok ellátásáról. Karitativ programjuk keretében
dr. Dávid Imre polgármester úr kiséretében a helyi
Gondozási Központ részére egy szines televíziót adtak át.
Ezt követően a versenyzők megismerkedhettek a város
nevezetességeivel, látványosságaival. A verseny napján,
a koreográfia elsajátítása után, Hajas László mester
fodrász és Kesjár Edit mesterkozmetikus gondoskodott
a lányok megjelenéséről.

Nyitójelenetként az Afro Keguys Band dobosainak
kíséretére felvonuló negyvenegy versenyzö koktélruhás
bemutatkozója szolgált. A szépségverseny a rendezvény
fővédnöke, dr. Dávid Imre polgármester úr ünnepi
beszédével vette kezdetét. Az est músorvezetőjeCsisztu
Zsuzsa volt. Majd a megújulás jegyében az örökifjú
Karda Beáta lépett színpadra. A Dolly Roll fergeteges

hangulatot teremtett. Ezt követően a gyönyörú
versenyzők a Faniszló József által tervezett
fürdőruhábanbúvölték el a közönséget, illetve a zsúrit.
Az este folyamán a hölgyeké volt a főszerep, nagy taps
fogadta a színpadon Csepregi Évát. Szerencsére az
időjárás kedvezett nekünk, nem esett az eső, de a szél
miatt kicsit hűvös volt. A gyomaendrődi közönség nagy
örömére a világhíru hegedűvirtuóz, aki egyenesen
Olaszországból, egy nemzetközi fellépésről érkezett,
Mága Zoltán és az Angyalok következtek.

Ez alkalommal a zsúri tagjai rendkívül nehéz
helyzetben voltak. hiszen negyvenegy versenyzőből

tizennyolcat kellett kiválasztaniuk. akik a hajdú
szoboszlói döntőn majd a királynői cimért versengenek.

Az érdi és a gyulai regionális elődöntők győztesei. a
gyomaendrődi Rajkó Emese (képünkön) és a békéscsa
bai Burkus Anett már biztos résztvevői a fmálénak.

Az eredményhirdetéskor a város polgármestere
virággal köszöntötte a versenyzőket. A Miss World
Hungary 2004. középdöntőjének továbbjutói: Oros
Boglárka, Orbán Veronika, Márton Mariarm, Riczu
Nikolett. Bibó Izabella, Molnár Gitta, Molnár Juliarma,
Havasi Diána, György Edit, Nagy Réka, Rajnai Tímea,
Halász Enikő, Lörincz Gina, Bevíz Bernadett, Szabovik
Szilvia, Fazekas Márta, Gabora Hajnalka, Patuzzi
Anett.

A rendezvényről az M1V, a tervek szerint. augusztus
lO-én összefoglalót sugároz majd.

Az augusztus 19-i, hajdúszoboszlói döntőre min
denkit szeretettel várunk a Mediterrán Beach szin
padán. Fellépnek: United, a Romantic, a Fourtissimo és
a legendás Gemini Együttes frontembere, Papp Imre,
azaz Mityó, aki öt év elteltével nálunk lép újra szín
padra. -F. Á.-

Olvasói levél
AFásy-rendezvények

Nagyon örültünk annak, hogy megajándékozott bennünket az innen
elszármazott Fásy Ádám egy emlékezetes estével. Kár, hogy kicsit késett a
meghirdetett kezdés aszépségversenyre. Al, hogy picit túltengett aMulatóban
a mulatós, egykaptafára készülő zeneszámok sora. azt tudta, aki erre eljött.
Van, akinek ez astilus egyáltalán nem tetszik, másoknak pedig igen ízlések
és pofonok ... Aplay back műsor közben viszont aszépségverseny alkalmá
val, meg kellett volna említeni agyomaendrődi, már érdi elődöntőben bejutott
Rajkó Emese neve mellett, hogy ő is ebben a városban született, talán na
gyobb ováció fogadta volna részvételét. .. Enem lényegtelen baki korrigálása
ugyan megtörtént amegyei hírlap hasábjain, de ez már mégsem ugyanaz ...

Köszönettel, egy néző -T. S.-

Kajakos verseny
Augusztus 14-l5-én kerül megrendezésre a Viharsarok Kupa itt,

Gyomaendrődón. A Körös Kajak Sportegyesület által rendezett saját verseny,
melyen a megyei kajak klubokon kívül sok vidéki egyesület is részt szokott
venni. Ezúton kérjük a kajakozás iránt érdeklődőket, hogy tekintsék meg a
versenyünket, szurkoljanak sportolóinknak! Ismerjék meg ezt aszép sportágat
közelebbről iSi Averseny aszokott helyszínen, a gyomai szabadstrandon lesz
lebonyolitva

Továbbra is várjuk a kajakozni vágyó gyerekeke!' Al edzések a Fűzfás
zugon zajlanak, amely mellett az egyesület csónakháza is található.
Természetesen lehetőség van ahobbi szintű evezésre is.

Körös Kajak Sportegyesület
(A kajakosok eddigi eredményeit a következő számunkban közóljük l- aszerk.)
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Aközterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
19/2004. (V. 22.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkor
mányzatokrói szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint a 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a kulturált emberi környezet
kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet
alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Arendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabá

lyokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műem

lékvédelmi, városrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra
b) megállapítsa aközterület-használati díj mértékét és fizetésének módját
c) Gyomaendrőd város közigazgalási területén aköztisztaságot fenntartsa,

saz euel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és li lalmakal ahelyi sajá
tasságoknak megfelelően rendeue.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási
területére, azon belül

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott valamennyi
belterületi és külterületi földrészletre (közút, járda, tér, közpark, közhasznú
zöldterületek, liget stb.), az országos közutak kivételével

b) a földrészletek és építmények közhasználatra átadott részére, annak
tulajdonosától függetlenül (a továbbiakban az a), b) pontokban körülírt területek
együtt: közterület).

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyi
séggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes
jelleggel aváros területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3. § Arendelet szabályozza:
a) a közterületek rendeltetésszerű használatát, ezen belül a fenntartói és

használói jogokat és kötelezettségeket
b) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, különösen az alábbi

célokra:

ba) építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása
bb) közterületi bontás
be) járművek tárolása
bd) üzemképlelen járművek tárolása
be) nyomvonal jellegű létesítmények területfelhasználása
bl) aközút területének nem közlekedési célú igénybevétele
bg) fás szárú növények kitermelése
bh) növényi részek (termések) begyűjtése

bi) közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok elhelyezése
bD játszóterek használatának rendje
bk) reklám- és hirdető tevékenység
bl) kereskedelmi és szolgáltató tevékenység
bm) pavilonok és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése
bn) rendezvények és kiállítások tartása
bo) mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése

c) A köztiszlaság fenntartásával kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket
és lilalmakat.

II. FEJEZET
AKÖZTERÜlETEK RENDELTETÉSSZERŰ,

HASZNALATA

4. § (1) Közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit

- városrendezési tervekben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jog
szabályokban körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül és az általános ma
gatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja.

(2) Közterületek és azok tartozékai és anövényzet megóvásában mindenki
(lakosság, közület) köteles hathatósan közreműködni.

(3) Aközterületek rendeltetésszerű használatának minősül:

a) aközlekedés biztosítása
b) pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, játszóterek, köztéri szobrok

stb.)
c) közművek létesítése, javítása, karbantartása
dl köztisztasági létesítmények elhelyezése
el köztárgyak elhelyezése.
(4) A rendeltetésszerű használat során
a) aközterület felbontására és helyreállítására aközterületek rendeltetést61

eltérő használatára vonatkozó engedélyezési kötelezettség áll fenn
b) a védeit természeti területek használatával, kezelésével, védelmével

kapcsolatos tevékenység gyakorlása során a vonatkozó előírásokat külön jog
szabály tartalmaua.

Fenntartói kötelezettségek

5. § (1) Az önkormányzat az ingatlanok határvonalától aközút széléig, de
legleljebb 15 méter szélességig, úszöteikes épületek közötti távolság feléig, de
legfeljebb 15 m-ig a közterület gondozását az ingatlantulajdonosok (kezelők,

használók) közreműködésével látja el. Feladatuk közé tartozik agyep kaszálása,
az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartása, síkosságmentesítése,
felületéről ahó eltakarítása, anyílt csapadékvíz-elvezető árok és műlárgyainak

folyamatos tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok, hulladékok eltávolítása, afenntartási munka során helyben keletkezett
hu Iladék elszállítása

(2) Az (1) bekezdésben körülírt területek kivételével a közterületek fen
ntartásáról az önkormányzat gondoskodik. A frekventált fekvés ű zöldfelületek,
zöldterületek kiemeit gondozását, fenntartását és védelmét (fák metszése,
zöldterületek füvének nyírása, locsolása, növényzet pótlása stb.) az önkor
mányzat a feladatokat ellátó szerv vagy megbízott vállalkozó által végzi. Az
önkormányzat aközterületek intézményes gondozására a2. sz. mellékletben fel
sorolt területeket jelöli ki.

(3) Ingatlanok előtt - kivéve a 2. sz. mellékletben felsorolt területeken 
lévő bokrok, fák gallyazását az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni. Amunka
során a tulajdonos felelős a munka- illetve balesetvédelmi szabályok
betartásáért. Kérelmére - költségére - aváros elvégeztetheti, azonban ajegyző

méltányosságot gyakorolhat aköltség elengedése végett.
(4) Alégvezeték biztonsági övezetébe benyúló gallyak eltávolítása aközmű

tulajdonosok feladala, ezért ha a kivágandó, ill. gallyazandó fa légvezeték
(távközlési kábel, elektromos légkábel stb.) közelében helyezkedik el, a
fakivágás, gallyazás előtt az érintett közmű tulajdonosát kell megkeresni.

6. § Közterüleleken fát kivágni csak a jegyző engedélye alapján lehet.
Engedélyben kiköthető apótlás módja.

7. § (1) Aközterületre telepített díszfák, díszcserjék esetén azt előzetesen

egyeztetni kell aváros jegyzőjének megbízottjával aközművek elhelyezkedésére
és atelepíteni kívánt egyedek fajaira vonatkozóan.

(2) Gyümölcsfa, egynyári és évelő haszonnövény közterületen nem tele
píthető.

Használói kötelezettségek

8. § (1) Parkot, játszótere!, ligetet a lakosság időkorlátozás nélkül rendel
telésüknek meglelelően, szabadon használhatja.

(2) Ezen területeken csak a közlekedésre kijelölt utakon lehet átjárni,
növényzetet megcsonkítani vagy kipusztítani tilos l Járművel közlekedni tilos,
kivéve akerékpáros közlekedést és a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszál
lításl végző gépjárműveket!
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9. § (1) A közterületen lévő jáiszótereket, azok játszószereit rendel
tetésüknek megfelelően szabad használni sajá!, a szülő vagy a gyermekfe 1
ügyelő felelősségére.

(2) Játszóterek területére, sportpályára állatot bevinni tilos!
10. § Utcai fát és növényzetet károsítani, rongálni tilos l Gyógynövény

gyújtése csak engedéllyellör1énhet. Fák törzseit hirdetésre használni tilos l

11. § Építési, szállítási munkák során amegsérült járdaszakaszok, útsza
kaszok teljes felületére nézve 30 napon belüli helyreállítási kötelezellség terhe
li az ingatlan tulajdonosát, aki az építést, szállítást megrendelte, ill. végzi.

III. FEJEZET
AKÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ

HASZNÁLATA

Aközterület-használat engedélyezése,
a közterület igénybevétele

12. § (1) Aközterületek rendeltetéstő[ eltérő használatához engedély szük
séges.

(2) Ha ahasználat aközút területél is érinti, úgy az engedély megadásához
aközút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért használati díjat kell
fizetni, mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Közterület-használati engedély! kell beszerezni:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,

védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez
b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez
c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előt

ti árubemutatóhoz
d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez (állványzat,

munkaterület körülhatarolasa, konténerek...) és építőanyag tároláshoz
e) alkalmi és mozgó árusításhoz
f) film- és televíziós felvételhez
g) idény jellegú zöldség, gyümölcsárusításhoz
h) kiallítás, alkalmi vásárhoz
i) vendéglátó-ipari előkerthez

il szórakoztató, mutatványos tevékenységhez
k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhe

Iyezéséhez
I) közterület-használatra még at nem adott közterület ideiglenes

hasznosításához.
14. § Nem kell közterület-használati engedély, csak bejelentés kötelezett:
a) a közút, a járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával

kapcsolatos közterület igénybevétel hez, közmúhálózatok hibaelhárításával
kapcsolatos munkák elvégzéséhez

b) élet- és baleselveszély elhárításához szükséges munkálatok
elvégzéséhez

15. § Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért
közterület-használat:

a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékú zavarásával járna
b) sértenéavárosképet
c) a közterület rendeltetésszerú használatának indokolatlan mértékú

zavarásával járna.
16. § Nem adható közterület-használati engedély:
a) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány

károsításával, pusztulásával járna
b) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést

vagy az últestre lépő gyalogos észlelését akadályozná
c) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, kivéve a

vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségben, és a közterületi ren
dezvények alkalmáva[ kialakított és engedélyezett alkalmi büfénél aszeszes ital
felszolgálást és fogyasztást

dl közterület rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékkel zavarná

e) árusító, kereskedelmi-szolgáltató célokat szolgáló 15 mLt meghaladó
pavilonok létesítéséhez

fl olyan építmények (pavilonok) létesítésére, melyhez a közműellátás nem
biztosítható

g) tehergépjármúvek és vontatmányaik, munkagépek részére.
17. § Telephellyel rendelkező vállalkozók gépjármúveiket, mezőgazdasági

járművei ket, valamint azok tartozékait csak a telephelyen tárolhatják,
közterületen nem.

18. § Közterületen szeszes ital togyasztása tilos, kivéve Szilveszter napján,
és a13 § c) pontjában megjelölt helyeken.

19. § Mutatványos tevékenység (céllövölde, cirkusz, körhinta stb.)
végzése csak az erre acélra kijelölt helyen megengedett. Akijelölt helyek meg
nevezését arendelet 3. számú mellékiete tartalmazza.

20. § Nem érinti arendelet a
a) apiac és vásár
b) ajármű várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjármúvek

után fennálló fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések hatályát.
21. § (1) Közterület-használati engedély iránti kérelmet forma

nyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az engedély iránti kérelemhez be kell csatolni:
a) a13 § (1) bekezdés b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot, melyen

feltüntetik az elfoglalni kívánt terület pontos helyét
b) a 13. § (1) bekezdés a), b) pontjának esetében a közterületre kihe

Iyezendő reklám és hirdető berendezés rajzát, tervrajz2t, fotó ját.
(3) A közterület-használati engedély! annak kell kérnie, aki aközterületet

használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek,
az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében
pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell aközterület-használati engedély!
beszereznie.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek beruházásaihoz akivitelezőnek kell
a közterület-használati engedélyt megkérnie, de a közterület-használati díj
fizetése alól mentesül.

(5) Aközterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt

egyéb - hatósági, ill. szakhatósági - engedélyek, illetve hozzajárulások be
szerzését.

(6) Ajegyző engedélyező határozatban és hozzájárulásban rögzíti arendel
tetéstől eltérő használat feltételeit.

22. § (1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel
- meghatározott időtartam ra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig 
adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - állvány,
építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati engedély csak az
építési munka végzésének tartamára adható.

(2) Aközterület-használati engedély érvénye megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével
c) az engedélyben foglaltak megsértése mialti visszavonással
d) ajogosult bejelenti aközterület használatának lelhagyását.
23. § (1) Aközterület használata során ahasználó, igénybevevő köteles a

területet rendben tartani, és a használat megszűnte után vagy a közterület
használati engedély érvényessége lejárta után azt haladéktalanul - kártalanítási
igény nélkül - helyreállítani. Arra az időtarlamra, amely aközlerület-használati
engedély lejártától, ill. a használat megszúnésének időponijától a közterület
eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel két
szeresét kell megfizetni.

(2) Ha a rendeltetéstől eltérő ideiglenes közterület-használal során a
növényzet, valamint a felszerelési tárgyak, építmények, berendezések sérülése
várható, ahasználó köteles:

a) előzetesen az illetékes hatósággal egyeztetett szükség szerinti favédelmi
terv alapján a növényzet védelméről, favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével
gondoskodni (pl. építési területeken stb.)

b) anövényzet lehetséges áttelepíléséről, az előírt póllásról gondoskodni,
illetőleg ha a pótlás a helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét
megtéríteni

c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét vagy azok
áttelepítésének ([e- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit
megtéríteni.

(3) Ha a használó a közterület helyreállításáról nem gondoskodik, az
engedélyező hatóság aköltségére elvégeztetheti.
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Kultúra a közéletben
A kultúra manapság nem tartozik a nagy általuk "véletlenszerűen" kiválasztott "r;livatos

bevételt hozó "ágazatok" közé. Talán vannak, művészekbe". Meghallva a "kor szavát", és a
akik kapásból meg tudnák cáfolni ezt az "modernséget",a "valami újat" próbálva
állítást. De nem lenne igazuk, mert tegyünk előtérbé helyezni. Egyúttal kiszolgálni a "tö
különbséget a ,,~as kultúra" és a tömegkul- meg" ízlését. (Illetve némi pénzt is kihúzni a
túra vagy - más néven - a kultúrszemét között. zsebükből.)Ha mindezt szem előtt tartjuk, meg
A probléma ennél a pontnál azonnal felszínre érthetjuk, mitjelent a tömegkultúra kifejezés. Ez
kerüL Miért van szükség ilyen kategóriákra? afajta "szórakozás" valószínűsíthetőenössze
Nem egyértelmű, mi képvisel értéket, és mi az, .függésben áll az iskolai végzettséggel. (Lásd
amijobb lett volna, ha létre sem jön? képzés elsilányítása.) Ide kívánkozik, hogy

Az utóbbi kérdésre a válasz, sajnos, igen. utaljunk a természettudományban elért jelen~

Ma, amikor semmi sem egyértelmű, ez sem. Az tős magyar sikerekre. Ilyenformán azonban
okok sokfelé vezetnek, hafelelni akarunk arra a technokrata kultúra jöhet létre, ami nem hason
kérdésre, miért nincs ma nekünk Ady Endrénk lítható össze a "klasszikus" bölcsészéttudo
'Vagy Radnóti Miklósunk? Vagy ha vari, akkor mányhoz tartó fogadalmához. És ahogyan a
miért nem tudunk róla? Kiemelhetjük az előző rendszerváltás óta egyre inkább tapasztalható
rendszer erősen szelektív kultúrpolitikáját. A a társadalom ketté szakadása, ez ugyanúgy
képzés elsilányítását. Illetve a rendszerváltás . megjelenik a kultúrában is. Azt döntse el min
környékén induló új média "Piacgazdasági" denki maga, hogy ez két dolog milyen mérték
hozzáállását. Ne gyártsunk összeesküvés- ben áll szemben egymással.
elmélete.t, de mindenképpen hangsúlyozandó Szeretnék visszautalni egy gondolat erejéig
annak a csoportnak afelelőssége,akik ezt az új az előző rendszer kultúrpolitikájának egy moz
médiát irányítják. Rengeteg pénzt pumpálnak zanatára. Konyhanyelven szólva: azért elvitték

a vasöntőde brigádját színházba, operába, balett előadás
ra. Más kérdés, hogy ez a résztvevők számára mennyire
volt érthető, élvezhető, és nem utolsósorban szórakoztató.
De legalább kapcsolatba kerül.tek a magas kultúra bizonyos
formáival, és ha ezer emberből csak egyben is sikeTÜlt
érdeklődés t teremteni a dolog iránt, az erőfeszítésnem volt
hiába.

Mi lenne a megoldás, ha a tömegkultúrát kizárólagos
.nak, kielégítőnek tartó emberek maguktól nemfordulnak az
értékek felé? Ma, amikor jó marketinggel szinte minden
eladható. Mi lenne, ha "valakik" pénzt pumpálnának,
mondjuk, Kosztolányi Dezsőbe, vagy a Toldi trilógiába...

-emmi-



Mi lesz Amerika következő célpontja?

Gyomaendrődi fiatalok független lapja

Anyár anagy árleszállftások ideje
Fe/hajtottunk néhány ígéretes ajánlatot

• Egyet fizet, kettőt lop.
• Lejárt szavatosságútermékek most harminc százalékkal kevesebb penésszel.
• Vegyen·olcsó tejet,és nyerjen beutalót Magyarország egyik legszebb szanató·
riumába!
• Limitált kabrió modellek már száztíz százalék önrész befizetésével, ajándék

, levegővel.

• Rendeljen most családfakutatást! Tíz szerencsés nemesI származást kap
ajándékba!
'. A Dunában fürödve most ugyanazért az árért húsz száíalékkal több féle
betegséget kaphat el.

Felröppentek ahírek, hogy Amerika Iránt is készül megtámadni.' Azt nem tudni,
ott is soha elő nem kerülő biológiai fegyv~rekre hivatkoznak majd, vagy kitalál·
nak új ürügyet.Mi végiggondoltuk, melyik országot támadhatnák még meg, és
milyen címen.
• Ausztrália, hogy kipróbálják, eJ.tudnak-e lőni odáig?
• Németország - nosztalgiából.
• Magyarország - hogy megmutassák, mennyivel jobb az F16mint aGrippen,
'.San Marino -hogy gyakorolják apontos célzást.
• Ausztria - bosszúból, amiér! rájuk szabadították Schwarzenegger!.
• Oroszország - mert olyan régóta vágynak rá. .
• Japán - mire odáig elérnek, még kitalálják.

Ajánlom figyelmébe
mindenkinek.

KOVÁCS ERIKA·

KOLAROVSZKI ZOLTÁN
Békéscsabáról

szobrokkal, grafikákkal,
festményekkel varázsol

el minket

POLÁNYI LÁSZLÓ
fiatal gyomaendrődi művész

sajátos, magával ragadó
világát láthatjuk.

Akiállítás megte'kinthető
szeptember 12-ig.

képzffmüvészeti
kiállítás

Augusztus 14-én szombaton
17 órától
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Katona Lászlo

Csányi Zita

Füves szavannák, hol.zsiráf, hiéna,
akácia és más kényelmesen megfér,
jégtengerek és boreás szikrázó fergeteg,
heves lávaég, 'pomp~s éj és
fájdalmas nappalok otthona
cseppnyi víz egyetlen pontja

És míg szabad vadállat fajtestvéréért,
ki ketrecben szü letett, ketrecért kiált.
Atapasztalat már nem rombol le .
dögvésztől bűzlő megszokást,
hogy univerzumot teremtsen
egyetlen gondolat okán.

Múlt és jelen szélfiú módjára
tekereg, kereng körbe avilágban.
Most itt van, arcunkat nyaldossa,
harap, csókol, kérdez és felel,
szerelmes táncba kezd,
ágyéka izzik, finom cirógatása
termékeny, szüntelen lüktetés,
hogy fájjon, ha emlékezel,
hogy fájjon, ha gondolsz és akarsz,

Ha itt lennék fiam, most elmondanám,
míg tartanád irányát, pikkelyes hajónknak,

"

hogy háromszázhatvanötször minden évben,
mikor aNap reggel rácsókolta hálóját aföldre,
bevont vitorlákkal addig-addig cseleztem,

'hogy épp csak egy lúdbőrös hátat lássak apartból, '
saztán, mielőtt avilág romlott szemei
atengerbe vetették volna magukat utánam,
hajómat elmerítettem alemondás láthatára mögé,
Bujkáltam előlük; de mikor el nem érhettek,
felvont kérkedéssel ijesztgettem
abutaság r'ózsaszín nemzeteit.
Csöpögő fogatlanságom görcsös szakállában
azt hiszem ézért van annyi ősz gondolat.

Bolond vagy apám, akárhová lettél, .
avikingek mind így csinálják, mert nem merik
hajójukat Tenger anyjuk, saszélfJcsúrok· '
kegyetlen szerelmi játékai ra bízni.
Én eleresztem akormányt rendszerint,
de szemébe nézek acikkanó tüzeket görgető
förgeteg-csorda fekete vezérének, ",
és tudom, hogy amit ti partnak hisztek, /
csak lemerülni hajlamos kopár földsáv,
vagy városokkal tömött pimasz délibábja amagánynak.
Ezért van az, hogy úgy érzem, .
mintha atenger egy nagy tenyér lenne,
mely néha ökölbe szorul, hogy fájok neki,
de belőlem aztán nem lesz féreg egy harkály csőrében!

2
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J Ó hír az extrém sport szerelmeseinek
3

Nagy örömmel értesítünk minden érdeklődöt, hogy létre
jött a megállapodás az ÖNKORMÁNYZATTAL, hogya helyi
extrém sport szerelmesei igénybe vehetik az ErzsébeHigeti
kézilabdapályát. Köszönjük dr. Dávid Imre polgármester
úrnak és a képviselö-testületnek a segítséget! Továbbra is
várjuk a támogatókat, érdeklödó1<el.

lIASZNÁLATBA ADÁSI SZERZÖDÉS

kiszo:gálásához szükséyes egyéb mobil építményeket helyezhetnek el,
ideiglenes jelleggel, avonatkozó hatósági előírások betartása mellett.

5.5. Ahasználat időtartamának lejártávai - amennyiben aszerződés

meghosszabbítására nem kerül sor ~ a használatba vevők kötelesek a
használatbavétel időpontjában meg lévő állapotnak megfelelően a
használatba adó rendelkezésére bocsátani. .

5.6. Használatba adó az engedélyezett értéknövelő beruházásokra
_nem tart igényt és nem téríti meg.

7. Ellenörzés: .
7.1. A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes

értesítése mellett és annak zavarása nélkül az ingatlan állagát ellenőrizni.

Ajelen szerződést afelek képviselői elolvasták, és mint akaratukkal
mindenberi' megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták.

Gyomaendrőd, 2004. június 30. -

6. A· megállapodás felmondása, idötartalmának meg
hosszabbítása:

6.1. Ajelen megállapodást bármelyik fél1 hónapra szóló előrejelzési

kötelezettség mellett, külön indoklás nélkül fetmondhatja.
6.2. Ajelen megállapodás hatályát a4.1. pontba meghatározott idő

tartam leteltét megelőzően közös megegyezéssel aszerződő felek ajövőre

nézve meghosszabbíthatják.

Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(székhely: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: dr. Dávid Imre pol
gármester), mint használatba adó, másrészről

Kovács Erika (szh.: Budapest, szi.: 1954. 03. 11., anyja neve: Herter
Erzsébet), 5502 Gyomaendrőd, Blah'a L, u, 19. és Varga Tamás (szh.:
Gyomaendrőd, szi.: 1983. 12, 21., anyja neve: Farkas Erzsébet), 5502
Gyomanendrőd, Fő út 80/1. szám alatti lakosok, mint használatba vevők

között amai napon, az alábbi tárgyban és feltételek mellett:

1. Amegállapodás célja:
1.1. Ajelen megállapodás célja, hogya használatba vevőkaváros

ban az extrém sportot kedvelők számára lehetőséget tudjanak biztosítani
gördeszkázásra, görkorcsolyázásra, valamint BMX kerékpározás ra.

2.A megallapodás tárgya:
2.1. A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi 1243/1

hrsz-ú, Erzsébet-ligetben található kézilabdapálya használatba adása
gördeszkázásra, görkorcsolyázásra, valamint BMX kerékpározásra.

2.2. Ajelen megállapodás 2.1 pontja alatt részletese'n körQlírt ingat
lan kizárólagos tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

dr. Dávid Imre
polgármester
használatba adó

Varga Tamás
használatba vevő

Kovács Erika
használatba vevő

Csényi István
ügyintéző

3. Ahasználatba adás:
3.1. A használatba adó· Gyomaendrőd város képviselő-testülete

157/2004.(V.27.) KT sz. határozatára figyelemmel jelen megállapodásban
használatba adja a fentiekben meghatározott kézilabdapályát gördesz
kázásra, görkorcsclyázásra, valamint BMX kerékpározásra. .

3.2. Aszerződő felek megállapodása értelmében ahaszriálatba adás
térítésmentesen.

4. Ahasználatba adás idötartama:
4.1. Aszerződő felek jelen megállapodást 2004. június 1. napjától"

2009. május 31. napjáig határozott időtartamra kötik.

5. Afelek jogai és kötelezettségei:
5.1. Ahasználatba vevők vállalják, hogy az ingatlant kizárólag ajelen_

megállapodás 1. pontja alatt meghatározottak szerint sportcélra fogják
használni. _

5.2. Ahasználatba vevők az ingatlant vagy annak egyes részeit - az
5.1. pontban meghatározottak vállalása mellett - a használatba adó
előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül egyéb módon nem haszno
síthatják.

5.3.-A sZeriődő felek megállapodása értelmében ahasználatba vevők

az ingatlant nem terhelhetik meg, másnak további használatra nem
engedhetik át. . .

5,4. Használatba vevők az ingatlanon csak ahasználatba adó előzetes

írásos engedélyével végezhetnek építési és egyéb - a pálya eredeti
állapotát megváltoztató - munkákat. A pályán csak asporttevékenység

A Fürdő a mi szemünkkel. ..

Volt egyszer egy hely a Fürdőben, ahová
azért jártak a fiatalok. hogy drogok, alkohol és
cigaretta nélkül jól érezzék magukat..Ez a hely
a röplabdapálya volt. Ahogy beindult a nyár,
mindennap volt játék. Sok fiatal (és öreg) járt
le a strandra röplabdá.Zni. Gyakran nyolcig. fél
kilencigjátszottunk. amíg a biztonsági örök el
nem küldtek minket.

Ma ez a hely n~m létezik sem a. régi helyén.
sem máshol a Fürdö terü1etén. Múlt évben volt
itt egy társaság Peströl. akikkel nagyon sokat
játszottunk. Mivel megszokták. hogy mi min
dennap ott voltunk a pályán. ezért amikor idén
megérkeztek. az elsö útjuk a pályához vezetett,
de sOGk-ként érte öket, hogy se pálya. se
ismerösök nincsenek a strandon. .

Ezzel a cikkel az volt a szándékunk. hogy
felhívjuk a figyelmet arra. hogy a Fürdö
áré:!-inak növekedésével arányosan csökkentek
a szórakozási lehetöségek. MIÉRT?

A röplabdázni vágyó fiatalok
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Tolsz oj K isztlls-felfogása
Krisztus tariításából két momentum érdekli különösen: atiszta lelkiség

és az ésszerűség. Ami ezen túl vagy felül van, az Tolsztoj szerint nem krisz
tusi eredetű, vagy érthetetlen, ami nála ugyanaz. Ahangsúly nem alelkisé
gen nyugszik, bár ezt mindig szereti aláhúzni Tolsztoj, hanem aráción, mert
például a lélek halhatatlanságát is azzal intézi el, hogy nem egyeztethető

össze lényeggel, a rációval. Tolsztoj racionalizálja az Evangéliumot. Lát
szólag nem tesz mást, mint egybeolvasztja anégy szövegvariánst, pártat
lanul, megjegyzés nélkül, pedig emellett hamisít: kihagy, átcsoportosít,
szöveget javít. Akivitelezési mód eredeti, az eredmény pedig érdekes.

Ebben az interpretálásban elvész mindenekelőtt aszeretet tiszta impe
ratívusza. Legalábbis aháttérbe szorul, és helyét új elv foglalja el: abéke.

Tolsztoj fanatikus Krisztus-követő, kizárólag Krisztustól fogad el
tanítást, és azt is csak akkor, ha stilárisan is kihallik belőle, hogy én, csak
én mondom ezt.

Öt ilyen stilárisan is krisztusi szabály van Tolsztoj szerint:
1. Az ítélet tilalma
2. Az eskü tilalma
3. Amonogámia tilalma
4. Abéke parancsa
5. Alegfontosabb: "Ne állj ellen agonosznak, hanem aki"arcul üt téged'

jobb felől, fordítsd felé amásodik orcádat is." (Mt. 5.39) .
Tolsztoj ez utóbbival kapcsolatban a mondat első felével foglalkozik:

"Ne állj ellen a gonosznak". Még a feltevés ellen is tiltakozik, hogy itt
~Idozatot követelne Krisztus. Józan észbe ütköznénk - mondja - és Krisztus
ilyet nem követ el. Ki kell térni agonosz elől, de ez nem áldozat, hanem
egyetlen útja abékességnek és amegbékélésnek.

Később azonban Krisztustól is elfordul. Arra anézetre jut, hogy tulaj
donképpen Krisztus története is csak egy a sok mítosz közül -, az
Evangéliumban egyedül az erkölcsi tanítások számítanak.

. Meghasonlása egy új közösség, egy Krisztus nélküli kereszténység
megalapításához vezet.

Ratkay Dorottya

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
PROGRAMJA

ATERAszoNAKANTISZ ZENEKAR
AUG. 20., 20 ÓRÁTÓL ANYÁR UTOLSÓ TÁNCOS BULIJA!
MINDENKIT VÁRUNK SZERETETIEL!

APOLLÓ MOZI- 2004. augusztus
AUGUSZTUSBAN CSOPORTOK. RÉSZÉRE FILMHASZNÁLATI
LEHETÓSÉG, VALAMINT KEZDÉSI IDÓPONT IGÉNY SZERINT,
ELÓZETES MEGBESZÉLÉS' ALAPJÁN, 16 ÓRA UTÁN A MOZI
KÁVÉZÓjÁBAN!

13-14-15-16. péntek-slombat-vasárnap-hétfö 19.00 órai
kezdettel DIRTY DANCING 2 (HAVANNA NIGHTS) Színes, feliratos,
amerikai film. Rendezte: GUY FERLAND. Főszereplők: PATRICK SWAYZE,
SELA WARD
20-21-22-23. péntek-slombat-vasárnap-hétfö 19.00 órai kez
dettel, szombaton 17.00 órától is! SHREK 2 Színes, magyarul beszélő,

amerikai film. Rendezte: ANDREW ADAMSON, KELLY ASBURY

Kövesdi Miklós Gábor: Ásó, kapa
Rendőr: Erőt, egészséget, személyi igazolványt!
Gyilkos: Ööö... szép esténk van.
Rendőr: Nincs az aszép este, amit ne lehetne bearanyozni egy személyi iga
zolvány átnyújtásával.
Gyilkos: Ööö ... fent hagytam alakásban, tudja, csak leugrottam friss levegől
szívni. .
Rendőr: És mondja, mindig visz magával áső!, ha levegőzni óhajt?
Gyilkos: Tudja, kell atestmozgás. Gondoltam, lejövök kicsit ásni.
Rendőr: Agarázsba?
Gyilkos: Istenem... Tudja, alakáshoz nem jár kert. Ott ás az ember, ahol tud.
Rendőr: Értem. És mit ás?
Gyilkos: Lyukat. Oe az is lehet, hogy gödör lesz avége.
Rendőr: Úgy értem, miért ás gödröt?
Gyilkos: Ültetek valamit.
Rendőr: Ide? Mil?
Gyilkos: Valami kétnyárit.
Rendőr: Az miért jó?
Gyilkos: Mert mire kikelne, elköltözöm valahová, ahol van kert.
Rendőr: Régóta ás?
Gyilkos: Á, miből gondolja?
Rendőr: Hogy derékig agödörben áll.
Gyilkos: Hmm, ravasz. Maga aztán rutinos vén róka.
Rendőr: Igaz, ami igaz. ,
Gyilkos: Tudja mit, kijövök, és betemetem. ,
Rendőr: lsten őrizz, hogy énmiattam veszni hagyja a munkáját! Épp csak
elkísérném aszemélyi igazolványához és vissza.
Gyilkos: Vissza fölösleges. Na jó, de siessünk.
Rendőr: Azll:littem, van ideje.
Gyilkos: Igen, de félek, hogy idő közben ellopják agödrömet.
Rendőr: Várjon egy kicsit. Mi az otl agödör alján?
Gyilkos: Hol? Nem látok semmit. .
Rendőr: Az ahosszÚkás.
Gyilkos: Semmi. Ilyen sötétben nem is lehet látni.
Rendőr: Sebaj, itt azseblámpám..
Gyilkos: Undok.
Rendőr: Mintha egy kar lenne, nem?
Gyilkos: Á, csak egy gyökér. .
Rendőr: Itt? .
Gyilkos: Kihajtott az ajtófélfa.
Rendőr: Nem, ez határozotlan egy ember karja.
Gyilkos: Képzelem, mit összekereshette már az illető. Közben meg végig itt
volt aföld alatt.
Rendőr: Ez nem csak egy kar, hanem egy egész hulla.
Gyilkos: Úgy látszik, végül megtalálta akarját.
Rendőr: Mondja, hogy lehet az, hogy lejön éjjel fél kettőkor, és pont olt töri
fel abetont csákánnyal és kezd el ásni, ahol ennek aszerencsétlen félnótás
nak ahullája fekszik?
Gyilkos: Véletlenül.
Rendőr: Sejtettem.Ismeri?
Gyilkos: Nem.
Rendőr: Valami idegen? .
Gyilkos: Naná, majd avolt üzlettársam, aki meg akart lopni, és elszerette a
feleségem~t.

Rendőr: Ne viccelődjünk, ez komoly eset.
Gyilkos: Biztos akkor mászott be, mikor rágyújlottam..
Rendőr: Tudja, számos hasonló hullát láttam már, így tapasztalatból tudom,
hogy nem nagyon másznak,
Gyilkos: Megvan, az építtető aKőműves Kelemen-módszer híve volt!
Rendőr: Marhaság! Ez itt férti. Kőműves Kelemen pedig afeleségét falazta ba
Gyilkos: Akkor ez valami újítás.
Rendőr: Sokkal valószínűbb, hogy az ipse egy fakír, akit negyven évre elástak
csak nem sikerült aprodukció. Mindenesetre elkobzom, és elviszem.
Gyilkos: Szólíthatom Colombónak?
Rendőr: AKojaket jobb szeretem. Maga meg temesse be azt agödröt, nehogy
valaki kitörje benne a bokáját. Akkor aztán tényleg benne lenne a sla
masztikában!
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Akölterület bontása

24. § (1) Utat, járdát építeni vagyelbontani csak hatósági engedély alapján
lehet a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet szerint. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik ajárda korszerűsítésére és azárt területen belüli magánútra.

25. § (1) Aközutat és közterületet nem rendeltetés céljára igénybe venni,
alatta vagy felette létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illető

leg felbontani csak az úl, illetve a közterület kezelőjének houájárulása alapjá~

lehet. Az önkormányzati utak kezelője aGyomaszolg Ipan Park Klt. - képviseli
acég mindenkori ügyvezető igazgatója.

(2) A kezelői houájárulás megadásához kérelmet kell benyújtani a közút,
közterület kezelőjének. A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznIa
kell:

a) kérelmező nevét és címét
b) aközterület pontos megjelölését
c) helyszínrajzot
d) aközterületen végzett munka pontos megnevezését, mennyiségél (m2)

e) kezdés időpontját

f) kivitelező nevét
g) helyreállításért felelős nevét, címét
h) eredeti állapot helyreállításának időpontját

i) forgalomszabályozási tervet.
(3) A közutat houájárulás nélkül felbontani csak közmű üzemzavarának

halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Amunkálatok végzése előtt és
alatt a forgalom biztonságos tereléséről és az út meglelelő helyreállításáról a
közmű fenntartója köteles gondoskodni. Az üzemzavar miatt végzett bontást az
út kezelőjének 24 órán belül be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi. A
bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot, és közölni kell az eredeti állapot
helyreállításának időpontját. Amennyiben a kérelmező a lentieknek nem tesz
eleget, úgy terhére ahelyreállítási munkák elvégeztethetők.

(4) Az igénybevevő az igénybevétel után a közutat, közterületet és
környezetét az eredeti állapot szerint köteles helyreállítani:

Az üzemképtelen jármüvek
közterületen történo tárolása

26. § (1) Arendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a halósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely
egyébként közúli lorgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt

b) baleset lolytán megsérült és elhagyott jármű
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható, az üzembentartó v~gy

tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált Jármuvet
saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani. ~me.nn~ib.en

az üzembentartó nem tesz eleget kötelezettségének, az üzembentarto koltsegere
aközterület kezelője gondoskodik ajármű elszállíttatásáról.

IV. FEJEZET
KÖZTISZTASÁGI RENDE KEZÉSEK

27. § (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan
közreműködni és atelepülési környezet, közterületek szennyeződését, fertőzését

eredményező tevékenységtől tartózkodni.
(2) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,

használója, megbízottja köteles gondoskodni.
28. § (1) Közterületen szemetet, hulladékat csak az erre a célra rend

szeresített gyűjtőedényekben szabad elhelyezni.
(2) Akereskedelmi és szórakozóhelyek előtti közterületen azok üzemeltet?

je köteles hulladékgyűjtők elhelyezéséről , üritéséről, tisztántartásárai ,
pÓllásáról gondoskodni.

(3) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos, a
közterületeken, ingatlanokon keletkezett települési szilárd hulladék szervezett

gyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról más jogszabály rendelkezései
irányadók.

29. § Földutak esetében aközutak karbantartása, ajárművek által vágott
kályúk megszüntetése a közszolgáltatás keretén belül évente 3 alkalommal a
közút kezelője által végzett karbantartáson túl a közterülettel határos ingatlan
tulajdonosának feladata.

30. § (1) A közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok rendszeres
tisztántartása az üzemeltető, ill. ajárművek üzemben tartójának kötelessége.

(2) Belterületen lévő megállóhelyek, járdaszigetek tekintetében az önkor
mányzat köteles a rendszeres tisztántartásról és az ott keletkezett hulladék
eltávolításáról gondoskodni.

(3) Külterületen lévő várakozó- és megállóhelyek tisztántartása a közfor
galmú jármű üzemben tartó ja, az autóbusz-megálló esetében a közút
kezelőjének kötelessége.

31. § (1) Abel- és külterületi holtágaknál avíz leletti növényzet (elszáradt
növényi részek) letakarítása a part menti ingatlan tulajdonosának kötelessége,
melyet minden év március 31. napjáig kell elvégeznie. A letakarított, elszáradt
növényzet (nád, sás) megsemmisítéséről vagy hasznosításáról a tulajdonos
gondoskodik.

(2) A vízparti telektulajdonosok kötelesek a vízparti sávo! rendszeresen
tisztántartani, és olyan tevékenységet, magatartást gyakcroini, amivel nem
szennyezik aholtág vizét.

(3) Halászatra, horgászásra jogosult köteles avízpart tisztántartására ügyel
ni, a tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladékot, szemetet össze
gyűjteni és elszállítani vagy megsemmisíteni. (A hulladékok elföldelése tilos.1)

32. § Közterületen lévő állati hullák mielőbbi eltávolítása érdekében min
denki köteles azt bejelenteni

33. § (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók környezetét az
üzemeltetőnek kell tisztántartani, a csurgó víz megfelelő elvezetéséről gon
doskodni.

(2) A közterületen lévő kutakat szennyezni, környezetében szennyeződést

okozó tevékenységet folytatni tilos!
34. § A településen tilos az avar, kerti hulladék, és a háztartási szemét

égetése'
35. § A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések, kötelezettségek tel

jesítésének ellenőrzéséről a képviselő-testület gondoskodik a közterület-fel
ügyelet útján.

V. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSUK

ÉS A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI
HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

36. § (1) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő

módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a hatóság lel
hívására ajogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az
eredeti állapotot helyreállítani.

(2) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben loglaltaktól
eltérően használja, mal szemben - aténylegesen használt időtartamra és terü
letre - arendes közterület-használati díj ötszöröse is megállapítható.

37. § (1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a
cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és
pénzbírsággal sújtható. Akiszabható pénzbírság maximuma amindenkor hatá
lyos jogszabályok által meghatározott összeg. A szabálysértési eljárás leloly
tatása ajegyző hatáskörébe tartozik.

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható A
helyszíni bírság maximuma a mindenkor hatályos !elsőbb jogszabályok által
meghatározott összeg.

(3) Ahelyszíni bírság kiszabására aközterület-felügyelő jogosult.
38. § Aközterület használata során gondatlanság miatt bekövetkező zöld

kár ellenértékét az elkövetőnek - túl a szabálysértés jogkövetkezményén - a
hatóság által megállapított, 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet 1. sz. mellékieiében
rögzített faértékszámítás szerint kell megfizetni.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a közterületek rendjéről szóló 25/2001. (XII. 27.) KT rendelet, valamint a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.
(III. 1.) KT rendelet 17. §-a és 1. számú mellékiete érvényét veszti.

Gyomaendrőd, 2004. június
39. § (1) Erendelet 2004. év július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztaságról szóló

2311992. (VII. 1.) KT rendelet. az azt módosító 38/1995. (XII. 22.) KT rendelet,
DR. DÁVID IMRE

polgármester
DR. CSORBA CSABA

jegyző

1. sz. melléklet

Közterület-használati díjak

1 Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet

2. Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató
3. Teher és különleges járművek, valamint vontatványok elhelyezése gépjárművenként és vontatványonként
4. Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 6 hónapig terjedő időszakra

6hónapon túli közterület-foglalás esetén
6. Idény jell zöldség, gyümölcs árusítás (alma, dínnye, fenyő)

7. Alkalmi és mozgó árusítás (Halottak napja, Karácsony, Szilveszter
8. Fi lm- és televíziós felvétel
9. Vendéglátó-ipari előkert

10. Szórakoztató tevékenység (mulatványos, cirkusz) csak akijelölt helyen
11. Kiállítás, alkalmí vásár
12. Állandó jellegű közterület-foglalás
13 Üzleti szállítás, rakodás alkalm3val hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése
14. Közterület-használatra még át nem adott közterület ideigl. hasznosítása
Akülterületi közterület-használati díjak mértéke a fenti - belterületre vonatkozó - díjak 50%-a.

2. sz. melléklet

Intézményes, intenzív fenntartású zöldfelületek

100 FtJm2/hó+Áta
330 FVm2/hó+Áfa
nem engedélyezhető

480 FtJm2/hó+Áfa
60 Ftjm2/hó+Áfa

120 FVm2/hó+Áfa
70 FVm2/nap+Áfa

100 Ft/m2/nap+Áfa
110 FVm2/nap+Áfa
400 FVm2/hó+Áfa

50 Ft/m2/nap+Áfa
70 FVm2/nap+Áfa

770 FtJm2/év+Áfa
100 Ft/m2/nap+Áfa

33 Ftm2/hó+Áfa

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Szabadság tér központi rész
Református templom, iskola melletti rész
Kner lér
Hősök útja (Fő út-Kossuth u. között)
Fő út (Hősök útja-Kodály Z. utca: az út és az
ingatlanok előtti zöldterület, valamint akerékpárút
melletti zöldfelület abelvízlevezető csatorna
és aközút közötl)
1919-es emlékmű zöldfelülete
Kollmann ltp. előtti zöldterület
Bajcsy-Zs. út-Fő út közlekedési csomópont
Kossuth L. utca (Pásztor J. út-Vasútállomás)
Vasútállomás előtti park
Pásztor J. út (Fő út-Kossuth u)
Pásztor János tér
Október 6. ltp. zöldterületének egy része
Hősök tere, Dombszög
Blaha L. utca (Fő út-Endrődi utca)
Az összes közterületi virágfelület

3. számú melléklet

ha.m2

0.2662
0.2390
0.2460
0.0804

0.4970
0.1092
0.3186
0.0853
0.2042
0.1956
0.0473
0.0782
1.1028
0.4633
0.2477

Mutatványos tevékenységre Gyomaendrőd város területén igénybe vehető terület: a5159/6 hrsz. - Vásártér. A területhasználat engedélyét és díját e rendelet
20. § a) pontja szerint nem szabályazza a jelen rendelet
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Jó egészséget, Gyözö bácsi! SZAKE
XI. Országos Diákszínjátszó Tábor

Vetélkedő

A.,láboralapít6" Ficzere Béla,
aNemzeti SzínháZ színmúvésze,

1993 6ta szlnészi mesterfogásokra
tanit ja adiákszlniátsz6kat

Az egyhetes, hagyományos "színjátékos képzőn" 35 diák
vett részt. A fiatalok Győrből, Kecskemétről, Kolozsvárról,
Szolnokról, Tolnából, Csornáról, Bábolnáról, Budapestről,

Szarvasról és testvérvárosunkból, Nagyenyedről érkeztek. A
munkába, természetesen, bekapesolódtak a helyi diákszínját
szók is. A napi 10-12 órás, intenzív munkát rekreációs prog
ramok színesítették: strandlátogatás, tanár-diák foci (először

győztek a gyerekekl) internetezés a Városi Könyvtárban, foci
EB megtekíntése a Dreherben stb. A színvonalas szellemi és
kulináris hátteret az alábbi szponzorok teremtették meg:
t"'""i'--' -'~~~"r"'.., Szakmai Középiskolásokért Kul

turális Egyesület Budapest,
Hűtőház Rt. Békéscsaba, Katona
József Művelődésí Központ
Gyomaendrőd, Körös Menti
Alapfokú Művészeti Iskola Gye.,
Polgármesteri Hivatal Gye.,
Dreher söröző, étterem Gye.,
Barna-Ker Bt. Gye., Halászati
Szövetkezet Gye., Sikér Sütőipari

és Ker. Kft. Gye., Gyomai Kner
Nyomda Rt., Gellai Imre váll.,
Sportcsarnok Gye., Zöld cukrász
da Gye., Bethlen Gábor SZKI és
Kollégium Gye, Csaba-Húsker
Békéscsaba, Városi Könyvtár
Gye.

A táborlakók köszönik áldásos támogatásukat!

A 75. Ünnepi Könyvhéten megláto
gattam Budapesten világhírű földinkel, a
Kossuth-díjas Határ Győzőt. Ajubileumi
könyvünnepen két remek kötete jelent
meg: "Üveggolyó" verses, valamint
"Haza magasföldszinten" esszékötete.

Az előbbi líraian sokszínű gyűjte

ményében olvasható az alábbi bölcs
nyugalmat árasztó, ragyogó költe
mény:

nap-mint-nap kottából szeddegélni
drogot pirulát tudni mi adózis

csontritkulás ellen - nagyon megéri!
nincs se csípőkopás se szkoliózis

szép élet szép aszép öregség
tán a legislegszebb az egészben

kivált ha nem lazul csont-ereszték
fájdalommentes-útrakészen

nagy időközönként ki-kilesni
ablakán annak ami acsali-egészség

s látni rohanóban és beleesni 
tegnapjaink égő világegészét

Szép öregség

Az. óriási tudású és felkészültségű MESTERREL egy óra hosszat beszél
gettem, illetve és tátott szájjal hallgattam a mexikói építészettől a Weöres
Sándorig áradó csodálatos gondolatiüzéreket.

A90. évé! taposó, nagyszerű ember üdvözli agyomaendrődieketl

Búcsúzóul megköszöntem, hogy az idei diákszínjátszó fesztivált, tábort
és a novemberi, tiszteletére rendezendő irodalmi vetélkedőt anyagilag
támogatta.

-HAL-

Könyvtári hírek

Hagyományos nyári szünet aVárosi Könyvtárban (Kossuth u.): augusz
tus 2-től 23-ig tart, nyitás: 24-én'

* :iC *

Július 14-én író-olvasó találkozó volt, dr Busa Ildikó Izabellával
(endrődi származású) Hát nem elég, ha jól vagyok? címü könyvéről ekkor
Balogh Barna újságíróval beszélgetett.

Szepesi Mária ismert írónő véleménye a műről: "A történet sodró
erejűen érdekes, és a modern ember problémáját fogalmazza meg
kitünően."

Az érdeklődők, elsősorban ahölgyek nagy lelkesedéssel hallgatták az
irodalmi csevegést, majd többen megvásárolták aregényt.

* * *

A Városi Könyvtár és Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd 2004 no
vemberében HATÁR GYŐZŐ Kossuth-díjas írónk 90. születésnapjának
tiszteletére IRODALMI VETÉLKEDŐT szervez általános és középiskolás
tanulóknak!

(A részletes leírás aHíradó szeptemberi számában lesz olvasható!)

Közlekedik a család' - elnevezéssel közlekedésbiztonsági vetélkedőt

szerveznek. Avetélkedő időpont ja augusztus 28.,13 óra. Helyszíne abékés
csabai Városi Sportcsarnok. Elméleti és ügyességi versenyen vehetnek részt
a családok. Jelentkezni, illetve érdeklődni a Szarvasi Rendőrkapitányságon

lehet, a 66/313-711-es telefonszámon, Szlovák Zsolt rendőr

főtörzsörmesternél

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének

Gyomaendrödi Csoportjának vezetösége tisztelettel és szeretet
tel meghívja sorstársait, hozzátartozóit és a szórakozni vágyókat
2004. szeptember 25-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülö
évadzáró vacsoránkra a Katona József Müvelödési Központba
(Kossuth u.).

Kétféle menü ből lehet választani:
A menü: májgaluskaleves, rántott szelet. petrezselymes burgonya,

savanyúság, kenyér
B menü: májgaluskaleves, marhapörkölt, sós burgonya, savanyúság,

kenyér
Avacsora ára 1000 Ft.
Jelentkezni lehet Csöke János csoporlvezelőnél a285-942-es telefonon,

vagy minden kedden délután 16-tól 20 óráig az 1. sz. Idősek Klubjában, a
Mirhóháti u. 1. sz. alatt, vagy Kovács Balázsné pénztárosnál a 283-553-as
telefonon, vagy minden szerda délután 15-17 óráig a2. sz. Idősek Klubjában,
Fő út 66. sz. alalt.

Jelentkezési határidö: szeptember 18.
Minden kedves sorstársunknak és vendégünknek nagyon jó szórakozást

kívánunk!
Zene - tánc - tombola!

A vezetőség
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Aszámviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója • 2003. év

Kner Tánc-, Sport Közhasznú Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5-7.
Sor- Atétel megnevezése Előző Előző Tárgy- személyi jellegű költségek közterhei
szám év év(ek) év B. Anyagjellegű ráfordítások 541

helyes- C. Értékcsökkenési leírás 31
bítése D. Egyéb költségek, ráfordítások 1744

a) b) c) d) e) E. A szervezet által nyújtott támogatások
1. A. Befektetetl.eszközök (2-4. sorok) O 31 - ebből pályázati úton nyújtott támogatások
2. I. IMMATERIALlS JAVAK

KÖZHASZNÚ JELENTÉS3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 31
4. III. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Kner Tánc-, Sport Közhasznú Egyesület 2003. évi tevékenységéről5. B. Fo.rgóeszközök (6-9. sarok) 22 240
6. I. KESZlETEK Az egyesület 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló elVI. tv. értelmében, a

7. II. KÖVETELÉSEK Békés Megyei Bíróság Pk. 60.004/2001/13. számú végzése alapján közhasznú

8. III. ÉRTÉKPAPíROK minősítést kapott.

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 22 240 Egyesület tevékenysége: - a társastánc népszerűsítése

10. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN - tömegsport szervezése

(1. + 5. sor) 22 271 - testedzés biztositása

11. C. Saját t~ke 112-14. sorok) 22 271 - versenyeztetés.

12. I. INDULO TOKE A kuratórium tagjai az Alapító Okirat értelmében döntöttek a pénzeszközök

13. II. TÓKEVÁlTOZÁS 211 22 felhasználásáról. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyve i az alapítvány székhelyén

14. III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -189 249 lettek elhelyezve, melybe bárki betekinthet.

15. D. Tartalék Az egyesület 2003. évi beszámolója: 2004. április. 30-án elkészült, mely

16. E. Céltartalék áll Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú

17. F. Kötelez~ttség.ek (1?-1.9. sarok) O O beszámolójának mérlege és Eredménylevezetéséből. (1. sz. melléklet)

18. I. HOSSZU lEJARATU KOTElEZETISÉGEK Költségvetési támogatás felhasználása19. II. RÖVID lEJÁRATÚ KÖTElEZETISÉGEK
20. ~ORRÁSOK (PAsszívÁK) Támogatást nyújtó Támogatás célja Összege Felhasznált

OSSZESEN(11.+ 15.+ 16.+ 17. sor) 22 271 Polgármesteri hivatal Táboroztatás 210000 210000

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
EFt

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Saját tőke összesen 22 271 +249

Változás a
Tárgyévi eredmény +249
Tőkeváltozás 211 22 -189

Változás az
Előző évi eredmény -189
Eredményváltozás -189 249 +438

Eredményre ható tényezők:

Támogatások 250 1435 1185
Egyéb bevétel 1381 1130 -251
Vállalkozási tev. bevétele 100 O -100

Összesen 834
Közhasznú tev. költsége 1918 2285 367
Vállalkozásí tev. költsége 2 O -2

.. Pénzmozg. nem járó kig. hely. O 31 31
Osszesen 396

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (E Ft)
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Polgármesteri hivatal Táboroztatás 210
Bt., kft., magán- Versenyeztetés,

személyek versenyrendezés 1225

Kimutatás a vezető tisztségviseló'knek nyújtott
juttatásokról

A vezető tisztségviselők díjazás nélkül végzik tevékenységüket, saját gép
kocsi-használat térítés került kifizetésre 586 EFt összegben.

Beszámoló a 2003. évi tevékenységről
Az egyesület valamennyi bevétele és kiadása az Alapító Okiratban foglaltak

szerinti tevékenység megvalósítására irányul.
Kapott támogatásokból, tagdíj, illetve oktatásból befolyt bevételekből,

megszerveztünk egy gyomaendrődi és egy zánkai táboroztatást, utazással, szál
lással és étkeztetéssel, Békéscsabán táncversenyt rendeztünk nagy sikerrel,
valamint verseny és fellépö ruházat vásárlására került sor. (A kiadások részletes
bemutatása a 2. sz. melléklet)

Az egyesület kuratóriuma egyszer ülésezett, ahol a kurátorok jóváhagyták
az éves beszámolót és eredmény levezetését, megvitatták a 2004. évi költ
ségvetési tervét.

Gyomaendrőd, 2004. május 9.

TíMÁR KRISZTIÁN
elnök

O

e)

807
323

210

31
249

O
249

2285

2565

1435

2565
2285

586

Összeg
586

2

2

c)

971
410

200

200
50

100

100

1631

1920

1731
1918

Atétel megnevezése

b)
A. Összes közhasznú tevékenység

bevétele (2-8. sarok)
1. Közhasznú célra, működésre

kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás más alrend

szerétől

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből

származó bevétel
4. Tagdijból származó bevétel
5. Egyéb bevételek

B. Vállalkozási tevékenység
bevétele (10.-11. sorok)
6. Nem cél szerinti (vállalkozási)

bevétel
7. Egyéb cél szerinti tevékenység

bevétele
C. Összes bevétel (1.+9. sor)
D. Közhasznú tevékenység költségei
E. Vállalkozási tevékenység költségei

(14-15. sorok)
1. Nem cél szerinti (vállalkozási)

tevékenység költségei
2. Egyéb cél szerinti tevékenység

költségei
F. Összes tevékenység költségei

(13-14. sorok)
G. Pénzmozgással nem járó költség-

helyesbítések
H. Adózás előtti eredmény -189
I. Adófizetési kötelezettség O
J. Tárgyévi eredmény (19-20. sor) -189

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK,
KÖZTESTŰLETE[{

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2003. ÉV
Adatok EFt-ban

Előző Előző Tárgy-
év év(ek) év

helyes-
bítése
d)a)

1.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

2.

17.

16

15.

18.

19.
20.
21.

Sor
szám

10.

12.
13.
14.

Megnevezés
A. Személyi jellegű ráfordítások

bérköltségek
megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb költségek

11.
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INGATLAN

Gyomán a központban, telőtérbeépíléses,

2család részére is alkalmas, hőszigelell, jól
karbantartott családi ház melléképülellel,
garálzsal, 600 m2-es telken eladó. l.ár:
16 M FI. Érdeklődni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os telefonszámon lehel.
-b-4x-
Gyomaendrődön nagy családi hál eladó, akár
2család r~szére is alkalmas, az árban mege
gyezünk! Erd.: 06/70/2595-351. -b-4x-
A Kondorosi úton Endrőd és Oregs?őlő
közölI tanya eladó. I.ár 1,4 M FI. Erd.:
06/70/5436-342. -b-4x-
Gyomán, Fő úl 116. sz. alall emeletes,
összkomfortos ház azonnal beköllözhetően

eladó. l.ár 9MFI. Érd.: 66/284-586. -b-4x-,
Endrődön aSzarvasi ül melleit tanya 2338 ml
lölddel eladó. Van még vele 2100 m2 szántó
lerÜlel. Az épület: nagyszoba, konyha, kisebb
szoba, kamra. Melléképület, négy ól és 1 lás
lészer. Villany van. l.ár 1.350 OOO FI. Érd.:
66/282-194. -b-4x-
Gyomán, Bajcsy-Zs. üt 109. sz. alatt
összkomfortos kockaháZ, fúrott kúllal eladó.
Érd.: 284-586; 282-862.

Eladó Gyomaendrőd közponljában, a 46-os
főú I mellett 8376 ml bellerüleli ingallan
lakóházzal , alsóépülelIel.. Villany, gáz
bevezetve. l.ár 10,5 M FI. Erd.: 06/20/3631
593. -b-4 x-
Endrődön, aPolányi Máté u. 20. sz. alaIIi 2
~zobás, gáZfűtéses ház eladó. I.ár 3 M FI.
Erd.: 66/283-553 délelőtt 9 óráig, este 20
órától. -b-4x-
Eladó Gye., Damjanich 18. sz. alaIIi hál (2
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, zárt
veranda, kert) l.ár 3,5 M FI. Érd.: Dr. Tóth
Olga 2600 Vác, Fekete u. 23. -b-4x-

Gyomán, a Fürdő~öz közel építési telek
eladó.l.ár 1,5 MFI. Erd.: Kalina Ferenc, Gye.,
Bocskai 39. -b-4x-
KockaháZ eladó, vagy lakótelepire cserélhető.

l.ár 6,5 MFI. Erd.: 66/284-885. -b-4x-
Eladó Gye., Dobó utcai telek, a türdővel

szemben, vizparton, 1144 m2, díszfákkal,
kövesül mellell, villany-, viz-, gáz-, szenny
vizbekötési lehetőség van. l.ár 1,2 MFl. Erd.:
Mogyorós József, 5500 Gye., Hősök útja 66.
sz. -b-4x-
Endrődön 3 szoba, összkomlortos családi
hál eladó. I.ár 3,5 M FI. Érd.: 06/70/5270
846. -b-4x-
Oregszőlőben, Iskola ú121. sz alaIIi házamat
2 szobás, gyomaendrődi lakótelepi lakásra
cserélném. Különbqzel lizelése megegyezés
szerinI. (1,2 M Ft) Erd.: 06/30/5372-849 17
óra után. -b-4x-
Vásártéri IIp.-en garázst vennék. Tel.: 283
619; 284-563.

VEGYES
Vendéglátók, rendezők, táncos estét
szervezők' Vacsorát rendez? Báll szervez?
Zenekarra van szüksége? Rendezvényekre
hívja az Akanlisz zenekart' 06/30/6108-928;
06/20/221-66-33. -b-4x-
350 l-es lagyaszlószekrény megkíméli
állapotban eladó. l.ár 30 E FI. Erd.
06/30/2384-250 -b-4x-
Házi szalámi, lermelői bor, szalmazúzó eladó.
Érd.: Gye., Móra F 20. Tel.: 284-082 -b-4x
Teljes kőrű bizlosilási ügyintézésI vállalok
élel-, bale.set-, lakás-, gépjármű-biztosilás

lerületén. Erd.. 06/30/6813-864 -b-4x
Kőművesek, ligyeleml AliiIható vasbak eladó
5500 FVdb Erd.: 06/30/5165-811-b-4x-

opran an a olar u ole an 1,
szobás/4 lő aparlman (2x2 hetes) örökös
~dülési joga eladó. Ar megegyezés szerini
Erd.: 06 30 2439-619 -b-4x-
Dinamikusan feilődő csapatunkba keresünk
érettségizell, önállóan is dolgozni tudó la-

nácsadó munkatársakat' Ingyenes átképzés,
rendszeres jövedelem' Érd.: 06/30/2435
313. -b-4x-
Veszélyes lák (Ienyő is) kivágását,
gallyazását, tűzi la felvágását, döntést vállalok
láncfűrésszel. Érd.: 06/70/2830-347.-b
Egész, gyári hegedű eladó, leginkább gyakor
lásra alkalmas. I.ár 30 E FI. Érd.:
06130/5912-187. -b-4x-
Számitógép memória van eladó. Erd.:
Hanyecz Vilmosné, Gye., Hámán Kató 10. sz.
-b-
Jó állapotban eladó 3 fiókos lagyasztó
szekrény. Érd.: 283-123.

Eladó BarneIt Nitro Hobbi nyilpiszloly bo~lal

lan csomagban. I.ár 20 E FI. Erd.:
06/30/4434-731; 06/30/4341-920 -b-4x
Bontásból kiscserép és laanyag, valamint
radiátorok, 2db 11 O-es alu öntözőcső, 26-os
magyar női kerékpár eladó. Érd.:
06/30/9157-670
Fodrászat és szolarium! Hajgyógyászali ter
mékek, hajpótlás kapható. Klasszikus, Irendi,
extrém, alkalmi, alro- és golri frizurák
elkészítése. Szoli 21 FVp; 2000 FV100 p.
Tel.: 06/30/5219-869. -b-4x-
ElőkéSZítő, isméllő, gyakorló, lelzárkóztató
foglalkozások, illetve pótvizsgára, osztályozó
vizsgára való i.nlenzív lelkészílés általános
iskolásoknak. Erd.: 285-141; 06/30/8563
218.
Jó állapotú góré" valamint csempekályha
eladó. lár 60 EFI. Erd.: 661284-885 -b-4x
Kézzel hajtós kukoricamorzsoló és egy 28-as
I,érli kerékpár eladó. Ár megegyezés szerinI.
Erd.: 66/284-354. -b-4x-
Nyugati használl cikkek kaphatók: fűnyíró k,
hűtók, fagyasztók, ker.ékpárok, tévé k,
akkulöllő, babakocsi stb. Erd.: Körgát u 25.
Tel.: 282-366; 06/20/3454-232;
06/30/4873-964.

ALLAS/OKTATAS
Allalános iskolások német korrepetálását és
kezdők .német nyelvoklatását vállalom. 500
FVÓra. Erd.: 06/70/5326-717. -b-4x-
Nyári hónapokban előkészítő, ísméllő,

gyakorló, felzárkóztató foglalkozások, ill.
pótvizsgára, javítóvizsgára, oszlályozó vizs
gára való intenziv felkészités kisiskolásoknak
és 5-6. osztályosoknak törlénelemből Érd.:
285-141; 06/30/8563-218
Szépségtanácsadói munkat~rsakat keresünk,
akár 30-40%-os árréssel Erd.: 06/70/2595
351; 06/70/3618-222. -b-

LAKAS/KIADO
2 szobás Vásárléri IIp-i lakás hosszü távra
kiadó. Érd.: 66/386-500 -b-4x-
Vásártéri lakóielepen 2,5 szobás lakás garáz
zsal, ho.sszú lávra kiadó. Ár megegyezés
szerini Erd.: 66/284-996 -b-4x-
Vásartéri Itp.-en garázs kiadó. Erd.: 66/284
620; 06/30/4261-063. -b-
Gyoman, belülről felújítotl kertes családi ház
állaltartásra is, alkalmas épületekkel kiadó,
hosszü távra. Ar 25 EFI. Erd.: 06/20/9369
639. -b-4x-
Szegeden, az Acs utcában 2. emeleli, 2 szo
bás, ÖSSZkOl)llortos, erkélyes lakas hosszú
távra kiadó. Erd.: 06/20/3961-441. -b-4x-

JARMU
Peugeot 2050, 2db 3050, 3 db Fiat Fiorino,
1db BMW turbo D, 1db Fial Bertone XJ9-es
sportauló eladó. Ár 50 E FI-Iól Érd.:
06/20/3706-619 -b-4x-
Eladó rendszám nélküli Wartburg, ió állapot
ban, 1 esztergapad, 1000-es hegesztő trafó
(nagy), .oxigénpalack, dissau reduktorral
eladó. Erd.: 06/20/4851-675; 66/284-253
esle. -b-
Trabanl ko.mbi bontolI alkalrészek sürgQsen
eladók. Ar megegyezés szerinil Erd.:
06/30/6258-247. -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~:~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alíöldi megjelenésű B A Z A R 7_ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

~----------------------------------------------------------------------------------*

._E~~~~:~_~~~~~~~~~~~~~:::_~~! . ~~~_~~~~~~~j

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Dudics György és Bencsik Katalin, Mészáros Zoltán és Farkas Szilvia,
Csopaki Tamás és Pólus Rita Anna, Vinkovics Attila és Hangya Cecilia.
Elhunytak:
Dinya Lajos 86, Papp Gyula 91, Melis Pál 84, Bótos Lajosné Uhrin Regina
77, Kovács Mihály Gergely 72, Adamik Sándor Lajos 48, Kovács András 72
éves korában

A Gyomai Szülötöld Baráti Kör értesíti a lakosságot, hogya Ki kicsoda?
című könyv még kapható, valamint a Rácz Lajos - Parasztsors a XX.
században című könyv értékes, Gyomáról, Póhalomról, a parasztság
sorsáról élethűen számot adó visszatekintés is.
Szendrei Lászlóné Gye., Áchim u 18. sz. alatti lakásán, telefon 386-034.

BÚTORBO T NYíLT!
Avolt tejcsarnokkal szemben, a Kisréti úti Óvoda helyén!

• Szekrénysorok
• ülőgarnitúrák

• konyhai garnitúrák
• irodai bútorok
• franciaágyak

• heverők
• kiegészítő kisbútorok
• számítógép asztalok

melyek megvásárlásához két bank kedvező

hitellehetőségeiből választhat!

Kedvező árakkal várjuk a kedves érdeklődőket

és leendő vásárlóinkat
a Gyomaendrőd, Kisréti u. 36. sz. alatti üzletünkben

Nyitva: H.-P. 9-17 óráig • Sz. 8-12 óráig
Telefon: 06/66/282·068
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MUNKAALKALOM
APájer Pékség akövetkezo

munkakörökbe keres munkatársakat.

Pék szakmunkás: 1-2 fő

Munkabér: 80 000-100 OOO FVhó
Munkarend: de.-du. hétfőtől péntekig

Női betanított munkás: 1-2 fő

Munkavégzés: termelő müszakban
Munkabér: 305 Ft/óra

Jelentkezés: Gyomaendrőd, Rákóczi u. 32.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész • kovács-szén, • dúsított

diószén (4000 cal.),
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071, 66/284-812 este

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat

hozott anyagból, gyermek mérettól a női extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák

készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak
Teleíon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ,f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű no<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

Várom kedves vendégeimet
szolgáltatásaimmal

a Hárs Hotelben!
I • Fekvő rendszerű infraszauna

• frissítő masszázs, teljes test-, részmasszázs
• vizes masszázs
• köpölym.asszázs
• zsírégetö kezelés speciális krémmel,

tekercseléssel

Bejelentkezés előzetes egyeztetéssel:
Telefon: 06/66/283-450, 06/30/6129-859

KRUTEK JUDIT
frissítő (svéd) masszőr

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEki q 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk hÁzTól HÁZi SZÁllíTÁsi

Nyári vásár! 30-40% árengedmény
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 5.

TElEfON: 284/255

IN~YENES kOM pUTERES SZEMVizs~ÁlAT

H./\<'~P.~Szo. dÉlElőn

SzTI</vÉNYEk bEvÁlTÁsA

SZEMÜVE~Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk

NA~Y VÁlASZTÉkbAN kApHATók

NApszEMüvEqEk 20% "-05 ÁRENqEdMÉNNyEl

GYORS ÉS pONTOS kiszol~ÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlrnEI: Szarf?a Gitla ~TSZERÉSZMESTER
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A RO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld • fóliák, gumicsizmák, esőruhák,

védőkesztyűk kerti- és kéziszerszámok • műanyag kukák, virág
cserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek • állati eledelek
• grillezők, faszén, szúnyogriaszló, szúnyogháló ventillátor

• szivattyúk, öntözőcsövek, -fejek, fáklyák, fűnyírók, sörpavilonok
Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ ?'1tMé
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. augusztus 10-én 17 óra
Endrődön: 2004. augusztus 10-én 17 óra

(Déryné Múvel6dési Otthon)

BELSŐÉpíTÉSZET
sZÁRAZÉpíTÉS

c;~LLAi

Építkezik?
Keresse
Gellait!

.. Személygé~ko~si, .fl
motorkerekpar, ~

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogad~s: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

, UTI Nyári és átmeneti

@;rUhák'CiPÓKVáSára
9 ,
~ geprongy

, U~\ fOlyamat~san k~~hatÓ!

GYOMAENDRŐD Nyitva tartas.
Bajcsy-Zs út 63 hétfő: 8-17-ig, keddtő! pénteki~r 8.30-17-ig,

.. szombaton: 8-12-lg

Teljeskörű építőanyag kereskedelem, szín
vonalas kiszolgálás, minőségi áruld

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz~:O~d'
..~hobbv-. kemplOgszakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

r---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

1·_·_3~._.~.~.-.-.-.~.,

Gyomaendrőd, Bocskai u. 59. PAPIRDOBOZ
Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594 i i

"I St~colt és hagyományos I

REÁLIS ÁRON VESZEK. PAPIRDOBOZ gyártása "
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá- ! STANCfORMA KE'SZ'ITE'S !
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, I RO/ ZA KFT. I

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel! I' 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 1/1. I"

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122
'- ~:~ai_~o~t~.o.:~m~~~r~d~~O~S~ai_U~ :9~.J i... _ "":::~i"l~~n~:~~~s~=~,:- " _ • .J
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Egész nyáron várjuk Önöket
múnoldvevó1c széles választékával:

Digitális műholdvevőszett:
24 900 FT-tól

Lazer digitális szett: 29900 FT

Analóg szett:
M2 és Duna Tv vételére 18 900 Ft

lile Direct
Múnoldas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

.....It---------------.

INTER, ,

NYELV8TUDIO
2004. októbertól
Angolul, németül, olaszul, franciáiul szeretne tanulni?
Jelentkezzen ősztól kezdődő nyelvtanfolyamainkra! Kezdés: 2004. okt. 04·tól

6-10 fós csoportok· vizsgacélú nyelvoktatás
egyéni segitség • kezdó, újrakezdó, haladó szinlen - jelenikezéstól függóen

Alanfolyam idótartama:
260 óra (100 +100 +60) kezdólól az alaplokú nyelvvizsgáig
260 óra (100 +100 +60) alaplokúlÓI aközépfokú nyelvvizsg~ig 400FVóra

Szükség eselén avizsga elóll inlenziv nyelvvizsga Iréningeltartunk
Ne feledje! jelentkezési határidő: 2004. szeptember 18.
Kezdés:2004. oklóber D4-töl
Vizsgalehehetóségek:

Alapfokú 'C' lípusú állami nyelvvizsga (Vizsgadij: 10.000FI)
Nemzetközi, államilag elismert nyelvvizsgák

60%-lól alaplokú vizsgabizonyitvány (Vizsgadíj: 19.000 vagy
80%-tól középlokú vizsgabizonyitvány 200000Ft)

RÓZA VENDEL

(]J Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maii: vende1@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

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

keretes állvány, útpanel ... )

Julica Vzletház
Figyelem!

Örökítse meg a nyári eseményeket. emlékeit!
• folyamatos AGFA-akciók!

• amatőrfilm kidolgozás kiváló minőségben

• papírkép készítés bármill,Jen digitális odathordozóról
e Különböző ajándéktórgl,Jak

• óriási aranl,J- és ezüstékszer választék!
• aranl,J- és ezüstékszerek javítása,

tört oranl,Jból ékszerkészítés
• fénl,Jképezőgépek, filmek széles választéka

II Julica Üzletház. Gl,Jomoendrőd. Fő út 216. sz.

~=.. ======Te=l=ef=o=n:=O=6=/6=6=/2=8=4=-8=1=S=====dJ

Epítöipari Szövetkezet

X 5500 GyomaendrŐd,

Ipar1elep u. 3.
_ Tel./fax: 66/386-614,

66/386-226

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

Telefon: 06,66/282-802, 06/30/6384,690, 06/30/6388·953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

...............................................................· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEOkészülékek javítása, :
: üzembe helyezése. :
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :· .: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :· .: UPC Direct-szett telepítése :· .· .
: GELLAl IMRE :· .
: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :· .
: Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728 :· .· .... "' ..
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Foglalkozlisok lu:z/kte:

Mágnesterápia
Korszeru, számítógépes vezérlésű mágnesterápiás
készülékünk segitségével hatékonyan kezelhetők:

~ reumatikus, csont-, izületi betegségek
~ sportsérülések
~ vérkeringési betegségek
~ allergiás panaszok
~ egyes bőrbetegségek

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik:
Gyomaendrőd.Szabadság tér 2/2. sz. alatt.
TeleJonos előjegyzés: 66/282-937

f\LAKFORMÁLó ' ~
az Erzsébet-liget fürdóben. 11Z11'O
Mindenkinek kortól, nemtől ruggedenül 'l<!v-<1

alakformálás,

karcsúsítás,--- erősítés,

úszástudás nélkül is!
kedd--csütönök 18-19 óráig

10 foglalkozás: 5000 ft (kél részletben fizethető) + bdépő (2000 ft)
Alkalmanként.· 600 Ft + belépő

C<vP

"Nyerjen Ön is az olimpián!"
Vásároljon aHősök úti
COOP ABC-áruházban

az akciós COOP márkatermékek közül,
és nyerjen

Opel Corsa személygépkocsit
vagy más értékes nyereményt!

Akciós termékek 10-30% engedménnyel!

Figyelje aCOOP szórólapokat
és abolti plakátokat!

Ér/kklódni: NAGYNÉ SIMON MARJA gyógytestnevelő, mozgásfejlesztő

Telefon: 06-30-6451-384,284-871 (16 óra után)

ONI.INE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/284-559 • E-mail: online@bekes.hungary.net

Á LAST A.JÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ :aÚTOR GyÁRTÁSÁHoz
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

'<o

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u~ 45.

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553 • Mobil:06/70/5037-612

TAPÉTÁK

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek
Alapozó és zománcfestékek, lazurok ~,

Lakkok, hígítók, hézagkitöltők,

színezők

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK
EGYÉB

Kerámia kaspók, vázák
Műanyag áruk
Viaszos vászon akciói 710Ftlm

ÚJDONSÁG!
MŰANYAG KERTI BÚTOROK érkeztek

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig
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[. Rendőrségihírek .]
2004. júliusi eseményekról

FELHívÁSl
Nyár és meleg van. Sokan az ajtókat, ablakokat tárva-nyitva hagyják. Ezzel lehetőséget

adnak abesurranó tolvajoknak. Ne feledjék nappal sem bezárni anyílászárókat! Amennyiben
lehelséges, az ablakoilegfeljebb bukóra hagyják nyitva Érdemes tudni, hogyabehatolók a
szúnyoghálót is kivághatják. Aminimális vagyonvédelem érdekében mindenki zárja be az
ajtókat és ablakokat, abban az esetben is, ha otthon tartózkodik.

Halálos balesetek
•••••_ , ...._. 'v~ ,............. ~~_ "'_vw ._••••.•_y •. ~ .•~-~~. ." ..... -w ~.. _.__. .~ .. , ",y_ ..., ....

• 16-án közlekedési baleset történi aMOL benzinkút előtt. Egy helyi lakos segédmotoros
kerékpárjával aPásztor János útról aFő útra kikanyarodott, de akereszteződésben megállt.
Ekkor eddig ismeretlen okból elesett, és az arra közlekedő jármű alá került. tv. eset
következtében életét vesztette.

• Életét vesztette egy idős férfi aBajcsy-Zs. út és aTompa utca kereszteződésében ..
Kerékpánával aTompa utca felől érkezett, és nem álll meg, nem győződött meg arról, hogya
Bajcsy úton szabad-e számára az út, az arra közlekedő személygépkocsi hiába fékezett, már,
nem tudottl1l~9állnL __.. _...____. .. __..__ __. . ......

• 25-re virradóra észlelték, hogy az egyik Fő úti ingatlan udvarában parkoló személy
gépkocsi! feltörték Akerítésen bemászott elkövető agépkocsiból bankkártyát, kétszázezer
forint értékű valutát tulajdonitott el.

tv. udvarokra beparkolt gépkocsiban se hagyjunk értékeket, annak ellenére, hogy esetleg
ku~a is vigyáz aházra. Amennyiben lehetséges, álljunk zárt garázsba.

• Egy magyar és egy Európai Uniós zászlót loptak el amunkaügyi központ épüleiéről.

Akét fiatalember elkövetöt nem sokkal atett elkövetése után elfogták.

Meghajtóanyag panaszok
Az önkormányzat számítógépes portál fórumán már több

bejegyzés is panaszkodik a MOL benzinkúton vásárolt benzinre.
Kényszerűségből a benzintank és az ellátórendszer tisztítása vált
szükségessé vizes benzin miatt. Ezt megerősíti egy másik bejegyzés,
sőt ismétlődő esetként említi. A bejegyző is tárol benzin-víz
"Ieeresztményt". Egyelőre nem tisztázott hányan tapasztaltak efféle
problémáI, ám az sem ismert, hogy milyen korú és állapotú jár
művekről van szó ...

Ahelyi MOL-kút vezetője, Rajkó Sándor elmondta aHíradónak,
hogy az ilyen jellegű panaszokat a panaszkönyvbe kell beírni,
valamint a MOL ügyfélszolgálatához lehet bejelenteni a 1/4640
999-es, állítólagos zöld számon. A benzinkút vezetője, vagy
helyettese nem kompetens elbírálni az esetet, vagy a reklamációt,
nem mondhat véleményt. Ezt csak a MOL központ teheti meg.
Azonban magánemberként elmodta, hogy nagyon kevés az ilyen jel
legű panasz, esetleg a műszakilag nem tökéletes járművel egyéb
okok miatt is előfordulhat probléma.

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

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :• •
CI e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CSEMPECENTRUM
/

ES
CSILLÁRSZALON

Építkezők, felújítók, FIGYELEMl
Megnyitottuk új bemutat6lermünket, ahol mindig szívesen állunk
Kedves Vásárlóink rendelkezésére.

Kínálatunkból:
Új 80x80-as acryl zuhanykabinok (mintás biztonsági üveggel): 49900 Ft

+acryl zuhanytálca: 13900 Ft
Egyes burkolók 7% kedvezménnyel akészlet erejéig.
Sarokkádak minden méretben +előlapok

Szaniterek: kapaszkodók, szappantartók, törülközölart6k, mosd6kagyl6k, WC-k
zuhanykabinok, zuhanytálcák, fürdőszobaszekrények

Acryl sarokkád 6fúvókás vízmasszázs-rendszerrel: 118500 Ft
+előlap 15 900 Ft
Új Disney-s lámpák, kültéri lámpák
Múanyag asztalok, székek, napernyők
Fehér mennyezetlámpa (UFÓ): 899 FVdb
Mennyezetlámpa murán6 üveggel (fehér, kék, beige): 1500 Ft

ÁRAINK Al ÁFÁ-T TARTALMAlZÁK!
5500 Gyomaendröd, Toldi út 111.

A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.
Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 800-tól 12.00-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁSl

Gyomaendrödi Hiradö • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelés szerkeszté: Birö Károly
Kiadja: Gyomaendréd Képviselé-testülete' 5500 Gyomaendréd. Szabadság tér 1. • TeL/fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelés kiadö dr. Dávid Imre polgármester' Készült: Balu Print Bt. Gyomaendréd, telefon: 06/66/283-489
E-maii: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • Teljesztik a gyomaendrédi kereskedék' Engedélyszám: IIl/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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A lakáshitel házhoz jön!

Generali Biztosító

Környezetvédelmi mérés
diesel és benzines
gépjárművekre

Alacsony ár, soronkívüli,
gyors ügyintézés.

A KÖRÖS VOLÁN RT. tájékoztatja tisztelt Utasait, hogy
2004. szeptember 1-jétől (szerdától) a Gyomaendrődről

Dévaványára munkanapokon 15.20-kor és a Dévaványáról
Gyomaendrődre 15.45-kor induló; illetve a Gyomaendrődről

Szarvasra munkanapokon 18.35-kor és Szarvasról
Gyomaendrődre 19.20-kor induló autóbuszjáratokat
kihasználatlanság miatt megszü nteti!

Körös Volán Rt., Gémes Tibor szem. száll. ig.
és Sznyida László szem. száll. és keresk. oszt. vez. -h.

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

! ÚJ NYITVA TARTÁS
: Agyomaendrődi 1. Számú (Gyoma. Kossuth u. 28. sz.) Postahivatal :
I augusztus 1-jétől reggel 7 órától 16 óráig várja. változatlan feltételekkel, I

: szo Igáitatásokkai kedves ügyfelei!. :

r------------~--~--------------~

OTP Bank-i hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű

ügyintézéssel l

Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni,

felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt?
Terhelt ingatlanra is van hitellehetőség! • Hívjon és segítünk!

Referenciamunkákkal rendelkezünk!
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történikl. Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatássali

- Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetőségei

(20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehetőség

Teljes körű ügyintézés
• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva)

Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Tóth Jánosné, üzleti tőtanácsadó Tóth János, területi képviselő
20/9376-738 20/9220-990

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:
Mez6berény, Bajcsy-Zs. u. 27 • Tel./fax: 66/352-537

..........•••.••...•.•.•.•••.•............................········

Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába,
üzletbe, múllelybe

KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
ibií'i'~ lbÍl~R'i' Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.

GYOMAI AUToCENTRUM
5500 Gyomaendrőd. Fő ú1140. • Tel.: 66/386-322

Műszaki vizsga akció
AJ aGyomaendrődi Suzukinál ...

€y 9358 Ft ,
Tel.: 06/66/386-322,06/66/386-089
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Kile even éve, hogy kitört az első világháború (II.)
Aháború dúlt egész Európában. Magyar katonák harcoltak aBalkánon,

Galíciában, a Kárpátokon túl, északon, északkeleten, Olaszországban,
Doberdo karsztos (mészköves) területein, az Isonzo, Piave folyók mentén.
József, királyi herceg, tábornagy meglátogatta anagyváradi 4-es gyalog
ezredet 1914 telén. Agyalogezred parancsnoka Kratochvil Károly alezredes
(később ezredes) volt Az ezred az Északkeleti Kárpátokban harcolt az ellen
séggel szemben. Az ezredben Tiszán túli honvédek voltak, köztük sok Békés
megyei, illetve gyomai, endrődi. A látogatáskor aparancsnok elmondta a
tábornagynak asúlyos harcokat, akatonák emberfeletti szenvedéseit, véres
veszteségeiket, hősies küzdelmüket József hercegnek ez volt az első

találkozása a4-es honvédekkel, de akkor még nem sejtette senki sem, hogy
aháború hosszú évein át együtt maradnak. SŐt, a4-es népfelkelő ezreddel
is találkoztak majd másfél év után Olaszországban, adoberdói fennsíkon,
ahová átvezényelték őket. Itt várt rájuk aháború legsúlyosabb megpróbál
tatása, agyors egymásutánban következő isonzói csaták.

A 4-es népfelkelő ezred, hasonlóan a 4-es honvédekhez, mindenütt
megállta vitézül a helyét, és hősiesen küzdött, méltó módon
testvérezredéhez. Dicsőséggel koszorúzva tértek vissza mindkét ezred
katonái amár összeomlott hazánkba!

Vitéz Békési Csanády Frigyes gyalogsági tábornok visszaem
lékezésében ezt írja: "Békében és háborúban voltam a Magyar Kir.
Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezrednek elöljárója, sígy személyes tapaszta
lataim, nemkülönben ahadi tudósítások alapján is megállapíthatom, hogy
nevezett ezred kval itásainál és teljesítményeinél fogva ahadsereg legjobb
jai közé sorolható."

Részlet József főherceg verséből :
Tárogató aDoberdón
Sápadt holdvilágnál, II kékes árnyak között II virrasztott a halál II A

Doberdo fölött.
Ágyúzás, vad tusa, II Remeg aDoberdó; II Apokol himnusza, II Ördö

gi dáridó.
Avölgyben búsan szólt II Egy szép tárogató; II Szava mely ima volt, II

Oly nagyon megható.
Avölgybe leérve II Ahang után megyek, II Az útrólletérek II Sziklák

közt sietek.

Nagy kereszterdőben II Ahős honvédeknél, II Csendes temetőben, II
Hol már senki sem él.

Ott akeresztek közt, II Dive fehér sziklán, II Élő aholtak közt, II Egy jó
honvéd strázsán.

Fújt bánatos szép dalt II Kis tárogatóján, II A hősi halált halt II Hű

bajtársak sírján.

(Folytatólagosan közöljük lapunkban.) A4. Honvéd Gyalogezred és a4.
Önkéntes Gyalogezred kötelékéhez tartozó gyomai, endrődi lakosok névso
ra:

Vitéz Bíró Endre - Gyoma. Tartalékos szakaszvezető, gazdálkodó.
1898-ban vonult be a101. Gyalogezredhez 3 éves katonai szolgálatra. A
mozgósítás elrendelésekor a nagyváradi 4. Népfelkelő Gyalogezredhez
vonult be és a111/4. Népfelkelők Zászlóalj kötelékébe került Akötelék har
colt aszerb harctéren, majd 1915 decemberében ahercegovinai harcokban
vett részt 1916 júniusában adalmáciai, onnan pedig az olasz frontra került
és részt vett az isonzói csatában. Ekkor áthelyezték a3. Honvédezredhez, és
1916 novemberében már az olasz harctéren harcolt 1917. június 2-án
megsebesült, és gyógyulása után ismét az orosz harctérre került, majd ez év
szeptemberében az olasz San Gabriele-i harcokban vett részt, és itt ismét
megsebesült. Felépülése után azászlóaljtörzsben szolgált. 1928-ban avat
ták vitézzé.

Biró Gyula - Gyoma. Tartalékos gyalogos, tűzoltó, gépész - kovács.
1915. május 15-től a nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezrednél részesült
kiképzésben, majd az 1. Honvéd Gyalogezred kötelékében az olasz fronton
harcolt 1915. december 7-én fogságba esett Afogságból 1919. október
ben került haza.

Testvére, Balázs, a3. Huszár Zászlóaljban szolgált, aki afrontonszerzett
betegsége következtében elhunyt 1914. szeptember 20-án, Aradon.

Csáki Károly - Gyoma. Tartalékos, gazdálkodó. Tényleges katonai szol
gálatát a101. Gyalogezrednél teljesítette. Amozgósításkor a4. Népfelkelő

Gyalogezredhez vonult be, majd az orosz frontra került, ahol megsebesült
Felgyógyulása után visszakerült az orosz frontra, de rokkantságára való te
kintettel aMÁV-gépgyárba helyezik. (50%-os hadirokkant lett.)

Hunya Alajos

KETTEN AZ "ŰRBŐL" - UGYANARRÓL...
(Két színjátékos összegzése Bécsből)

2004-ben az EDERED (Európai Orámapedagógiai Szervezet)
Nemzetközi Diákszínjátszó találkozón arészt vevő 20 ország között volt
Magyarország is. Az. OOE (Országos Oiákszínjátszó Egyesület) 6
győztes fiatal színjátszót küldött Velmbe (Bécstől kb. 20 km-re fekvő

kisváros) Magyarországról, hogy bizonyítsanak augusztus 2. és 15.
között. Köztük 2 résztvevő Gyomaendrődről indult, ők a Körös Menti
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, valamint a Komédiás Kör tagjai. A
magyar csapat név szerint: Ács Tamás, Jakab Ádám, Bucsi Erzsébet és
Varga Éva (Gyomaendrőd), Nagy Veronika, Renácz Zoltán. Kísérőnk
pedig Rosner Krisztina.

Hétfőn késő este érkeztünk meg Velmbe, ahol a lefekvés előtt csak
aszobák elfoglalására jutott idő. Másnap már elkészültek aWorkshop
(műhelymunka) csoportok, ahová 15 különböző nemzetiségű fiatal és 2
vagy 3Workshopleader (csoportvezető) tartozott. Ebéd után elkezdődött

az első foglalkozás, ezzel kezdetét vette akemény munka. Afoglalkozá
sok minden nap 9.30-tól 12-ig, valamint 15-től 18 óráig tartottak. A
csoportvezetők első feladata az volt, hogya 15 különböző résztvevőt egy
csapattá kovácsolják. Afeladatok szorosabb kapcsolatba hoztak minket,
és segítettek minél jobban megismerni egymást Habár első héten
elkezdődtek a Skill Workshop (ügyességi foglalkozások), amely
szabadon választható volt, és összesen négyszer három óráig tartott. Itt

mindenki olyan jellegű foglalkozást választhatott, amelyben úgy érezte,
hogy tehetséges. Választható volt többek között a "Capoeira, Spanyol
tánc, Comparsa" , hangszeres zene, ének, és még sok egyéb.

Acsoportok 11-én és 12-én este mutatták be, hogy mit tanultak a
foglalkozások során. Aműhelymunka mindemellett tovább folyt. Afela
datok nemcsak rendkívül hasznosak, de szórakoztatók is voltak. Segített
fejleszteni érzékeinket, valamint összehozta a csapatokat, hogya má
sodik hét végén, az előadás során már egyemberként gondolkozzanak.
Nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatok során a viselkedésünk és az
érzelmeink felhasználására, amelyet aszínjátszók később, szerepeikben
hasznosíthatnak. Gyakoroltuk tárgyak felhasználását, hogy például mi
mindent lehet eljátszani egy műanyag palackkal, vagy egy fél pár cipő

vel. Végül 14-én este minden csapat bemutatott egy "Space" témájú
kisebb darabot Bécsben, aMuseumsquartier-en (MO). A közönség az
ott lévő emberekből tevődött össze, akik érdeklődtek az előadások iránt.

A két hét folyamán esti programok szórakoztatták a résztvevőket,

többnyire más résztvevők szereplésével. 3-án, kedden volt aMarket
Place (Piactér), ahol minden ország bemutatta saját kultúráját, ételeit,
italait, zenéjét, szokásait és mindent, amit az országról tudni kell. Ama
gyarok asztalánál nagy sikert aratott a pálinka, az Unicum, valamint a
szalámi, akolbász, atúrórudi, és apilótakeksz. Persze, minden ország
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lehetőségeket ad arra, hogya meg lévő, saját, belső erőforrások összeadódjanak
az EU szintű támogatásokkal. Helyi aktivitás, politikai felelősségvállalás nélkül
nincs előrelépés anagyobb szinteken sem.

Gyomaendrőd 1982-ben történt létrejöttével fogalmazta meg az egyesülési
szándékát e két település, ezzel is lehetővé téve a hatékonyabb költségvetési
gazdálkodást, s az emberek számára a magasabb színvonalú szolgállatások
nyújtását Azt kívánom önöknek, hogy haladjanak tovább ezen az úton.
Működjenek együtt más önkormányzatokkal, apártok egymással, apolgármes
teri hivatal dolgozói tegyenek eleget a képviselő-testület igényeinek, és a tár
sadalmi szervezeteket vonják be adöntési folyamatokba.

Személyes érintettségem is van a mai ünnepélyes aktusban, ugyanis a
nagyszüleim és édesapám innen származik Endrődről, a Ridegvárosról. Sok
alkalmam volt arra, hogy pesti gyerekként itt legyek Endrődön. Most is nagy
örömömre szolgált, amikor bekanyarodhattam a Vasvári Pál utcába, és meg
nézhettem nagyszüleimnek aházát. ..

Meleg szíwel gondolok azokra avezetőkre, emberekre, akik segítettek az én
nagymamámnak utolsó éveiben egy normális emberi közösségben élni, még
akkor is, ha szerény technikai feltételek között ugyan, de ott élhette le utolsó
éveit, ahová ő mindig is tartozott.

A mai meghívásban nyilván az is belejátszott, hogy milyen hivatalt töltök
be, ezért azon emberek nevében, akik már nem tudják megköszönni
Gyomaendrődön az intézmény vezetőinek, hogy segítettek nekik, én most hiva
talosan is megteszem az ő nevükben: köszönöm! - fejezte be az államtitkár.

Gellai Józsefné rövid ismertetőjéből: városunk szociális ellálórendszerében
részt vállalva egyébként aVárosi Gondozási Központ gondoskodik étkeztetés
ről, házi segítségnyújtásról, a nappali ellátást biztosító idősek klubjairól.
Büszkeségünk a fogyatékosokat is ellátó nappali klub, valamint a támogató
szolgálat. Amegyében, de arégióban is az elsők között hozta létre aváros ekét
szolgáltatási formát 130 idős személy ellátását, elhelyezését oldják meg az
idősek otthonaiban, különböző ellátási színvonalon. Aválaszték máris kevésnek
bizonyul. Egyre több olyan jelentkező van, aki nem szívesen adná fel amár elért
és megszokott életkörülményeit. Ez azt jelenti, hogy magasabb színvonalú,
komfortfokozatú elhelyezést szeretnének többen, mint amit jelenleg biztosítani
tudunk. Ez adta az ötletet, hogy pályázzunk, és a saját forrás előteremtésével

megépítsük a31 lakásos, 50 férőhelyes, emelt szintű részleget Apályázati dön
tés megszületelt, a polgármester úr átvehette Lampert Mónika belügymi
nisztertől atámogatásról szóló dokumentumot, ezzel elindulhat amintegy 200
millió forintos beruházás - tette hozzá az intézményvezető.

Az alapkő lém hengerébe elhelyezték az alaprajzot, mai magyar fém
pénzeket, a belügyminiszter asszony levelét. napi sajtót, a Gyomaendrődi

Híradó és aVárosunk újság egy-egy példányát, az ünnepségre meghívottak és
aképviselő-testület névsorát

Az alapkő elhelyezése után a Békési Statisztikai Kistérség önkormányzati
vezetőinek, hivatali dolgozóknak szervezett találkozón dr. Tóth Zoltán
államtitkár, a városháza negytermében, előadást tartott a közigazgatás
helyzetéről, problémáiról. -bk-

(folytatás a2. oldalr61)

ékeskedett valamivel. Következő este volt az első National Evening
(nemzeti est). ahol a magyarok még nem vettek részt, de 10 csapat
mutatott be valamit országáról.

Csütörtökön egy neves színészt látott vendégül az EDERED
találkozó, aki érdekfeszítő előadást tartott avalós és aszínházi életről.

Péntek este következett amásodik National Evening. ahol mi, amagyar
csapat, egy disznóvágást mutattunk be, hogy némi ízelítőt adjunk
hazánk hétköznapi életéből. Természetesen az előadás nem teljesen
fedte avalóságot, hiszen, például egész kolbászt nem talál az ember
rögtön egy disznóvágás kezdetekor ...

Szombaton este csapatokra osztották arésztvevőket, majd Bécsben
töltöttük az estét. Ki sétálással, ki szórakozással. Vasárnap este került
sor az első Fórumra, ahol arésztvevők különböző kérdésekben fejthet
ték ki véleményüket. Arni csapatunk itt még nem vett részt. Hétfőn egy
egész napos bécsi kiránduláson megtekinthettük a város neve
zetességeit, sétálhattunk utcáin, és kedvünkre vásárolhatlunk. 10-én,
kedden este a második Fórum következett, majd két napon át aSkill
Workshop csoportok bemutatói. Péntek este a főpróba napja volt, a
szombat pedig az előadásé, napközben az úszómedence és aszauna. A
hotel tökéletes helyszínt adott a tábornak, ahol mindenki nagyon jól
lérezte magát. Igaz, hogy ajánlott volt az angol nyelvtudás, de nem
jelentett gondot a kezdőknek sem. Velmben mindenki tökéletesen
megértette amásikat akár szavak nélkül is, mert volt egy közös nyelv.
Ez nem más, mint aszínház nyelve.

(Folytatása akövetkező számunkban) Varga Éva

Alapkőletétel a fejlődő Gondozási Központban
Augusztus 5-én került ünnepélyesen elhelyezésre az ötven férőhelyes

idősek otthona beruházás alapköve. A belügyminisztérium bérlakásprogram
pályázati alapjának támogatásával és az önkormányzat fejlesztési forrásaiból
megvalósuló építkezés a Mirhóháti utcában, a meglévő Városi Gondozási
Központ Őszikék Otthonával szemben fekvő telken tervezett. Az alapkő elhe
lyezésére dr. Tóth Zoltánt, a belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát
kérték fel. Ő elmondta, többek között, abeszédében, hogy ez az esemény újabb
lépés abba az irányba, hogy az emberek számára kulturált szolgáltatásokat
nyújtson az állam, az önkormányzat, saközösség gondoskodjon saját tagjairól
akkor is, amikor már támogatásra szorulnak. Fontos dolognak tartom - mond
ta, hogy ez adöntés megszületetl. mert sem a fiatalok, sem az idősebbek nem
azt kérdezik. hogy melyik párt támogat minket, hanem azt - teljes joggal-. hogy
mi. akik évtizedeken keresztülletettünk valamit a közösség asztalára, számít
hatunk-e abajban, elesettségünkben támogatásra?

Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat lehetőségei,

költségvetési határai korlátozottak. Az EU-csatlakozás után az onnan érkező

támogatások lényegesen emelkednek. 200?-től pedig eddig nem látott anyagi,
lejlesztési forrásokra nyílik lehetőségünk. Amennyiben azonban nem tudunk
megfelelően összehangolt és az EU által is akceptált társadalmi. gazdasági,
fejlesztési programokat összeállítani erre az időszakra, akkor ezeket a támo
gatási lehetőségeket más országok fogják elnyerni. Ezért valamilyen módon vál
toztatni kell az eddigi állami, önkormányzati működési rendszeren. Bizonyos
reformokat kell bevezetni annak érdekében, hogy az EU-csatlakozással
megteremtődő kihívásnak való megfelelésben itthon, belpolitikailag. a saját
szellemi és gazdasági potenciálunkkal képesek legyünk ezen elvárásoknak
eleget tenni.

Ennek során törekedni kell a teljes foglalkozlatás megteremtésére. illetve
arra. hogya társadalmilag hátrányos helyzetű emberek számára normális szol
gállatásokat tudjunk biztosítani. Ebben elsődlegesen afiatalokra, másodlagosan
az idősebb generációra kell figyelemmel lennünk.

Az EU a lelepüléseiben él. Ezért a települési képviselő-testületek, pol
gármesterek, s az itt működ ő igazgatási szervezetek, hivatalnokok nélkül nem
lehet normálisan beilleszkedni ebbe anagyobb rendszerbe. Tehát az uniós csat
lakozás nem elgyengíti az önkormányzatokat, hanem éppen hogy új
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Üdvözlet Franciaországból,
avagy idén is kitárult előttünk a Nyugat kapuja

Baráth Katalinnak hívnak, és meglehetősen szerencsés fiatal hölgynek érzem
magam. Tizenöt társammal együtt ezen anyáron különleges élményben lehetett ré
szem: többhetes szakmai mezőgazdasági és falusi turizmust tanulmányozó gyakor
lat keretében egy olyan csodálatos országba látogathattam el, mint amilyen Fran
ciaország. Akultúra, acivilizáció, az emberek kedvessége, amegszerzett ismeretek
hosszú időre nyomott hagytak a résztvevők emlékezetében. Ezeket a hasznos ta
pasztalatokat nem szerezhettük volna meg a "Dél-Alföld-Európai Unió Gazdasági,
Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület" és ezen belül aLeo
nardo da Vinci-program hathatós segitsége, közreműködése nélkül. Azonban eddig
apillanatig, az élmény-áradat másokkal való megosztásáig hosszú út vezetett.

Békés megye különböző területeinek fiataljai számára hiteles információforrást
évek óta ahelyi sajtó (a Gyomaendrődi Híradó), valamint aLeonardo-programokat
koordináló "Dél-Alföld-EU" Egyesület és annak elnöke, Davidovics László tanár úr
szolgáltat. Az évek dia szó nem véletlenül használatos, hiszen ez az év, a2004-es
már aharmadik volt, mely lehetőséget biztosított számos diák számára akiutazás
ra. De arról, hogy mely program keretében élhettük át életünk egyik legizgalmasabb
nyarát, külön is érdemes beszélni.

A Leonardo da Vinci-program az Európai Unió legmagasabb szintű oktatási
programja, amely, többek között, a fiatalok szakmai gyakorlatát támogatja az euró
paiasság szellemében. Al. egyesület két Leonardo-programot koordinál (és szá
mosban partnerként vesz részt), szorosan együttműködve: a Békés Megyei Önkor
mányzattal, a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolával, a Bethlen Gábor
Szakközépiskola és Kollégiummal, a Békés Megyei Agrárkamarával, a FVM
(Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) helyi hivatalával, valamint
egyéb intézményekkel és önkormányzatokkal Ahhoz, hogy ennek a nagyszerű

lehetőségnek mi is arészesei lehessünk, először pályázati formában, francia nyelvű

bemutatkozó levelek segítségével kellett megmérettetnünk Idén is, az elmúlt két
évhez hasonlóan, a többszörös túljelentkezés súlyos teherként nehezedett a dön
tőbizottságra. De az érdeklődő k közül csak a legjobbak kaphatták meg az esélyt az
újdonságok felfedezésére, szakmai és nyelvi ismereteik tökéletesítésére A tizenöt
kiválasztott diák az utazás előtt már fél évvel megkezdhette a felkészülést,
Davidovics László tanár úr, valamint Kohn Zita tanárnő segítségével. A felkészítés
során előadásokat hallgattunk Franciaországról (kultúrájáról, történelméről,

szerepéről az Unió tagállamai között, étkezési szokásokról és egyéb hagyo
mányokrói). A tanórák folyamán többször átismételtük a nyelvtani szabályokat,
szakszavakból szójegyzéket állítottunk össze. A gyakorlatban az ismereteket az
egyesülel szervezésében magyarországi gyakorlatukat Gyomaendrődön töltő három
francia diákkal teszleltük: együtt dolgoztunk velük a Bethlen Gábor Szakképző

Iskola tangazdaságában, ahol minden leendő magyar gyakornok egy hetet töltött
egy-egy Irancia tanulóval. Ahétvégeken kirándulásokkal tettük színesebbé afrancia
partnermegyéből érkezett fiatalok ilt-lartÓzkodását. Bemulattuk nekik
Gyomaendrődöt és környékét, Békés megye nevezetességeit. Felkerestük
Budapestet, és meglátogattunk sok olyan helyet, amiről eddig a külföldi diákok
csak könyvből szerezhettek tudomást.

Al. utazást megelőző napok vészesen gyorsan teltek, és szinte észre sem vet
tük, hogy máris elérkezett a búcsúzás pillanata. A bőröndök bepakol va, a szülők

aggódó öleléseitől "megszabadulva" , a jelszavunk: Irány Franciaországi 
Üdvözöllek, Európa! lett.

Anagy kaland tehát kezdetét vette, és mivel is indíthattuk volna szebben akint
tartózkodásunkat (a tranzilszállás elfoglalása után), mint e hatalmas ország
gyönyörű fővárosának - Párizsnak - rövid leltérképezésével. Minden nevezetesség
meglekintésére, természetesen, nem juthatott időnk, de mi már annak is örültünk,
hogy megoszthattuk egymással a Szajna-parti séta varázsát, az Eiffel-torony
látványát, a Diadalív körül összesereglett emberek sokaságát, a királyi palota
parkjának nyugalmát, vagy éppen a Champs Elysées-n található butikok kínálatát.
De ahogy mondani szokás, minden jónak vége szakad egyszer, és ez a mi
esetünkben sem történt másként. A különbség csak az volt, hogya jót egy még
jobb, még izgalmasabb élmény követte. A megérkezés Deux-Sevres megyébe,
utunk végcéljába.

Niort-ban, apartnermegye központjában már mindent előkészítettek afogadá
sunkra. A helyi agrárkamara légkondicionált tanácstermében vártuk - kalapáló
szívvel - az értünk jövő francia családokat, melyek érkezését egy rövid, közös
megbeszélés követett. Al. ezután i pillanatok a társaktól, az összeszokott csapattól
való búcsúzkodással teltek. Mindannyian új, felkavaró útra léptünk, immár egyedül.

Én, személy szerint legalábbis, nagyon tartottam az elválásiól, az esetleges
magánytól, mellyel szerencsére háromhetes külföldi tartózkodásom alatt nem kel
lett számolnom.

ADupont család személyében ugyanis nagyon barátságos, kedves, életvidám

emberekre találtam. Mind a hölggyel, mind az úriemberrel sikerült kellemes
ismeretséget kötnöm, huszonegy hónapos kislányuk, Elise pedig - büszkén mond
hatom - aszívem csücskévé vált ottlétem alatt. Sophie-val és Laurent-tal bimbózó
barátságunkat a közös munka idején sikerült még jobban elmélyítenünk. Hiszen a
családi vállalkozás a nagyszülőktől kezdve, a testvéreken át, a fiatal feleségekig
mindenki számára elég munkát biztosított az év minden napján.

Jómagam belekóstolhattam a farmtermékek közé tartozó kecskesajtok
készítésébe és értékesítésébe is. Amegye négy városában, Vasles-ban, Parthenay
ban, Niort-ban és Saint-Maixent-ban kínáltuk a francia étkezési kultúra elenged
hetetlen darabjait az igazi ínyencek számára. A piac mellett rendszeres
tevékenységemmé vált az állatállomány ellátása, ellenőrzése, Dupont úrral karöltve.
Ezen kívül atakarmányadagolásába és összetételébe is besegíthettem, valamint az
aratómunkák befejezésekor is agazdával tarthattam.

Persze, ahetek nem csupán munkával teltek: mind acsalád, mind análunk
előzőleg vendégüllátolt francia diákok gondoskodtak a kikapcsolódásunkról. így
volt rá mód, hogy egyénileg és csoportosan is bővíthessük a tapasztalatainkat.
Számomra adédnagymama tiszteletére adott születésnapi ünnepség ugyanúgy szép
emlék marad, mint atársakkal közösen átélt piknik és óceánparti látogatás.

Akérdést, hogy sikerült-e beilleszkednem az új környezetbe, így talán fel sem
érdemes tenni. A fogadó család, az új közösség olyannyira közel került houám,
hogy nem is érzékeltem igazán az idő múlását Ahonvágy kínzó érzése sem keserít
hette meg a mindennapjaimat, hiszen a családommal telelonon, míg Davidovics
László tanár úrral személyes találkozás állal tarthattam a kapcsolatot, a csoport
többi tagjához hasonlóan. A három hét pedig hamar elrepüll, és ezalatt a nyelv
tudásom szépen kicsiszolódott, és a francia honnal kapcsolatos ismereteim is sok
újdonsággal bővültek.

Akármennyit tanultam is, avisszaút, melyet önállóan kellett megtennünk, tar
togatott néhány meglepetést magam és társaim számára is. Oe anyelvtudásunk és
talpraesettségünk felhasználásával az önállóság útjára lépve semmi sem akadá
lyozhatta meg aszerencsés hazatérést.

Al.onban ezzel atörténetnek még nincs vége, hiszen itthon is rengeteg feladat
vár ránk. Kezdve aszakmai beszámolók elkészílésétől, az élmények, tapasztalatok
városi, megyei fórumokon való közzéléteiéig Fontos, hogya hivatalos
kötelezettségeken kívül diáktársainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel is megosszuk
ennek afelejthetetlen nyárnak az emlékeit, mert aLeonardo-program folytatódik, és
vár mindenkit, aki hasonló élményekkel szeretne gazdagodni, mint ahogy mi tettük
ezt ebben az évben.

(Bővebb információ és felvilágosítás Davidovics László tanár úrtól, egyesületi
elnöktől, aprogram koordinátorától kérhető. E-maii: davidovi@freemail.hu)

Végezetül szeretném a magam és társaim nevében is megköszönni a
lehetőséget, hogy erről az egyedülálló útról és annak eseményei ről a lap hasábjain
is beszámolhattam.

Számomra ez a tanévkezdet már magában hordoua az újdonság ígéretét,
hiszen felsőoktatási intézményben kezdhetem meg tanulmányaimat De emellett
szeretnék a jövőben is időt szakítani az egyesület életének alakítására, ugyanis a
gyakorlat során tanultaknak mindenképpen hasznát veszem majd akésőbbiek során
is, valamint minden vágyam, hogy egyszer még megismételhessem ezt a küIön
Ieges nyarat.

Gyomaendrőd, 2004. augusztus
Baráth Katalin
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DR. DÁVID IMRE polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
l' l'

PALYAZATOT
ír ki a: Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/5. szám alatti összkomfor

tos költségalapú bérlakásra. A lakás alapterülete: 35,70 ml, lakbére
10500 Fl/hó.

A pályázat feltételeit "A lakások és helyiségek bérletéről és elide
genítésérő/ szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú ren
delet 8/A. § (3) bekezdése tartalmaua, melyek az alábbiak:

Az Endrődi u. 5-7. sz. alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi

állandó lakos pályázhat:
- aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányuló nyugdíjkorhatárt

betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte, és munkaképességét
legalább 67°/o-ban elvesztette

- aki atelepülésen lévő, legalább komfortos lakóingatlanát az önkor
mányzat által is elfogadott értékben egy éven belül értékesíti

- aki betétkönyvben tartósan lekötötten annyi készpénzvagyonnal
rendelkezik, vagy a lakóházas ingatlanának értékesítését követően ren
delkezni fog, mely elegendő az átlagot jóval meghaladó minőségű elhe
lyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos intézményben az
egyszeri houájárulás megfizetésére [17/2003. (VII. 7.) Kt. számú rendelet
8. § (1) bekezdése].

A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén
előnyben részesítendő az akérelmező, aki a(3) bekezdésben foglaltaknak
megfelel, saz Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít apályázat poz
itív elbírálását követő 8 napon belül.

Pályázati adatlapot apolgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán
lehet kérni, melynek benyújtás i határideje: 2004. szeptember 10. napja.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humánpolitikai
bizottságának hatáskörébe tartozik.

DR. DÁVID IMRE polgármester

INTEQ
NYELV8TÚOIÓ

2004. októbertól
angolul, németül, olaszul, franciáiul szeretne tanulni?
Jelentkezzen íisz@ kezdődő nyelvtanfolyamainkra! Kezdés: 2004. okt. 4-töl

6-10 lős csoportok· v;zsgacélú nyelvoktatás
egyéni segílség • kezdő, újrakezdő. haladó szinten - jelenikezéstől függően

Alanfolyam időtartama:

260 óra (100 + 100 + 60) kezdőtél az alapfokú nyelwizsgáig
260 óra (100 +100 +60) alapfokú tól aközéplokú nyelwizsgáig 400FVóra

Szükség esetén avizsga előlt intenzív nyelwizsgatréninget tartunk
Ne feledje! jelentkezési határidő: 2004. szeptember 18.
Vizsgalehehetőségek:

alapfokú .C· lipusú állami nyelwizsga (vizsgadíj: 10 OOOFI)
nemzetközi, államilag elismert nyelwizsgák (vizsgadíj: 19 OOO vagy

60%-lól alapfokú vizsgabizonyítvány
80%-lól középfokú vizsgabizonyitvány 20 OOO Ft)

RÓZA VENDEL

\}

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. \)
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATJA
a tisztelt Lakosságot, hogy 2004. szeptember 15. napjáig újabb

kérelmet lehet benyújtani a fiatal házasok első lakáshoz jutásának
(Iakásépítéshez-, vásárláshoz-, illetve bővítéshez) támogatásra. (E szak
feladaton az elkülönített pénzmaradvány összege: 1498 OOO FL)

Abenyújtás helye: polgármesteri hivatal humánpolitikai osztálya. A
kérelmek elbírálása október 31. napjáig megtörténik. Az elbírálás a
képviselő-testület humánpolitikai bizottságának hatáskörébe tartozik.
Benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

DR. DÁVID IMRE polgármester

r---~~---------~~--------~~~---

FELHívÁs!
Értesítjük a tisztelt Szülőket, Tanulókat, hogy a 2004/05-ös

tanévre a

beiskolázási támogatást
közép-, illetve felsőfokú nappali tagozaton tanulói jogviszonyban álló
tanulók részére 2004. szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig
lehet kérelmezni (erre a célra rendszeresített formanyomtatványon)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai
Osztályánál

HELYIJÁRAT • AUTÓBUSZ MENETREND
É~vényes: 2004. szeptember i-jétől

MUNKANAPOKON ÉS TANíTÁSI NAPOKON

Öregsz~6 Déryné MÁV-áll. Szab. tér MÁV-áll. Szab. tér Déryné Öregsz.
4.40 4.45 4.55 5.00

5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00
6.15 6.20 6.25 6.35

6.15 6.25 6.30 6.45 650 7.05 7.10
6.55 7.15 7.25 725 7.40

7.15 7.25 7.35 7.40 7.40 7.55
7.50 8.00 8.05
8.15 8.25 8.30 9.20 9.25 9.35

10.00 10.10 10.15 12.40 12.45 12.55 13.00
13.30 13.35 13.50

13.20 13.25 13.35 13.40 13.45
14.05 1410 14.25 14.30

14.00 14.15 14.25 14.30 14.45
14.35 14.40 14.50 14.55 15.15 15.20 15.30

15.35 15.45 16.10 16.15 16.25 16.30
1610 16.25 16.35 16.35 16.50

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
17.05 17.15 17.20
18.15 18.25 18.30 19.45 19.50 20.00
21.30 21.40 22.00 22.05 22.10 22.20
22.20 22.30

MUNKASZÜNETI ÉS TANíTÁSI SZÜNETI NAPOKON
öregsz~6 Déryné MÁV-áll. Szab. tér MÁV-áll. Szab. tér Déryné Öregsz.

4.40 4.45 4.55 5.00
5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00

615 6.25 6.30 6.40 6.55
7.00 7.10 7.15 7.45 7.50 8.00
8.10 8.20 8.25 9.20 9.25 9.35
9.50 10.00 10.05 12.40 12.45 12.55

13.25 13.35 13.40 13.45
14.05 14.10 14.20 14.25

14.30 14.35 14.45 14.50 15.15 15.20 15.30
15.35 15.45 16.10 16.15 1625 16.30

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
18.15 18.25 18.30 19.45 19.50 20.00
20.10 2020 20.25

Temetéi járat vasárnaponként: MÁV-áll. 7.10. Szabadság tér 7.15. Temet6ból vissza 8.30
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A e edmények "beúsznak"...
A örös Kajak Sportegyesület hírei

A kajak sportágban nyáron sincs szünet, sőt ilyenkor van az igazi
versenyszezon. Ezért egyesületünk tagjai is szorgalmasan készültek, készülnek
akülönböző megmérettetésekre. N. elmúlt időszak versenyei és helyezéseink az
alábbiak

Június 26-27-én Békésszentandráson rendezték meg a Simon-Fiala
emlékversenyt. Ez az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező megyei
verseny, ahol 20 egyesület vett részt. Elért eredményeink:

MK-l 2000 melőkészítő: Giricz Patrik 2. helyezés.
MK-2 2000 m előkészitő: Hunya Gyöngyi-Gellai Andrea 1.; Fazekas

Györgyi-Kéri Virág 3.
MK-l 2000 m: Szendrei Dávid 15.
MK-2 2000 m: Csőke Richárd-Fazekas Nándor 1.
K-l 2000 m: Csík Andrea 5.
K-l 2000 m: Csőke Zsolt 5.; Varjú Krisztián 6.; Hunya Péter 7.; Kondor

Balázs 8.
K-2 1000 m: Gellai Tamás-Kolozsvári Krisztián 4.
K-l 500 m: Csík Andrea 4.; Gellai Tamás 8.
K-2 500 m: Varjú Krisztián-Csőke Zsolt 2.
A következő verseny a vidékbajnokság volt, amit a Velencei-tavon ren

deztek meg. Ezen aversenyen - abudapesti egyesületeket kivéve - valamennyi
vidéki egyesület részt vehetett. Ez a verseny az országos bajnokság belépője,

ezért nagyon erős mezőny jelent meg. Elért eredményeink:
MK-2 2000 m: Csőke Richárd-Fazekas Nándor 4. helyezés.
K-l 2000 m: Csőke Zsolt 8.; Hunya Péter 9.; Varjú Krisztián 11.; Kondor

Balázs 14.
K-2 1000 m: Gellai Tamás-Kolozsvári Krisztián 8.
K-2 500 m: Varjú Krisztián-Csőke Zsolt 8.
Július 17-18-án Szarvason, a Körös Kupán, talán a legnagyobb megyei

versenyen közel 30 egyesület részvételével zajlott averseny Rangját jelzi, hogy
volt olyan szám, ahol avidék- és aBudapest-bajnok is rajthoz állt. Voll olyan
versenyszám, ahol közel 40 induló volt, ezért is nagyon szép eredmények az
elért helyezéseink. Ez elmondható az előző két versenyre is. Eredményeink

MK-l 2000 m: előkészítő Tótka Sándor 9. helyezés; Kurilla Zsolt 10.;
Giricz Patrik 12.

MK-2 2000 m: előkészítő Hunya Gyöngyi-Gellai Andrea 1.; Fazekas
Györgyi-Kéri Vi rág 2.

MK-l 2000 m: Fazekas Nándor 8.; Csőke Richárd 12.; Szendrei Dávid 19;
Tímár Richárd 32.

K-l 1000 m: Csík Andrea 6. K-l 2000 m: Varjú Krisztián 8., Kondor Balázs 9.
K-21000 m: Horváth Tímea-Csík Andrea 2. K-2 2000 m: Hunya Péter

Csőke Zsolt 5.
Agyomaendrődi Viharsarok Kupán, aug. 14-15-én elért eredményeink:
MK-l előkészítő 6. Rákosfalvi Dóra, 7. Ágoston Kata; MK-l elők. fiú 1.

Bukovszki Péter; MK-2 elők. 1. Fazekas Györgyi-Kéri Virág; MK-l I. évf. fiú
4. Giricz Patrik; MK-l I. évf. lány 5. Gellai Andrea; MK-l II. évf. fiú 4. Fazekas
Nándor; 5. Csőke Richárd; 7. Szendrei Dávid; 9. Fodor Tamás; MK-2 II. évf. fiú
2. Fazekas Nándor-Csőke Richárd; K-l III. évf. fiú 3. Csőke Zsolt; 5. Hunya
Péter; 6. Varjú Krisztián; 2000 m7. Kondor Balázs.

K-2 IV évf. fiú 1000 m2. Hunya Péter-Csőke Zsolt; K-l IV évf. 1000 m
6. Kolozsvári Krisztián; K-l V évf 1000 mlány 2. Csík Andrea.

K-l IV évf. fiú 500 m4. Gellai Tamás; 7. Kondor Balázs, 9. Varjú Krisztián.
K-2 IV évf. fiú 500 m2. Kolozsvári Krisztián-Gellai Tamás; K-l V évf.

lány 500 m2. Csík Andrea; K-1 VII-VIII. f 5. Csík Zsolt; K-2 VII-VIII. f 4. Csík
Zsolt-Szabó Ádám.

Összetett pontversenyben 10 egyesület közül az ötödik helyet szereztük
meg.

Augusztus 20-án Tiszafüreden ahagyományos 200 m-es rövid távon elért
eredményeink:

MK-1 elők. lány: 2. Fazekas Györgyi; 4. Hunya Gyöngyi; 6. Kéri Virág.
MK-1 elők. fiú 4. Kurilla Zsolt; MK-l II. évf. fiú: 1. Fazekas Nándor; MK-1

III. évf fiú 3. Csőke Zsolt; 5. Kondor Balázs. Csapatban 4. helyezés.
Augusztus 21-én Miskolcon aBAZ megyei bajnokságon vettünk részt.
MK-1 elők. fiú 2000 m: 3. Kurilla Zsolt; MK-1 elők. lány 2000 m: 3.

Fazekas Györgyi; 5. Kéri Virág; 8. Rákosfalvi Dóra.
MK-l fiú II. évf 2000 m: 1. Fazekas Nándor; 4. Csőke Richárd; 12.

Szendrei Dávid.
MK-2 lány I. évf 2000 m: 2. Hunya Gyöngyi-Gellai Andrea; K-l fiú III.

évf 2000 m: 2. Csőke Zsolt; 3. Hunya Péter; 4. Kondor Balázs.
K-1 fiú IV. évf. 500 m: 6. Gellai Tamás; 7. Kolozsvári Krisztián; 8. Hunya

Péter; 9. Kondor Balázs.
K-l fiú IV. évf. 1000 m: 4. Csőke Zsolt.
K-2 fiú V. évf. 1000 m: 3. Gellai Tamás-Kolozsvári Krisztián.

Ez volt az utolsó?
A VIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Volkswagen BogártaIálkozóról

A legmesszebbről érkezett bogár Wilhelm Schönbeck vezetésével, 1730
km-ről, Koppenhágából, Dániából. A legszebb Sopronból, Schlosszer Zoltán
nai, (1960-as 12oo-as bogár). A legszakadtabb Farkas Zsolt ajkai résztvevőé

volt. Alegszebb busz Budapestről jött, Fehér Lászlóval. Alegszebb kübelwagen
Elekről , Kovács Csabával érkezett, a legöregebb vezető Wilhelm Schónbeck,
1934-es születésű, a legfiatalabb Hatvani Gergely Debrecenből, aki 1987-ben
született. A legszebb cabrio Baranyai Józsefé Kecskemétről. A legöregebb
Lakatos Józsefé volt Budapestről - 1956-os kiadású. A legfiatalabb bogárral
Klaus Roos Németországból érkezett (1997-es kiadású).

Az ügyességi számokban: kerék-slalomban nyert Ördögh László Debrecen;
2. Szabó Géza Budapest; 3. Schlosszer Zoltán Sopron.

Főtengelydobásban - női: Simon Dánné Nagymágocs, Bukva Helga Deb
recen és Simonyi Kitti Debrecen. Férfiaknál: Szekeres Csaba Füzesabony,
Szekeres Péter Füzesabony, Vörös József Sárszentmihály.

Új versenyszám volt a gumicsizmadobás: Ördögh László, Ficzere László
Orosháza, Gyuris Attila Szeged

Szintén új szám volt akerék-kugli - női: Gyurisné Alexa Szeged, Tímárné
Budapest, Bukva Helga Férfiak: Makai Pál Karcag, Futó István Debrecen,
rv1akai Tamás Karcag.

Autó-slalom: Tardi Zsolt Debrecen, Szepes Gábor Budapest (ő egyébként a
magyarországi bogarasok klubjának elnöke), Héglád Péter Budapest.

Gyorsulás: 1300 cm3-ben Nagy Nándor Füzesgyarmat, Csermák Zsolt
Tiszaalpár, Futó István Debrecen. 1600 cm3-ben Schlosszer Zoltán Sopron,
Hégrád Péter Budapest, Ocskó Tibor Temesvár.

Buszok versenyében: Német Jenő Debrecen, Klumplác Ferenc
Székesfehérvár, Hatvani Gergely Debrecen. (Klumpác Ferenc fair-play díjat is
nyert, mivel első futamban beragadt ellenfele kéziféke, ekkor Klumplác első, a
megismételt versenyben azonban csak második lett. .. )

Tuning kategóriában: Németh Tamás Pusztaszabolcsról nyert.
A rendezők szerint a találkozó nagyon Jól sikerült, avisszajelzések szerint

is. Mrt felbukkantak kisebb-nagyobb problémák is, például az idén már nem
volt lehetséges az ingyenes fürdőbe lépő biztosítása a résztvevők számára .. A
legtöbb autó most érkezett a találkozóra, ennek száma 157 volt. N. időjárás is
nagyon kedvezett atalálkozónak.

A támogatók közül Németh Dezsőt szeretném kiemelni, aki nagyon
sokat segített - mondta a Híradónak Kardos Ferenc, az esemény fő

szervezője. Hozzátette még, hogya társszervezőkkel arra a végeredményre
jutottak, hogy minden bizonnyal ez volt Gyomaendrőd utolsó bogár
találkozója. Ennek fő oka, hogya szponzori, támogatói pénzek, sajnos, tovább
már nem fedezik a színvonalas rendezvényt, s ez a jövőben akadályozza a
folytatást.

-bk-
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Atermészetgyógyászat és az orvostudomány közös célja 
interjú Ambrusz Lászlóval

-x-

Ambrusz László gyógymasszőr, általános természetgyógyász és még sok
más, egyéb érdeklődéssel bíró szakember jó néhány éve Gyomaendrődön

tevékenykedik. Működése révén egyre többen ismerik meg az általa végzett,
úgymond, segítő szolgáltatást. Vele beszélgettünk, illetve kérdeztük arról,
hogy milyen lehetőséget tud kínálni ahozzá fordulóknak.

Hét éve dolgozom Gyomaendrődön - kezdte ismertetését anyíregyházi
Ambrusz László. Most már közel két éve itt is lakunk a családommal. Már
olyannyira gyomaendrődivé váltunk, hogy Endrődön vettünk egy kis házat,
aminek jelenleg felújítása folyik, s ez után hamarosan be is költözünk oda.

Amiben én, szakterületemen, az itteni embereknek segíteni tudok, az a
különféle masszázsterá
piák. Ebbe beletartozik a
gyógy-, a svéd-, a lazító,
frissítő masszázsok, méz-,
sómasszázs, talpmasszázs,
de megtanultam a távol
keleti gyúrásokat is, mint
például a thai, a japán
masszázs, azután a
Magyarországon nemrégen
indult nyirokdrenázs masz
százs. Ebből én az eredeti
olasz ágról származót ta- '----------------'
nultam. Tulajdonképpen tehát amasszázsok, amelyek afő szakterületeim. A
különféle masszázsok egyébként atest energetikai blokkjait, elzáródásait old
ják fel, hogy azok ismét akadálytalanul áramolhassanak, helyreállhasson az
egyensúly.

Általános természetgyógyász is vagyok, ezen belül végzem afitoterápiát,
amibe például az íriszdiagnosztika tartozik, továbbá atáplálkozással össze
függő dolgok. Ezen kívül foglalkozom még mindenféle manuálterápiával,
mint az úgynevezett csontkovácsolással. Az íriszdiagnózisról pár szót: aszem
íriszéből megállapíthatók a betegségek. Ez egy olyan empirikus tudomány,
ami az emberi megfigyeléseken alapul (Péczel Ignác orvosnak köszönhető

egyébként az íriszdiagnosztika kifejlődése). Megfigyelték, hogy a szem
íriszének vannak különböző elváltozásai. Erre vonatkozóan aztán elkezdtek
térképeket készíteni, ahol nagyon jól behatárolhatók az elváltozások, ebből

következtetni lehet ilyen-olyan betegségekre. Ha pedig a talpdiagnosztikát
vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy a talp reflex-zónáin vagy a tenyér
reflex-zónáin megtalálhatók a test ominózus pontjai. Fizikailag érezhetők

ezek adeformalitások, de afájdalomérzet is areceptorokon keresztül erősebb
bizonyos pontokon. Atalp már akár három-öt évre is előre jelez problémákat,
az íriszdiagnoszlikában ez hosszabb időre is vonatkozhat. Azonban vannak,
történhetnek benne bizonyos változások az idők folyamán. Például manap
ság sok ember daganatos beteg, ami kialakulásában a táplálkozás befolyá
soló tényező volt. Aki áttér, mondjuk, vegetáriánus étkezési formára, akkor az
írisz képe is meg fog, valószínűleg, változni. A keleti kultúrákban például
nagyon kevés rákos, daganatos ember van. Ennek egyik fő oka a másféle
táplálkozási szokások.

Azok az emberek, akik hozzám fordulnak és elég nyitottak azokra agon
dolatokra, amelyeket én ebben atekintetben át tudok számukra adni, néhány
napos étrendváltoztatással, adott esetben óriási javulást érhetünk el, és így
sokat lehet javítani a beteg állapotán. Természetesen, ezt meg kell tervezni,
személyre szabottan alkalmazni.

Szeretném még megemlíteni, hogya reiki területén nemzetközi mester
tanár is vagyok. Ez már a bioenergetika témakörébe tartozó terület a ter
mészetgyógyászaton belül. Általában a kézrátétes gyógyítást jelenti, amivel,
bizony, nagyon sok esetben számos embernek lehet segíteni. A ter
mészetgyógyászatról tulajdonképpen azt kell tudni, hogy az élő világban
minden energiából áll. Afizikából tudjuk, hogy az energia nem vész el, csak
mindig átalakul. Az emberi testben is így van. Az emberi test addig
működőképes, ameddig van benne energia. Mi ez az energia? Ez a lélek

energiája. Ha ez az energia elhagyja atestet, akkor az csak egy anyagtömeg
gé válik, egy matéria marad, nincs benne intelligencia, hiányzik belőle az az
erő, alélek, ami egyébként amozgást és az abszolút intelligenciát adja.

A természetgyógyászat szempontjából, ha vizsgáljuk azt, hogy maga a
betegség hogyan alakul ki, akkor rájövünk, hogy valaminek a hiánya vagy
éppen atöbblete okozza azokat. Ezek lehetnek úgynevezett mikrotápanyagból
eredők, a vitamin vagy a nyomelemek, a másik oldalon lehet energetikai
többlet vagy hiány. Ha ezek aránya helyreállítható, akkor az egészség is helyre
áll. Az energetikai elváltozások a testünkben folyamatosan mennek végbe.
Ennek következménye, hogy hol egészségesebbek, hol meg betegebbek
vagyunk.

Ez év júniusától aLiget-fürdőben dolgozom, valamint aSzabadság téren,
ajelenlegi lakásomon is rendelek. Később, amikor az endrődi lakás elkészül,
akkor majd ott is (az endrődi településcé.szben élő emberek részére tehát
jelentősen közelebb) állok a rendelkezésre. Egy-egy kezelés időtartama afél
órától akár több óráig terjedhet. A kezelés hossza, folyamatossága mindig a
probléma jellegétől függ.

A közvélemény nagyon megosztott abban, hogy most orvos vagy ter
mészetgyógyász, vagy más az, aki a gyógyítást végezze. Szerintem mind a
kettőre szükség van, ha az szakmailag jól felkészült. Én a természetgyó
gyászatot orvos-természetgyógyászoktól tanultam, átfogó, intenzív képzés
ben. Azáltal, hogy én saját magamat igyekszem jobbá tenni, ennek
következtében tudok, úgy gondolom, másoknak is segíteni.

(Elérhetési telefonszámaim: 06/30/3106-226; 66/284-950)

Galaktika Nap
Ebben az évben is megrendezésre kerül agyomaendrődi Galaktika

Baráti Kör egynapos rendezvénye szeptember 4-én, szombaton.
Az eseményen meghívott előadókat is meghallgatunk. Atéma és a

rendezvény iránt érdeklődőket délután 14.30-tól szívesen látjuk a
nyomda faházában, az Erzsébet-ligetben.

BÚTORBOLT NYílT!
Avolt tejcsarnokkal szemben, a Kisréti úti ÓVoda helyén!

• Szekrénysorok
• ülögarnitúrák

• konyhai garnitúrák
• irodai bútorok
• franciaágyak

• heverők
• kiegészítő kisbútorok
• számítógép asztalok

melyek m:égvásárlásáhozk"ét bank Kedvéz6
hitellehet6ségeib6! választhat!

. "'.- . .,.

Kedvező árakkal V?fjuk a kedves érdeklo9őket
. -és leendő vásárlóinkat

aGyomaendrőd, Kisréti u..36.g:_ alatti üzletünkben

Nyitva: H.-P. 9-17 óráig • Sz. 8-12 óráig
. Telefbn: 06/66/282·068

.............._..........
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Testvérvárosi találkozó a diákoknak a városháza nagytermében
(a lengyelországi Pilzno, a rofJlaniai Nagyenyed és a Rózsahegyi Kálmán

Altalános Iskola)
~_".'!Kr<r;G~~"""'''

Halász Jutka énekel

A kiosztásra váró kiscipók

A kenyérszentel6 Szurovecz Vince esperes és dr Dávid Imre
polgármester

A megszentelt kiscipók szétosztása

A Szeged Fish Kft. csapata

A VI. Gyomaendrődi Nemzetközi HalfőzőVerseny eredményei:
Amegmérettetésre 28 versenyző 40 féle halétellel nevezett. (Tiszaiból 20; dunaiból 6; egyéb halételből - amelyben aszínvonal, az elkészített ételek minősége egyre

emelkedik - 14 versenyző.)

Adíjakat Pintér Károly úr (FVM) adta áL Eredmények:
Dunai jellegű halászlé: 1. Hegedűs Zollán Szarvasról; 2. Kollmann Péter Baja; 3. Kopeti Magdolna Mohács.
Tiszai-körösi jellegű halászlé: 1. ifj. üskó Sándor Gyomaendrőd; 2. Soós József Gye.; 3. Jenei László Gye
Egyéb halétel: 1. Szabó Géza Abony, batyus hallé; 2. Mészáros Pál Cibakháza, göngyöli süllő; 3. Mészáros Pálné Cibakháza, töltött káposzta busából
Közönség-díj: Jenei László Gye. tiszai-körösi halászlé; abszolút győztes Szabó Géza Abony.
Akü!öndíjaknak tizenheten örülhettek. • Aváros önkormányzatának díját aSzeged Fish KfL kapta.
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A Szent Gellért katolikus iskola hírei
Tizedik tanévét kezdi szeplemberben a Szent Gellért Katolikus Általános

Iskola. 2003 szeptemberétől már működik a300 mZ-es tornaterem is, ahol egy
színpad is helyet kapott akialakítás során. így minden iskolai rendezvényt meg
tudnak helyben tartani. Atornatermet székekkel, padokkal berendezik, apadlóra
padlóvédő filc kerül, ekként barátságos, kényelmes nézőtér áll a szülők, a
vendégek, a közönség rendelkezésére. A tornaterem melletti részen még két
további kis terem is helyet kapott, ahol kiscsoportos foglalkozásokat lehet tar
tani. Található még egy 50 mZ-es foglalkoztató, amit audiovizuális teremnek
rendezhettek be, egy nagyképernyős tévével, videóval, DVD-Iejátszóval. Itt
helyez1ék el az epidiaszkópot (kivetítőt) is.

A padlástérben alakítottak ki egy korszerű, légkondicionált számítástech
nikai termet. Itt 15 új gép szolgálja a tanulókat, korlátlan Internet-használattal.
Számítógépet biztosítanak, természetesen, atanároknak is, anevelői szobában.
Az intézmény minden osztályának van írásvetítője, rádiós magnója. Három fény
másoló is a tanárok, diákok rendelkezésére áll. A4000 kötetes könyvtár köny
veit a nevelők, atanulók egész nap használhatják. Itt is van Internet-használat.

A katolikus iskola 7897 m2.es telken fekszik. Ebből az épület 2293 mZ,
bituminezett, betonozott rész 1594 mZ, zöld terület 4010 mZ. Atelek felén van
pázsit.

Az elmúlt tanévben az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga 3,88; maga
tartási állaga 3,89; aszorgalom átlaga pedig 3,5 osztályzatú volt. Igyekeznek a
gyerekekkel megértetni akeresztényi értékeket heti kél kötelező hittanórában: a
toleranciál, asegítésI, afigyelmességel, amásik elfogadását stb. Legyenek egy
IstenI, hazát, családot szeretők azok, akik eltávoznak tőlünk - hangsúlyozta Kiss
Pál igazgató úr. Tekintsék embertársaikat testvérüknek. Az iskola leltélelei adot
tak, most már a nevelőkön, szülőkön és a tanulókon múlik, hogy milyen pol
gáraivá válnak eszép hazának.

Jelenlegi gyermeklétszám az iskolában 214 tanuló, a nyolc évfolyamon
(már kétszer ballagott el végzős osztály!). A jelenlegi tanári, oktatói létszám 16
fő.

Az idei tanévkezdettől aleendő első osztályosoknak lesz külön lorna, illetve
néptánc lehetőség, amelyiket válassza a növendék vagy a szülő. Ez délutáni
foglalkozásként indul a mindennapos testnevelés keretein belül. Működik az
iskolában zeneiskola, néptánc oktatás, valamint "Ügyes kezek" szakkör, kézilab
da, röplabda szakkör. Az énnekkar továbbra is működik, ami egyházi és világi
megmozdulásokon, rendezvényeken lép fel. Támogatást az állami normatívából
és az egyházi kiegészítésből kapnak. Az iskolabusz érinti az intézményt is a
gyermekszállításban. Az iskolatej-akcióban továbbra is kapnak ellátást atanulók
számára.

Kilencvenhárom tanuló mérettette meg magát, tudását, rátermettségét
valamilyen városi, megyei vagy országos szintű versenyen.

Eredményeik a2003/2004. tanévben:
Rügyecske tanulmányi verseny: Gellai Andrea 3. o. (magyar nyelv), Soczó

Daniella 4. o. (természetismeret).
Bendegúz tanulmányi verseny: megyei döntőbe jutott: Kurilla Zsolt 3. o.,

Narancsik Fatime 5. o., Kondor Nóra 8. b.

Néprajzi tábor az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben
2DD4. július 19-29.

Az idén is sikeresen zárult a néprajzi kutató munkát elősegítő és a
lelepülésünk múltját ápoló néprajzi tábor munkája. Az összegyűlt fiatal
kutatók és helyi érdeklődő fiatalok folytatták anégy éve elkezdett feldolgozó
és kutató munkát a tájházban. Az eddigi tapasztalatok értékelése után
elkezdődhet egy mélyebb vizsgálat, mely világosan kirajzolhatja azokat az
egyediségeket, amelyek gyöngyszemkénl világítanak lelepülésünk kulturális
hagyományaiban. Az idei év fő témája Endrőd szakrális hagyományainak
kutatása, illetve az ehhez kapcsolódó tárgyi emlékanyag feltérképezése és
tematikus rendszerezése volt. Sikerült a belterületen Iévá feszületek és
fogadalmi keresztek szakszerű számbavételét és képanyagon való rögzítését
elvégezni. A tábor vendége volt dr. Szabó László, a Debreceni Egyetem
Néprajzi Tanszékének professzora. Szabó professzor úr részt vett velünk a
Varjas-Csejt-Bala-Túrkeve terepbejáráson, és értékes adalékokkal mutatta
be avalamikor virágzó tanyavilág (sajnos) ma pusz1ás területeit. Sz. L.

Megyei népdaléneklő verseny: különdíjat kapott Megyesi Hajnalka 7. o.
Az Óperenciás-tengeren is túl - rajz, mese, meseíró verseny. Közép

döntőbe jutott Bela Gréta 2. o. (rajz, meseíró), Tari Zsolt 2. o. (mesemondó).
Döntőbe jutott: Farkas Anna 2. o. (mesemondó), Gyebnár Bianka 2. o. (mese
mondó), Rákoslalvi Dóra 2. o. (meseíró).

Tesztkódex levelezős tanulmányi versenyen tanulók eredményei:
Lapatinszki Lilla 5. o. (természetismeret) eredményesenszerepelt; Budai Dániel
6. o. (történelem) eredményesen szerepelt; Farkas Sára 7. o. (irodalom) ELSÖ
helyezés; Gellai Anita 8. b. (irodalom) 7. helyezés - sport 10. helyezés: Dógi
Réka 8. b. (irodalom) 4. helyezés; Lapatinszki Kitti 8. a. (hittan) 15. helyezés;
Neubort Nóra 8 a. (földrajz) 4. helyezés.

Literátum nyelvi verseny: Sztanyik Krisztina 6. a (angol) arany fokozat
Szurovecz Kitti 6. o. (angol) arany fokozat; Varga Ágnes 8. b. (angol) arany
fokozat; Dobó Bettina 8. a(német) ezüst fokozat.

Manó Tanoda országos tanulmányi verseny: Pályi Henrietta 8. a. (iro
dalom) 12. helyezés

Egyszer volt.hu meseíró verseny: Gyuricza Barbara 8. b. eredményesen
szerepelt.

Orlay Petrich Soma vers- és prózaíró verseny: Gyuricza Barbara 8. b.
(próza) eredményesen szerepelt; Kis Tamás 8. b. (vers) eredményesen szerepelt.

Kis matematikusok levelező verseny: Giricz Patrik 3. o. országos döntőben

eredményesen szerepelt.
Városi Aranyfonál mesemondó verseny: Pfeifer Anna 1. o. III. helyezés;

Sztankó Nanetta 1. o. III. h.; Bella Gréta 2. o. I. h.; Farkas Anna 2. o. IL h.;
Gyebnár Bianka 2. o. III. h.; Kereki Fanni 2. o. III. h.; Soczó Daniella 4. o. III. h.;
Pápai Gréta 5 o II. h.

Vetélkedő
A Városi Könyvtár és a Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd "Váram és

istápom" címmel Határ Győző Kossuth-díjas írónk, köllőnk, Gyomaendrőd

díszpolgára 90. születésnapjának tiszteletére múveiből vetélkedőt hirdet a
település 7.,8.,9.,10.,11.,12. osztályos diákjainak 2004. november 12-én
15 órától aVárosi Könyvtárban!

Alegjobbak pénz- és könyvjutalomban részesülnek!
Egy-egy csapat 3 versenyzőből áll. A versenyzést az általános és

középiskolások külön-külön vívják meg. A benevezés feltétele a következő

feladat:
Váram és istápom
Valamikor volt nekem egy párnám II egy kispárnám valahol aföldön II ó

ha csücskét újra feltalálnám! II tudományán úgy el-eltűnődöm

Az a zsinat az a harangjáték II száz tótágas tornyán az a városi II ó ha
Gyoma-Endrődig ellátnék II s megpillanthatnám apici vánkost

A fent idézett két versszakot RAJZBAN kell illusztrálni. Beküldési
határidő: október 15.

A vetélkedő teljes irodalmát az iskolák szeptember 20-ig írásban
megkapják.
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FOCI. FOCI· FOCI· FoCI·FoCI· FOCI· FOCI. FoCI·FoCI.FoCI·FoCI ·FoCI·FoCI·FoCI·FoCI·FOCI·FoCI

BíZZANAK A CSAPATBAN!
Vass Ignáccal, aGyomaendrődi VSE technikai vezetőjével találkoztam, aki az új

edzőről és ajátékosokról beszélt nekem.

- Hogyan készülnek abajnokságra, mik acélkitűzések?

- Július 21-én kezdődött a felkészülés, új edzővel. A célkitűzés az, hogy bent
szeretnénk maradni az NB III-ban, és minél jobban szerepelni hazai pályán.

- Kik távoztak, és kik érkeztek?
- Távozott Kiss, Hídvégi, Litauszki, Csikós, Osán, Nagy. Érkezetl Mazán, Szúcs,

Váradi, Palyusik, Ladnyik, Ralael, Balázs, Hanyecz, Kővágó, Hornok, Papp.
- Hídvégi Imre edző távozása után hogyan esett aválasztás Ottlakán Mihályra?
- Azt láthattuk, hogya játékos-edző nem jó megoldás, mindenféleképpen olyan

edzőt szerellünk volna, akinek van egy kis rutinja. Fiatal acsapat, olyan edző kellett,
aki meg tudja fogni őket Abékéscsabai játékosok kötődése Ottlakán mellett szólt, és
az is, hogy neki jók akapcsolatai aBékés Megyei Labdarúgó Szövetséggel. Ez volt a
legkézenfekvőbb megoldás.

- Öhány évre írt alá?
- Egy évre.
- Ön szerint milyen az idei NB III.?
- Azt gondolom, hogy lényegében nem változott, atizennégy csapat közül van

hat nagyon erős és hat azonos képességű. Abennmaradás azon múlik, hogy ez az
utóbbi hat hogy szerepel. Az aszerencsénk, hogy van öt Békés megyei atizennégy
ből. Remélem, ezek acsapatok nem fogják egymást agyonrúgni egy meccsen.

- Üzenne-e valamit aszurkolóknak?
- Azt üzenném, hogy bízzanak ebben a fiatal csapatban, még ha az első két-

három meccs nem is úgy alakul, ahogy ellerveztük. Nem sok idő voll acsapatot ösz
szerakni. Szerintem sokkal nyerőbb lípusú a gárda, nyerőbb lípusú játékosok
alkotják, akik nyerni akarnak.

- Szeretne-e valakinek köszönetet mondani?
- Alegnagyobb támogatónk az önkormányzat, akinek megköszőnném, és azok-

nak az endrődi vállalkozóknak, akik még mindig bíznak ebben acsapatban. Akölt
ségvetésünk közel ötven százalékát ezek avállalkozók adják.

-BB-

A CÉL A DOBOGÓ
AGyomaendrődi FC elnökével, Szabados Ferenccel beszélgettem, aki az új

edzőről és acsapat céljairól beszélt nekem.

- Hogyan vágtak neki abajnokságnak, mik voltak acélok?
- Az elsődleges cél az első ötbe kerülés, ezen belül szeretnénk mindenképpen

dobogón lenni. Mivel már három éve ott vagyunk, szeretnénk anegyedik évet is ott
zárni.

- Kik érkeztek, és kik távoztak?
- A játékoskeretben elég jelentős változás volt Elment két meghatározó

emberünk, Tolnai Ferenc és Toldi Balázs. Helyettük csak két játékost tudtunk igazol
ni, Osán Krisztiánt és Csikós Gábort.

- Toldi Balázs távozása nagy veszteség. Ki fogja őt pótolni?
- Valószínű, hogy meg tudjuk oldani, mert pótolhatatlan játékos nincs, de biz-

tos, hogy nehéz lesz.
- Aszezon végén Plástyik János edző távozott, helyére Nemes László érkezett.

Hogyan esett rá aválasztás?
- Nemes Laci! már régóta ismerem, diákkoromból, Békéscsabáról. 6NB II.-ben

futballozott, egy évvel fölöttem járt a közgazdasági technikumba, innen ered az
ismeretség. Régi ismerős, tudjuk, hogy megbízható, jó edző, aki már bizony~ott több
csapatnál is. így esett rá aválasztásunk.

- Öhány évre írt alá?
- Úgy beszéltük meg, hogy egy év, és utána meglátjuk, tehát nincs hosszú távra

berendezkedve.
- Hogyan logadták őt ajátékosok?
- Tudomásom szerint nincs kifogás ellene. Dolgoznak, edzenek, teszik a dol-

gukat
- Üzenne-e valamit aszurkolóknak?
- Jöjjenek minél nagyobb számban, mert szükség van rájuk. Úgy érzem, hogy

ez acsapat eddig becsülettel helytállt, időnként erőn felül teljesített. Most Tolnai és
Toldi elvesztésével hathatós segítség kell majd, hogy acéljainkat el tudjuk érni.

- Szeretne-e valakinek köszönetet mondani?
- Mindenkinek megköszönném, aki segített és támogatta acsapatot -BB-

Nasmith: négyen, de töretlenül
Interjúm során Terdik Károllyal és Szabó Rajmunddal beszélgettem agyomaendrő

di Nasmith zenekarból, akik játszottak idén Mezőtúron aWan ted és Tokajban, aHegyalja
fesztiválon. Elmondták, hogy jövőre aPepsi-szigeten is szeretnék magukat megmutatni.

- Mikor és hogyan alakullatok?
Károly: 2002 szeptemberében.
Rajmund: Volt két zenekar, adévaványai Roger Newl és agyomaendrődi Semy Dry.

Végül akét banda alapjain indult aNasmith.
- Kikből áll azenekar?
R: Öten voltunk, de az egyik gitárosunk Hori (Horváth István) kilépett. Most így néz

ki a felállás: Terdik Károly gitár, Erdős Dániel basszusgitár, Ágoston Balázs dob és én,
Szabó Rajmund ének.

- Hogyan határolnád be azenei stílusolokat?
R: Egy modern rockzenekar vagyunk vagy inkább modern metál?
K: Maradjunk inkább arocknál.
- Miért ebben aslt1usban játszotok?
K: Ezt szeretjük, és ezt hallgatjuk.
- Milyen az összhang, mosl, hogy Hori kilépell?
R: Most éreztük először azt, hogy nyugodtabb mindenki. Eddig elég nagy volt a

feszültség, az az igazság. Amikor elkezdtük, akkor nagyon jó volt, de aztán nagyon sok
rossz dolog jött, amit együtt meg kellett élnünk. Mindenki kivette arészét adolgokból,
de 6 nem seg~ett igazábÓl semmit. Úgy is mondhatjuk, hogy rossz arc volt. így, hogy
négyen maradtunk, már jobb alégkör.

K: Kiegyensúlyozottabb, úgy mondanám.
- Ki írja aszövegeket?
R: Én írom.
K: 6az egyedüli szövegíró.
- Mirőt sz61nak ezek?
R: Mindenről, ami történik velem, amit látok, amit megélek, tapasztalok. Arról szól-

nak, amik foglalkoztatnak, ezek lehetnek érzések, emberek.
- Kik vollak rátok hatással?
K: Anyu, apu ..
R: Nagyon sok minden. EI lehet indulni aMetallicától és aGuns N' Roseslól. ..

K: Induljunk el onnan, hogy Dire Straits'
R: Tulajdonképpen mindenkinek más. Ezek után bekeményitett abrigád, és most

már ott tartunk, hogy nagyon brutális zenéket is hallgatunk, emellett azért ott vannak a
dallamosabbak is.

K: Nem igaz, én hallgatok néha Portisheadet is!
R: Akkor trip-hopot is hallgalunk.
- Koncerten nem játszotok feldolgozást. Nincs-e lervbe véve valami?
R: Nincs, mert régebben aSemy Dry-jal játszottunk, mindenki feldolgozást akart,

és én ezt megunlam. EgyszerOen már rosszul vagyok afeldolgozásoktól. Inkább asaját
számokra fordítunk több időt, de akkor az király legyen.

- Játszottalak amezőtúri Wanted és atokaji Hegyalja fesztiválon is. Hogyan fogad
tak titeket az emberek?

R: Mezőtúron többen voltak, de Tokajban szerintem jobb bulit csináltunk. Mezőtúr

szinte hazai pálya volt, sok haverral, és egy kicsit fáradtra sikerült akoncert. Tokajban
teljesen más volt. Délután kettőkor játszottunk, kétszáz-kétszázötven ember előtt.

K: Király volt ahangos~ásl Mindenki akkor kúszott elő asátrából, tök vakon!
- Mik aterveitek, céljaitok, hova szeretnétek eljutni?
K: Pepsi-sziget.
R: Oda mindenképpeni
K: Fel akarunk venni 5-6 számot, kiadói találni, nagyjából ennyi. Meg egy rakás

pénzt keresni! Szóval kiadó és pénzl Aszponzorok, remélem, olvassák ...
- Hol fáthatunk titeket legközefebb?
R: Ha minden jól megy, akkor egy Hybrid-, Waczkor- és Nasmith-turné lesz az ősz

folyamán.
- Merre játszotok majd?
R: Szerte az országban.
- Szeretnétek-e valakinek köszönetet mondani?
K: Mindenkinek, aki segített.
R: Aszülóknek és aközönségnek. Nekik mindenképpen!
- Köszi az interjúlf
R: Mi köszönjük.
Weblap: l'MW.nasmith.uw.hu • E-maii: nasmith@freemail.hu
• Telefon: 06-20-5527-255 -Bóczér Bálinl-
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APRÓHIRDETÉSEK

GYÁSZJELENTÉS

György és családja
Budapest

2 sebességes BABETIA eladó. I.ár 30 EFt.
Érd.: 06/30/6298-921. -b-4x-

PEUGEOT-309, 92-es, friss műszakival

eladó. I.ár 500 E FI. Érd.: 66/285-282;
06/3013370-692 -b-4x-

Kovács Mihály, Mirhóháli u. 10. (Gyo
maendrőd). -b-4x-
Forgalqmból kivont, 1300-as kocka LADA
eladó. Erd.: Gye., Bocskai 31.

LADA 1500-as, 2005. r;;ájus,ig érvényes
műszakival eladó. Lár 200 EFI. Erd.: 66/386
058. -b-4x-

Minden külön értesítés helyett tudatjuk azokkal, akik
ismerték és szerették, hogy drága szüleink

Roósz László 1919-1994 és neje
Papp Mária 1925-2004

hamvait végső akaratuk szerint - szú1< családi körben 
augusztus 9-én eltemettük.

Gyászolják oKet fiai
László és családja
Sindelfingen

JARMU

PANNONIA motoros kistraktor, SKODA seb
váltóval; ipari satu, au lóba gyermekplés
eladó, vagy cserélheto. Lár 5E- 80 EFI. Erd.:

Gye., Vásártéri jtp.-en 2szobás lakás hosszú
távra is kiadó. Erd.: 66/284-327. -b-

FIAT Brava ~ 4 db, gyári alu keréktárcsa
eladó. Erd.: 06/30/4025-878.

Lakólelepi lakás garáusal kiadó. Erd.:
06/30/9766-610.

Budapeslen, XIII. kerületben, kiváló
közlekedési lellélelek mellett 2 igényes diák
lány számára 1 szobá~ új lakás kiadó 2004.
novemberi áladássaL Er.: 06/20/9726-215. 
b-

A TÖTKAÉP Kft. feivéleit hirdel kőműves
munkakörbe. Érd.: 06/30/3384-225. -b

LAKAS/KIADO

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Pércsi Szilárd és Róza Györgyi, Boldjzsár Tamás és Pelesz Rita, Gyuricza
László és Molnár Éva, Rudner Balázs és Rácz Ildikó, Engi Zsolt Sándor és
Szarvas Anikó, Kurucz József és ar. Ugrin Zsuzsanna, Bányai Péter és
Kovács Gyöngyi Oóra, Paraizs Tamás Endre és Kovács Júlia Éva, Kővágó

Zsolt és Hornok Judit.

Elhunytak:
Adamik Sándor Lajos 48, Tóth Sándorné Valah Jolán 88, Varjú Sándorné
Hornok Eszter Katalin 81, Udvarj Lajosné Simon Regina 94, Paróczai József
Rudolf 82 éves korában.

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~~irdetését ké~ésére jngyenesen
továbbí\juk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7_ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem J

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést'
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

r-----------------------------------------------------------------------------------*

':::::,i ~::~~~~,C;~~;;;~;.~I~~E.~ÉSI~;;~;I.~DE.TÉ;): .:::,i::

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

: :

! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !
: :i (Irányár: Ft.) (olvasható Lrá.ssalJ) i1. .J

Takarítást, vasalást váltalok. Erd.: 283-901;
06/20/3332-972
Gázpalack van eladó. Erd.: 283-901;
06/20/3332-972

Biztositási területre keresünk érettségizett
munkalársakat! Atképzési lehetőség, fix
jövedelem. Érd.: 06/30/6813-864. -b-4x-

Bontásból ki?cserép és mestergerenda ol
csón eladó. Erd.: 06/30/4342-452; Kossuth
u. 24.. az esti órákban. -b-

Egy 33 l-es és 28 l-es boroshordó, nap
~iaszolvasztó, kenderkQtél, targonca eladó.
Ar megegyezés szerinI. Erd.: 66/386-954 -b
4x-

Nagyon olcsón eladók jó állapotban lévo
bébi ruhák, mellszivó (motoros is), bun
dazsák stb. Érd.: Gye., Körgát u. 25.; 66/282
366; 06/30/4873-964. -b-4x-

VEGYES

KlasszikuS-, trendi-, extrém-, alkalmi-, afro
és gofri-frizurák elkészltése, betanitása
fodrászoknak, lodrásztanulóknak. Hajpótlási
HajgyógyászatI SzoláriumI Tel.: 06/30/5219
869. -b-4x-

Barnamázas, régi léc.ezésű, új tetőcserép

eladó. l.ár 140 FVdb. Erd.: 06/30/6048-391.
-b-4x-

Variálható, cseresznye színű, Iéiraállványos
polcrendszer.eladó. I.ár 40 EFI. Méret 198x
400x40 cm. Erd.: 66/284-198. -b-4x
Veszélyes fák (fenyő is) kivágását,
gallyazását. lűzila felvágásál, döntést vállalok
láncfűrésszel. Érd.: 06/70/2830-347.

Korrepetálás, lelzárkóztalás, magánórák,
lejlesztó loglalkozások kisiskolásoknak és 5.,
6. oszlályosoknak tőrténelemból. Gél aminél
jobb iskolai eredmény elérése! Erd.: 285
141; 06/30/8563-218.

Kémi hajlós kukorica.morzsolÓ és egy 28-as
f~rli kerékpár eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 661284-354. -b-4x-

C~erép eladó - 30 FVdb, tégla 50 FVdb.
VALlA~OK fűnyirást és favágást - 400
FVóra. Erd.: 06130/6029-303. -b-4x-

Altalános iskolások korrepetálását vállalom
németből. Érd.: 06/20/2010-069.

Eladó jó ~IIapotban lévo ETA lakarílógép. I.ár
20 EFt. Erd.: 06/30/2342-087. -b-4x

TAR5KERE50

Boroshordók, szőlőprés, lerménydaráló
eladó. Ár megegyezés szerinI. Érd.: 66/386
058. -b-4x-
Nyugati használtcikkek kaphalók: hűlók,

fagyasztók, kombinált hűlok, fűnyírók,

kerékpárok, 3 kerekű kerékpár (gyári),
tv-k, babakocsi, centrifuga stb. Érd.: Gye.,
Körgát u. 25; 282-366; 06/20/3454-232;
06/30/4873-964.

28 éves, 175 cm magas, molett lány vagyok.
Keresem lársamat 30-35 év közö Ili lérfi
személyében, akinek nem a külso számíti
Jelige: .Rossz egyedül" a szerkesztőségbe
(Gye., Szabadság tér 1. sz.) kérem. -b-4x-

ALLA5/0KTATA5

SI-ON kis testű, szeretetre méltó kiskutyák,
lörzskönyv nélkül eladók. I.ár 15 EFL Erd.:
06/30/5585-321. -b-4x-

Gye.-ön eladó 1 db rokkanttolószék, kéuet
hajtható, új, erős, 140 cm széles. Ára 15 EFI.
3 db ágyneműtartós, régi heverő 4 EFVdb,
23 éves DACIA 1300-as bontás ra eladó 25 E
Ft, 1db 3 rózsás, 14 éves Karancs, vezelékes
gáztűzhely, ill. palackos üzemelésre is jó. Ár
9EFI. Érd.: 06/30/9810-025. -b-4x-

Magántanári áltást váltalok általános iskolá
sok mellé: heti 1-2 alkalommal, 1-2
tantárgyból. Intenzív javulás érheto el!
Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák,
fejlesztő foglalkozások, másnapra való
lelkészités. Érd.: 285-141; 06/30/8563-218.
Uj PS-2 játékkonzol 1 év garanciával. 2
játékkal, 5 DVO-lilmmel eladó. I.ár 45 EFL
Érd.: 66/581-540/101 mellék. -b-4x-

Fehér, kombi kiságy eladó. I.ár 15 EFL Erd.:
06/30/3148-538. -b-4x-

Osszkomlortos családi ház nagy mel
léképületekkel, gál és vegyes tüzeléssel,
nagy portával eladó. I.ár 4,8 M FL Érd.:
66/282-124. -b-4x-
Osszkomlortos ház eladó? Hősök útja 84. sz.
alaII. I.ár 4,2 M FL Erd. 661283-540;
06120/4139-015. -b-4x-

Gyomán, aVásártéri IIp.-en 3. em, 2 szobás,
középso, erkélyes la.kás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. Erd.: 06/30/3428-846.
-b-

INGATLAN

Gyomán, 197~-ban épült családi ház eladó.
I.ár 6,5 MFL Erd.: 06/30/4937-717. -b-4x
Gyomán, a 46-os foúthoz közel családi ház
(83-ban épült) eladó. 160 kvadrát porta,
lakótér 96 m', központi fűlés, gáz-, vegyes
kazánok, garázs. I.ár 6,5 M FL Erd.:
06/30/9810-025. -b-4x-

Endrodön, a Polányi M. 20. sz. alaIIi 2
~zobás, gázfűtéses ház eladó. I.ár 3 M FL
Erd.: 66/283-553 délelőlt 9 óráig, este 20
órától. -b-4x-

Gyomán a Fo út116. sz. alaIti emeletes hál
eladó. I.ár 9MFL Érd.: 66/284-586. -b-4x
Gyomán, Bajcsy-Zs..út 109. sz. alatti hál
eladó. I.ár 6,5 M FL Erd.: 66/282-862; 284
586 -b-4x-

Gye., Rózsa F. u. 14. sz. alatt padlásszobás
családi ház eladó. Kisebb csere érdekel. I.ár
10 MFL Érd.: 66/284-295; 06/30/2497-622.
-b-4x-

Endrődön, központhoz közel családi ház +
alsóépülel 1351 m' portán eladó. Ár meg
egyezés szerinI. Érd.: 66/285-282. -b-4x
Oregszőlőben, az óV9da melleit, Iskola út 61.
sz. alatti ház eladó. Erd.: 284-776.

Gyoma~ndrodön, AlIila u. 16. sz. alaIIi ház
eladó. Erd.: Bocskai u31.

Gyomán, Katona J. u. 5211. alatti 3,5 szoba +
nappali + ebédlő, tetoteres családi ház nagy
alsóépülelIel eladó. Lakótelepi cserét
beszámitok. Érd.: 06/30/8587-467.

Gye., Zrinyi M. úl 50. sz. alatti ház eladó.
Érd.: 284-776.

Gye., Dobó u. 10. alaIIi ,1akóhqz reális áron
eladó. I.ár 1,8 M FL Erd.: Egető Csaba,
Kondoros, Széchenyi u. 3. sz. -b-4x-

Endrodön, lelújitott 3 szobás, nappali, étkezős

családi ház eladó, sok melléképüleltel. I.ár
8,5 MFL Érd.: 06/70/2595-351. -b-4x-

Csárdaszálláson 1,5 szobás ház eladó nagy
melléképületlel, 1472 m'-es telken. I.ár 2 M
FI. Erd.: 06/20/9171-556. -b-4x-

Gye., Gyóni G. u. 38/2. sz. alaIIi ház eladó,
valamint PENTACON AV100 auL diavetítő +
vetítovászon eladó. Érd.: 06/30/4691182. -b
Eladó Gye, D?mjanich u. 18. sz. alaIIi ház.
I.ár 3,1 MFL Erd.: 66/285-283. -b-4x
Gyomán, központhoz, folyóhoz közel eladó
sálortetős téglaház, 260 n..öl kert, viz, gáz,
csatorna van.l.ár 6,5 MFL Erd.: 76/415-385;
06/20/4725-620. -b-4x-
Endrodön, a szarvasi műút mellell tanya
2338 m' földdel eladó. Van még vele 2100
m' szántó terüleL Az épület: nagyszoba,
konyha, kisebb szoba, kamra, kis konyha,
melléképül~t4 ól és 1 lásfészer. Villany van.
I.ár 1.3 FL Erd.: 66/282-194. -b-4x-

Gyomán a kiizpontban, tetőtérbeépítéses.
2család részére is alkalmas. hőszigetelt. jól
karbantartolI családi ház meltéképülellel.
garázzsal,. 600 m'-es lelken eladó. I.ár:
16 M FI. Erdeklődni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os telefonszámon lehel.
-b-4x-

Endrodön, aToronyi u. végén, akörgát külso
oldalán, közművesíthető, 3%-ig beépíthető

kisgazdasági terület eladó. I.ár 700 EFL Érd.:
06/1/3768-944 (18-20 óra között) -b-4x
Lebontásra váró ingatlan eladó. Erd.: 386
106; 06/30/2617-938.
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Alapozza megjövéijét, tanuljon a KISOSZ-nál!
AKISOSZ Békés Megyei Szervezete szervezésében az alábbi, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk

~#J ••

2004. szeptember 23-án GYOMAENDRODON
a Katona József MűvelődésiKözpontban, Kossuth L. u. 9.

2004. szeptember 23-án DÉVAVÁNYÁN
MűvelődésiOtthon, Dévaványa, Gy~rgy u. 6.

kereskedőboltvezető (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(78 OOO Ft)

Időtartam:4,5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifdtételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyítvány.

ABC-eladó (88 OOO Ft)
gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanélküliek a támogatás lehetőségéró1érdeklődjeneka Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén!

RészletfIZetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:

KISOSZ Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1. • Tel.: (66)325-997, 327-193, 451-741, 06/30/9354-371
OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181

Váram kedves vendégeimet
szalgáltatásaimmal

a Hárs HateIben!
• Fekvő rendszerű infraszauna
• frissítő masszázs, teljes test-, részmasszázs
• mézes masszázs
• köpölymasszázs
• zsírégető kezelés speciális krémmel,

tekercseléssel .

Bejelentkezés előzetes egyeztetéssel:
Telefon: 06/66/283-450, 06/30/6129-859

KRUTEK JUDIT
frissítő (svéd) masszőr

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

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

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.
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Molnár Ádám és Paniaal Rebeka
a 9'fOmaendrödi Rumba Táncsport Egyesijlet versenyzől,
a 2004. évi KeJel-Magya~1 RégJ6S Bajnolcság és a

latin Magyar Bajnokság Junior r. korosztály eziistlirmes párosa.

BElRATKü A RlJMBA TSE TÁNCISKüLÁBA
2004. szeptember 6,8,13 és ls-én 17 órakor

a gyomaendrődi Katona J. MűvelődésiHázban.
Első foglalkozás: 2004. szept. 8-án 17 órakor
Tandíj: 1S00 Ft/hó. Tanár: Megyeri László
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&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alaH

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat

hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák

I
készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határidő, kedvező árak.

L~:~~~:::=:<~~<Oe~:~~::~

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

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

keretes állvány, útpanel .. )

AGRO ÁRUHÁZ

Teljeskörűépítőanyagkereskedelem, szín
vonalas kiszolgálás, minőségi áruld

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326

BELSŐÉpíTÉSZET
SzÁRAZÉpíTÉS

C!iLLAi
Építkezik?
Keresse
Gellait!

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld • fóliák, gurnicsizmák, esőruhák,

védőkesztyűk kerti- és kéziszerszámok • műanyag kukák, virág
cserepek, kerítésdrótok, csavarok, szegek • állati eledelek
• grillezők, faszén, szúnyogriasztó, szúnyogháló ventillátor

• szivattyúk, öntözőcsövek, -fejek, fáklyák, fűnyíró k, sörpavilonok
Nagy választékkal váljuk kedves vásárlóinkat!

7~?iúté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

AUTOalSIlltOI.AMK

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz*,~~ ..
'~hobbY-, kemptngszakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\.. ~~~a~~o2t:..G.:c:m~~~r~d~ ~O~S~:: ~9~ .J

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. szeptember 14-én 17 óra
Endrődön: 2004. szeptember 14-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygé~ko~si, ~
motorkerekpar, ~

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Tetefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Űgyféllogadás: hétfíí, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrííd, Kossuth li. 18.

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres,
Jelentkezni a OG/30/9533-594-es te!efonszámon!ehet
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

AMÁGU -COMP

lPC
Szeptemberben érdeklodjön

az oszi UPC Direct akció
feltételeirol,

valamint akciós
múnoIdvevoinkrol

lPC Direct
Múl10ldas televízió mindenkinek!

TE EMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Mágnesterápia
Korszeru, számítógépes vezérlésü mágnesterápiás
készülékünk segítségével hatékonyan kezelhetők:

» reumatikus, csont-, izületi betegségek
» sportsérülések
» vérkeringési betegségek
» allergiás panaszok
» egyes bőrbetegségek

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik:
Gyomaendrőd,Szabadság tér 2/2. sz. alatt.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész • kovács-szén, • dúsított

diószén (4000 cal.),
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071,66/284-812 este

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás c.
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummaJ szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

............................................................
TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, üzembe helyezése. :

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. •
PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) ;
UPC Direct-szett telepítése .

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd.Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284-728 •

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

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az aláhbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszá II ítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
i Stancolt és hagyományos i
. PAPÍRDOBOZ gyártása .

! STANCfORMA KÉszíTÉS!
1 RÓZA KFT. 1

I· 5500 GYOMAENDR6D, Ipartelep u. l/l. I·
Tel./fax: 661282-68~06/20/9142-122

E-maiI: vendel\§.bekesnet.hu •
L._._._._._._._._._._.~
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5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Így Ön mellett
a pénze is dolgozik...

Mi biztonságban tartjuk
és hozzáteszünk...

...és a közös munka
gyümölcse a célok

megvalósulása.

Vásároljon a Hösök úti COOP ABC áruházban
Akciós termékek 10-30% engedménnyel!

Iparcikkek rendkívül kedvezö áron!

SZEPTEMBERI AKCIÓS ÁRAK:
kenyér 169 Ft
tészta (n. kocka, spagetti,
szarvacska, tarhonya) 0,5 kg 79 Ft
margarin 500 g 95 Ft

és még több száz termék akciós áron!

Gyözödjön meg róla személyesen!

Figyelje a COOP szórólapokat
és bolti plakátokat!

KÖSZÖNET
mindazoknak, akik valamilyen módon az augusztus 20-j sokadalom és VI.
Nemzetközi Halfőző Verseny megrendezéséhez támogatásukkal, munkájukkal
hozzájárultak, valamint a színpadi fellépésükkel gazdagították a kétnapos
programot! Tisztelettel Molnár Borbála népművelő .
Főbb támogatóink voltak: Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, Gyomaendréd Város Önkor
manyzata, Gold-Menü Klt., Gschwindt és Társa BT., Körösi Halász Szövetkezet, dr, Csoma Antal,
Kner Nyomda RI, Mammut-lee Klt., Penlament Kft., Agro-Dual Klt., Püski SándQr váll., Körös
Búloripari Kft" Bethlen G, Szakképző Iskola, Gubucz Józsel igazgató, Rózsahegyi K, Alt, tsk" Farkas
Lászlóné igazgató, Vaszkó Lajos váll., Dinya Imre Vas-Műszaki boltja, Gyomaszolg Ip, Park Kft"
Knap-Híd K~" Endrédi Cuti K~., Kert-Kivi Klt" SIKÉR Sütőipari és Ker. Kft., Szarvasi Kenyér Klt.,
Endrődi Gazdakör, Barátság klub, üskó Sándor váll., Brassó megyei Búzavirág Népi Egy" Uhrin
Benedek, Szinlolt Mazsorett Csop" Gyomika Néptanc Egy., Városi Zene- és Műv. Isk" Botos János,
Gyomaendrődi Közösségi Ház, Nyúzó Bálint váll. és Szeoed Fish Klt.

rF'Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet~

ésÖ;e;;;1957 mái(i)

TAPÉTÁK

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek
Alapozó és zománcfestékek, lazurok
Lakkok, hígítók, hézagkitöltők,

színezők

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK
EGYÉB

Kerámia kaspók, vázák
Műanyag áruk
Viaszos vászon akció' 710 Ft/m

ÚJDONSÁG!
MŰANYAG KERTI BÚTOROK

TAPÉTA,. FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

Az OM ART Könyvesbolt
hamarosan megnyílik a Fo út 216. sz. alatt!

Nyitás szeptember 15-én!
KönVvek széles vólosztékóvol vórjuk kedves vós6r1óinkotl

Telefon: 284-815

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553 • Mobil:06/70/5037-612

Julica Vzletház
Figyelem!

Örökítse meg a nyári eseményeket, emlékeitE
• folyamatos AGFA-akciókl

• amatőrfilm kidolgozás kivóló minőségben

• papírkép készítés bórmilven digitális adathordozóról
• Különböző ajóndéktárgvak

• óriósi aronv- és ezüstékszer választék!
• oronv- és ezüstékszerek javítása,

tört aronvból ékszerkészítés
• fénvképezőgépek. filmek széles vólosztéka

Julica Üzletház, Gvomoendrőd. Fő út 216. sz.
Telefon: 06/66/284-815

ONL.INE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

E-maii: online@bekes.hungary.net

Helyezze el megtakarítását takarékszövetkezetünknél,
ahol kedvező kamatozású feltételekkel és gyors,

udvarias ügyintézéssel várjuk Önt!

A részletekről érdeklődjön a takarékszövetkezet kirendeltségein.

Értékeljük együtt értékeinket!
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[. Rendőrségihírek .]
2004. augusztusi eseményekról

Az elmúlt időszakban megszaporodott az olyan esetek száma, amikor háznál vásárló
személyek hamis pénzzel fizettek az áruért: mézért, krumpliért stb. Kéri a rendőrség, hogy
legyenek elővigyázatosak, eladáskor alaposan nézzék meg abankjegyeket, amelyeket avevők
felajánlanak, próbálják megállapítani, hogy azok nem hamisak-e?!

Július 23-ról 24-re virradó éjszakán, akeselyösi területen, eltulajdonítottak 17 méhkap
Iárt abennük lévő méhcsaláddal és mézzel együtt. Akár mintegy 700 ezer lorint. Eddig
ismeretlen elkövető ellen folyik az eljárás.

25-re virradóra, az Október 6. Hp. garázssorán hal garázsba lörtek be, illetve kíséreltek
meg betörni. Ezekből ütvefúrót, kisfúról, flexel vittek el. Ismeretlen elkövetők ellen folyik a
nyomozás.

Augusztus 4-én, a Fűzfás-zugban lévő egyik hétvégi házba törtek be, ahonnan öt
horgászbotot tulajdonítottak el. A3elkövető mind gyermekkorú személy volt!. ..

5-én, Hunya lakott területén, egy pótkocsis járműszerelvény balesetet okozott, mikor
balra kanyarodott, eközben egy szabályosan parkoló tehergépkocsinak ütközött. Agépkocsi
vezelőjéről kiderült, hogy ittas volt.

Ugyancsak ittasnak mutatta az esemény utáni vizsgálat azt agépjárművezetői, aki a443
as úton járműszerelvényévelletért asávjáról, mert elvesztette uralmát ajármű felett, saz árok
ba borult.

Ebben ahónapban 2alkalommal kíséreltek meg betörni aGulyás csárdába. Először 5-én
jelzeU a riasztó, de ekkor nem tudtak elvinni semmit sem, majd 26-ra virradóra ismét
megszólaU ariasztó, és ekkor már sikerült aleUeseknek felfeszíleni azenegépet, amiből néhány
ezer forininyit zsákmányolhattak Ismeretlen lettes ellen folyik anyomozás.

Csapadékmérő

2004. június 20-tól július 20-ig lehullott
csapadék mennyisége Gyomaendrőd

(Gyoma) belterületén 18,5 mm volt. Július
20-tól augusztus 20-ig 82,1 mm esett.
Legtöbb július 27-én: 36,4 mm. -HA-

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola Parlagfümentes akciónapot szervez Endrődön,
2004. szeptember 27-én.

Előadó: dr. Csintalan Zsolt, a gödöllői Szent István Egyetem
Növénytani Tanszékének docense.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak aszervezők!

~. .; '..,' . MOL-ról, megint
Augusztusi számunkban közölt, MOL benzinkútra vonatkozó írásunkra
reagáltak mások is, de sajnos, név nélkül, ezért bármennyire is megdöbben
tő tényeket ír le kedves olvasónk, nem áll módunkban azt közölni.
Mindamellett köszönjük az észrevételeket, s reméljük, a MOL-nál több
panaszos vevő nem fordul meg ajövőben - mert nem fognak okot adni rá!
(- aszerk. -)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •" .

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

ÉpítkezóK, felújítók, FIGYELEM!
Megnyitottuk új bemutatótermünket, ahol mindig

szívesen állunk kedves Vásárlóink rendelkezésére.
Mediterrán külso és belso díszburkolat

:;,:
(természetes kól ~,.,

1-2-3 cm vastagságban, 3350 Ft-tól .~
'Cl>

Sarokkádak minden méretben +előlapok :~

Akryl sarokkád vízmasszázs rendszerrel: 118500 Ft ~

Fürdőszobaszekrények: 19 900 Ft
Egyes burkolók 10-15% engedménnyel!

Fagyálló ragasztó: 990 FVzsák
UFO lámpa: 899 Ft

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 111.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-tóI17.30-ig; szombaton 8.00-tól12.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528. mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZ5ZÁLLíTÁ5!

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkorrnányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maiI: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: IIl/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM • 2004. OKTÓBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába, üzletbe, mú'belybe

KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE

Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Központi porszfvórendszer tervezése és kivitelezése rövid halárid6vel

Telefon: 66/386-980, 06/30/6190-570
Ülü'i'A ibil~ü'i' Gyomaendrőd, lV1irhóháti u. 25.

......................••.•..••...........•.•...............· .
~ A lakáshitel házhoz jön! ~
· .
: Banki hitelek leljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű ügyinlézéssel! :

Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni, :
felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt? •

Terhelt ingatlanra is van hitellehetóség! • Hívjon és segítünk! •

Alapkamat 2,9% -tól :

Referenciamunkákkal rendelkezünk! •
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének •

·megfelelően történik!· Szolgáltatásunk ingyenes!
·További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
·pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással! •

- Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetőségei

(20% adókedvezmény) már 1 hónap után hitellehetőség :

: Tóth Jánosné, üzleti fötanácsadó Tóth János, területi képviselő :
20/9376-738 20/9220-990:

Önálló irodánk r ügyviteli asszisztenssel: :
• Mezöberény, Bajcsy-Zs. u. 27. • Tel./fax: 66/352-537 •
•••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Generali Biztosító
Teljes körű ügyintézés
• káIielmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva)

Gyomaendröd, Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobi!: 30/2660-788

ÉpíTÉSI ENGEDÉllYEL. .. VAGY BíRSÁGGAL
Fel szeretnénk hívni az építtetök figyeimét, hogy építési munkát csak építési

engedéllyel és ahozzá tartozó tervek alapján lehet elkezdeni és végezni!
Ha építési engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően végeznek építési

munkát, akkor fennmaradási engedélyt kell kérnie az épíltetőnek, amelyhez azok a
dokumentációk kellenek, mint az építési engedély kérelemhez. Amennyiben afenn
maradási engedély megadható, azzal egyidejűleg építésügyi bírságot is ki kell
szabni az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján. (A kiszabott bírság nem engedhető el,
méltányosságol sem gyakorolhat az eljáró hatóság.) Az építésügyi bírság az épít
mény készültségi lokának megfelelő érték legalább 20%-a, legfeljebb 100%-a. A
bírságot aBelügyminisztérium számlájára kell befizetni. Az elmúlt években, sajnos,
több alkalommal kellett bírságot kiszabni, melynek értéke pár ezer forinttól több
százezer forintig terjedt. (fo/y/a/ás a2. o/da/on)

LOMTALANíTÁS
A GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. lomlalanítási akcíót tart. Endrődi város

részben október 11-ével kezdődően, a gyomai városrészben pedig október
13-ával kezdődően!

Kérik a lakosságot, hogya rendezett módon kihelyezett, elszállftásra váró hul-,
ladékol (földutak esetében esős időjárás alkalmával) aszilárd burkolatú utak mellé,
helyezzék el. AGyomaszolg Kft. továbbra sem szállít el az egészségre káros: szúró:
vagy vágóélű lárgyakat, vagy hígirágyát és állati trágyát. Gyomaszolg Kft~,

ALTD már
1 795 OOO Ft-tól!

EZ MÉG NEM MINDEN!

Csak nálunk van még + 1 meglepetés,
amiért bennünket érdemes választani!

Továbbá októberi tesztvezetéssel egybekötött
NYEREMÉNYJÁTÉK, nagy értékú ajándékokkal és

AUTÓNYEREMÉNNYELl

GYOMAI AUTÓCENTRUM
5500 Gyomaendrőd, Fő ú1140. • Tel.: 66/386-322
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Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT
• Gyomaendrőd beletartozik-e a nemrégen meghirdetett ivóvíz arzén

mentesítési programba?
Igen, de ez várhatóan 2DD?-től történik meg, mert nálunk az érték a

megengedett határok között mozog. Máshol sokkal rosszabb ahelyzet.
• A mostani zűrzavaros kormányzati időszakban felröppent a hír, mi

szerint nagyelbocsátások lesznek aközszférában jövőre, sőt erre félretettek 40
milliárdot is. Mi erről avéleménye?

Pontos adatokat nem tudunk még erről. Ahírek egy része politikai fogás,
másik része pedig tényleg szükséges lépés volna, úgy gondolom.
Alétszámcsökkentés több tényező miatt sem könnyű dolog, például afolyama
tosan leadott feladatok miatt. Magasabb szinten a köztisztviselők nagyobb
számban gyarapodtak, mint apolgármesteri hivataloknál, mert létrehoznak egy
csomó háttérintézményt, hogy megmaradjon a létszám. Ha nálunk asok lel
adat miatt, az eselleg el nem végzett munka miatt a különböző ellenőrző

szervek számonkérnek, akkor ez nem túl jó, és nem látszik az összefüggés sem.
Más téren pedig szakképzett munkavállalókat kell beállítani, például gondo
zási központ, egészségügy, oktatás területén. Ehhez nem nyúlhatunk houá. Ha
ez a leépítésről szóló hír nem konkrét dolog, akkor pánikot és káoszt ered
ményez. A közszférában most előírták a hatszázalékos béremelést, de ebből

csak egy százalékot adnak ide, utólag. Amegoldás az országos költségvetés
ben sokkal jobb hatású, mint nálunk. Tehát elmondható, hogy ezek a hírek
részben politikaiak, hangulatkeltők, és nem kidolgozott tervek.

• Sokakat érdeklő téma, hogy miért húzódik a LlDL áruház építése,
lesz-e belőle valami?

Most már rendben van minden körülötte. A kivitelezési pályázat ki van
adva, várhatóan november elejével az építkezés elindul. Atrafóház áthelyezése
jelentett ott gondot, ami elhúzódó engedélyezési procedúra volt. Várhatóan
jövő év májusában megnyílik az áruház.

• Avárost elhagyó, illetve abevezető utakarJ álLó települési táblákon nem
szerepe! az ('jsszes testvérváros, illetve az angol búcsúzó szöveg hibás. Kinek
afeladata ezek pótlása?

Atáblák megjelenése egységesítésre kerül majd. Akérdés már felvetésre
került bizottságelnöki ülésen is. Jövő tavasszal tervezzük az új táblák kihe
Iyezését, Endrődön a Dombszög környékére, Gyomán a főtérre. Ezzel ezek a
problémák is megszűnnek.

• Ki vagy mi akadályozza az önkormányzati rendeletek betartatását,
például "csendrendelet", ami sok lakost érzékenyen érin/. .. ?

Ez jegyzői hatáskör. Amai joggyakorlat lehetőséget ad arra, hogy egy ren
delet betartása, betartatása nagyon nehezen érhető el, ez országos probléma
A betarIatás esetében bírósághoz fordulva néha hosszú idő is eltelhet. Egy
konkrét gyomaendrődi ügyben éppen a közeljövőben lesz bírósági tárgyalás,
acsendrendelethez kapcsolódóan.

• Sok nyaraló érdeklőd6lt aziránt, hogy hosszú évtizedek alatt miért nem

(folytatás az 1. oldalról)
Csak építési engedély alapján végezhetők:

• építmények építése, bővítése, teherhordó szerkezetet, homlokzatot
érintő átalakítás, helyreállrrás

• 1mLnél nagyobb felületű reklámtábla felállítása
• telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegű megváltoz

tatása a telekhatárok mellett 3 mszéles sávon belül, valamint atelek egyéb
részein 1m-t meghaladóan

• építmények homlokzatán amesterséges szellőztetés és égéstermék-
kivezetés berendezéseinek elhelyezése

• 1m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető

• telek utcai határán kerítés létesítése.
Kérjük, hogy szabályosan, afentiek szerint járjanak el építkezéskor!

ÉpíTÉSÜGYI HATÓSÁG

alakítottak már ki Gyomaendrőd területén egy európai hírű vízi paradicsomo/,
hiszen minden adottsága megvan ehhez?

Aholtágak körül, úgy gondolom, hogy akkor kezdődött el az igazi problé
ma, amikor nagyon sok szép hétvégi házat építettek, ugyanakkor rengeteg
igénytelen kulipintyót is. Abelterüleli holtágak területét gyakorlatilag eladta al

önkormányzat, s ott az építési eljárások nem igazán kedvezőek, ezt mosl
megváltozttattuk. Atovábbi haladáshoz nagyon nagy anyagi ráfordítások kel
lenének. Az olyan alapvető dolgokat, mint aszennyvíz, aszilárdburkolatú utak
építése, fontosabbnak ítélte az önkormányzat, másrészt a holtágak esetében
tettünk lépéseke!, hiszen aholtági egyesületek, ha úgy döntenek, akkor ahel0
adót saját maguk használhatják lel, szépíthetik a környéket. Az első lépések·
megvannak avíz minőségjavítására, ahal mennyiségi kihelyezésére. Továbbá
újabb, célzott támogatási pályázat él: aCsókási, aFűzfás és az endrődi Ligeti
holtág felújítása vonatkozásában. Tesszük a dolgunkat, egyelőre lépésről

lépésre, de természetesen ez aholtágparti üdülőtulajdonos és az önkor
mányzat dolga, és ez együttesen működik jól. Aváros lakói helyenként jogosan
vetik fel afontossági sorrendet.

• Mi a véleménye anemrégen, egy másik városi lapban megjelent, Önt
ért, úgymond, kritikáról?

Én nem olvasom aSzó-Beszédet. Sokszor szeretnék ugyan, hogy olvas
sam, mert ingyenes példányokat dobnak be, de ahogy jön, úgyakukába do·
bom. Aszerkesztő úr, mióta tudom, anyolcvanas évek Végétől, amindenkori
község vagy város vezetőit állandóan piszkálta. Gyakorlatilag a negatívum
szintjén, a problémák lelvetésén és a lakosság megosztásán munkálkodik.
Nem egy építő, nem olyan sajtó, amelyik arealitás talaján áll, ezért én nem
foglalkozom vele. Hogy mit talál ki, mit ír le, arról azt hiszem, hogy aváros·
lakóknak is megvan a véleményük, és rendelkeznek olyan kulturáltsággal,
értékítélettel, hogy minősítik az ő emberi, szakmai, az újságján keresztüli
tevékenységét, ugyanakkor az én munkámat is. Természetesen el akarja adni a
lapját, ezért a Iapszám csökkenését elkerülendő bármit megír ... Én azt a
szívességet nem teszem meg neki, hogy pereskednék ezekért. ítélje meg min
denki saját maga, higgyen el azt, amit akar amegjelenö írások közül, én nem
vagyok rá vevő. Azt pedig - úgy gondolom - kérhetem, hogy mi jelenjen meg
rólam vagy mi nem.

• Közmeghallgatás, lalugyűlés mikorra tervezett?
Várhatóan novemberben lesz, köztisztaság, városrendezés, környe

zetvédelem témakörben, a pillanatnyi tervek szerint. Erről legközelebb pon·
tosabban tájékoztatjuk avároslakókat.

ARANYDIPLOMÁSOK
Szeplember 4-én aszarvasi evangélikus templomban nyújtották át az ölven

esztendővel ezelőtt végzett pedagógusoknak az aranydiplomát AJ. ünnepség
keretében Gyomaendrődről Alt Jánosné, Gácsi Lászlóné és Rajkó Sándorné,
Márton Gábor pedig agyémántdiplomáját vehette át.

Gratulálunk mindannyiójuknakl

*
AKULTURÁLIS EGYESÜLET ISKOLAKEZDÉSI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEI

Varga Éva, Selyem út 105.; Bicsi Erzsébet, Tokai u. 3.; Csapó Melinda, Sugár I

~.115.; Kis Zsolt, Kossuth u. 56/1.; Kis Zsuzsanna, Kossuth u. 56/1.; Rák Mihály"
Arpád u. 25; Farkas Anikó, Körös-sor 5.; Farkas Tünde, Körös-sor 5.; Cselei Anita, I
Vörösmarty u. 47., Dobó Bettina, Szabadság u. 29.; Szurovecz Tibor, Köztársaság I
u. 3/1.; Pólus Viktor, Csokonai u. 1. - gyomaendrődi fiatalok. I

An ertesek az odaítélt össze el már át is vellék.

Köszönet a támogatásért
AMozgáskorlátozollak és Hadirokkanlak Gyomaendrődi Egyesülele amagán·

személyek 1%-os szja felajánlásából ebben az évben 51 835 forint lámogatásl
kapott. Ezl az összeget az október 30-án megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi

és Rokkantak Napi ünnepségünkre forditjuk. Az egyesület vezetőségének nevében
ezúton is megköszönjük atámogatóink segítségét! I
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KETTEN AZ "ŰRBŐL" - UGYANARRÓL II.
(Két színjátékos összegzése Bécsből) - aszeptemberi beszámoló folytatása

Augusztus 2-án, délután 4órakor Budapestről, aDon Pepe pizzériától útnak
indultunk négy magyar, fiatal színjátszó társaságában Bécs külvárosába, Velmbe,
hogy részt vegyünk a 8. Európai Diákszínjátszó Találkozón. Az első napon, a
megnyitó után, a kialakított csoportok megkezdték közös munkájukat a Space
(úr) témakörben. Az első hét többnyire ismerkedéssel, játékokkal, improvizá
ciókkai telt, amelyek segítettek abban, hogya különböző nemzetiségű fiatalok
közelebb kerüljenek egymáshoz. Augusztus 6-tól lehetőségünk nyílt arra, hogy
egy úgynevezett Skill Workshopon is részt vegyünk, négy délutánon keresztül.

Az utolsó foglalkozást követő estén előadásI is tartottunk a spanyol tánc,
illetve aComparsa (spanyol-kubai tánc keveréke) műfajában. Kétszer utaztunk
be Bécsbe városnézés, vásárlás, valamint színpadfelderítés céljából. Ki kellett
használnunk az időt. Ekét napon kívül nem volt lehetőségünk elhagyni ahotel!,
mivel szoros időbeosztással dolgoztunk adélelőtti, illetve adélutáni Workshop
napok alkalmával egyaránt. Az ebédet követő kétórás pihenőt maximálisan
igyekeztünk kihasználni, mivel nem kis feladat elé néztünk. Rendelkezésünkre
állt ahotel úszómedencéje és aszauna is, melyet 5 óra után fűtöttek. Vacsora
előtt aszámítógépes szobából e-maiieket is küldhettünk haza. Este fél 9 után
úgynevezett Dramabar üzemelt a lakók szórakoztatására. Az ellátásra tehát nem
lehetett panaszunk.

Amásodik hét elején egyre inkább körvonalazódtak az ötletek, az előadás

kezdett összeállni. Minden Workshop élén 3vezető állt, akik teljes erőbedobás

sal dolgoztak azon, hogy az utolsó napon egy igazán igényes és érdekes
elöadással jelenjünk meg a Museumsquartierben. Végig közös ötletekkel
dolgoztunk, aváltoztatásokat közös megegyezéssel hajtottuk végre. Adarabok,
amelyekkel színpadra léptünk, az érdeklődók körében nagy sikert arattak,
felkészítöink elégedettek voltak munkánkkal. A csapatszellem a második hét
végére rendkívül erőssé vált, nehéz volt búcsút venni 12 társunktól. Címeket,
telelonszámokat cseréltünk, annak reményében, hogya távolság ellenére nem
szakad meg a kapcsolatunk, és ki tudja, lehet, hogy egyszer még találkozunk
valahol avilágban. Mindannyian számtalan. életre szóló élménnyel gazdagod
tunk. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetövé tették utazá
sunkai: az ODÉNAK, Gyomaendröd Város Önkormányzatának, Kulturális
Egyesület, Gyomaendrődnek, és aszínjátszást oktató tanáraínknak.

Bucsi Erzsébet

Ötvenéves találkozó
Ötven éwel ezelőtt végeztek azok a volt diákok a gyomai általános

"Ieány"- és "fiú"- iskolában, akik nemrégiben jöttek össze ünnepelni a
kerek számot. Sajnos, a találkozóról már számosan hiányoztak, olyanok,
akik időközben elhunytak A többiek viszont nagy örömmel ünnepeltek a
még köztünk lévő volt tanáraikkal együtt.

A lányok osztályfőnöke: Vincze Lajosné. Túri Miklósné. Balogh
Bálintné volt. Az 1954-ben végzettekből összesen jelen volt 35 fő. A fiúk
osztályfőnökei voltak Herzberger Tibor és Bárdos Géza. Az Árvaházban
végzett fiúk találkozási létszáma 15 fő tanuló és 4 tanár volt.

A lányok

ABethlen Gábor
SzakképzD Iskola és Kollégium
FELNŐTTKÉPZÉSIAJÁNLATAI

1. Mezőgazdasági vállalkozó - részvételi díj: 25 OOO Ft+vizsgadíj
2. Falusi vendéglátó - részvételi díj: 40 OOO Ft+vizsgadíj
3. Méhész - részvételi díj: 40 OOO Ft+vizsgadíj

A tanfolyamok 2004. október lS-én kezdődnek és
2005. március 31-ig, vizsgával zárulnak.

Sikeres vizsga esetén ahallgatók olyan OKJ-s bizonyítványt kap
nak, amely megfelel az unióban támasztott követelményeknek is.

Jelentkezni lehet Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium,
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Tel.: 66/386-028

A Bethlen iskola tanéunyitóján

DíJAZTÁK
Magyarországon a legjobb VW Bogártalálkozó 2004-ben a

Gyomaendrődön rendezett VIII. Nemzetközi Volkswagen Bogártalálkozó
volt. Az ezért járó kitüntető díjat Kardos Ferenc főrendező szeptember 11
én vehelte át Szepes Gábortól, a Magyarországi Bogarasok Klubja
elnökétől.

Kardos Ferenc még egyszer köszönetet mond a Híradó sorain
keresztül is agyomaendrődi bogártalálkozó minden lámogatójának, hogy
az esemény megrendezését segítették.

Afi.úk
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Képviselő-testületiülés szeptember 30-án

Új fürdöigazgató
A képviselő-testület zárt ülésen választo~a ki a Liget-fürdő új igazgatójál

Vass Ignác helyett. A három jelentkezőből a döntés a dévaványai Furka
Sándorra esett. Az új igazgató környezetgazdálkodási mérnök, telepüzemeltetési
és fejlesztési szakember. Furka Sándort egyelőre 200S. december 31-ig
nevezték ki a fürdő igazgatójának.

Napirend elöUiekból
A "Küzdelem a Munka Világából Kirekesztés Ellen"-pályázatra tavasszal

ismét jelentkezett az önkormányzat, ahol most nyert 28830 OOO forintot. Ez azt
jelenti, hogy tíz fő 18 hónapig tartó foglalkoztatása lesz lehetséges, továbbá
különböző eszközök, informatikai berendezések vásárlására, képzésre,
átképzésre és egyéb köttségekre is lesz fedezet. Ez aprogram 200S januárjában
indul.

A Városi Gondozási Központ gépkocsivásárlásra 4 millió forintos támo
gatást nyert.

Dezső Zoltán képviselő felvetette többek között, hogy avárosban néhány
utat tönkretettek a nehéz gépjárművek, például a fürdőberuházás folyamán, s
ezeket a részeket mikor javítják ki. Továbbá részleteket várt a Fásy-féle szép
ségkirálynőválasztás-rendezvénnyel kapcsolatban. Például miért volt belépődí

jas, és atv- reklámok bemutatása megtörtént-e kellő mennyiségben? Valamint,
szerinte, aszeptember 2S-i jótékonysági esten apolgármester úrnak illett volna
üdvözlő beszédet tartania ...

Aválaszokból kiderült, hogy atönkretett utakat október lS-ig helyreállítják,
aszépségkirálynő-verseny pedig arendezők döntése alapján volt fizetős, hiszen
ahol nem kellett belépőt fizetni (Érd, Gyula), ott más támogató, intézmény,
önkormányzat adott lámogatást, a tv-reklámok mennyisége pedig megfelelt a
megállapodásoknak Apolgármester úr pedig kilejtette, hogy magánemberként
volt jelen a jótékonysági esten, ahol tíz jegyet veU, de beszéd mondására nem

kérték fel, ezért ezt nem is forszírozta. (Az Ultrahang Egyesület számlájára még
lehet befizetni támogatást, amiből urológiai ultrahangos vizsgálókészüléket
kívánnak vásárolni.)

Mindezek tárgyalásakor szárnyaló, indulatoktól sem mentes vita alakult ki,
amely politikai éleket is megvillantott, emlékeztetvén aparlamenti, nem kimon
dottan építő jellegű csatározásokra.

Napirendi pontokból - távirati stílusban
Nem tudják biztosítani a 2004-es köllségvetésből a közalkalmazottak

6%-os, egyszeri bérkiegészíléséL mert az állam csak 1%-ban támogatja ezt, az
önkormányzatnak pedig nincs erre jelenleg több, mint 33 millió forint ja.

Folytatják az iskolafej-programot, annak ellenére, hogy új rendelkezések
miatt több pénzbe kerül, de 10S8tanulót érint Gyomaendrődön.

Módosítják a Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratát, mert
tevékenységi köre bővült (lásd külön cikkünket az S. old.-on)

AKis Bálint Általános Iskolában afeladatnövekedések miatt létszámleépítés
(egyelőre) nem lesz

A városi tüdőszűrő vizsgálatok időpont jait valószínűleg felcserélik, a
gyomai oldalon található áldatlan állapotok miatt.

ABékés Megyei Vízművek Rt. 200S-2008-ra vonatkozó díjszabályzati kon
cepcióját elfogadták Az inflációs becslések figyelembe vétele és a koncentrál!
bérfejlesztés 1%-os emelése játszik szerepet az új díjakban.

Borsos János, jászapáti lakos ajánlatott teU, hogya 7S01. hrsz ala~i

közterületen emlékkopjafát állítana fel a "Csejtiek szeretetének" elnevezésseL
A munkát anyagárban végezné el, Csejt-puszta emlékére. Az ajánlatról tovább
folynak atárgyalások.

Kitüntették Hanyecz Károlyné pedagógust hivatása szereteiéért,
áldozatos, eredményes nevelő munkájáért. Az oktatási miniszter díját dr. Dávid
Imre polgármesfer nyújtoIta át.

ot" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••

A FIDESZ SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Már 2S0 milliárd forinttal tartozik az MSZP-SZDSZ kormány az önkor

mányzatoknak aközszféra elmaradt béremelése miatti
Két éve nem volt béremelés a közalkalmazo~ak és aköztiszlviselők

számára. Az idei 13. havi bért is csak 200S-ben fizeti ki akormány. Közben az
infláció magas, az árak és a közüzemi díjak jelentősen megemelkedtek, jelen
tősen elnehezült aközszférában dolgozók megélhetése is.

Az MSZP-SZDSZ kormány 1%-os béremelés i javaslata mellet, az önkor
mányzatokat S% terhel né, így az a pénzügyi hiányukat tovább növelné, a
fedezetet működési hitelből, azaz további kölcsönből kellene előteremteniük.

Ezért az önkormányzatok ebben az évben sem tudják a6%-os állami béremelést
megvalósílani afedezet hiánya miatt - állapílolta meg aFidesz-Magyar Polgári
Szövetség Békés Megyei Önkormányzati Tagozata.

A Fidesz követeli, hogy az MSZP-SZDSZ kormány tartsa be választási
ígéreteit, miszerint: ,.Több pénzt az önkormányzaloknak, több pénzl az
embereknek"I!1 (FIDESZ BMÖT)

___________• -_._- __o _

• 1%·1%· 1%· 1%· 1%·1%. 1%· 1%· 1%. 1%.1%
AGyomaendrődi Társastánc Mozgalomért Alapítvány megköszöni mindazok

nak, akik a2002. évi adójuk Flo-át számlájára utalták. Abefolyt 126540 Ft-ot a
táncosok Zánkai Táncfesztiváion való részvételére, valamint szakmai képzésére
fordítottuk. * * *

AB6nom-zug Vizéért Egyesület (Gyomaendrőd, Apponyi u. 14. sz.) értesíti
tisztelt Támoigat6it, hogya 2003. évi szja 1% felajánlásából befolyt 246089 Ft
összeget őshonos halfajták telepítésére használta fel. Köszönettel: az elnökség!

* * *
AKecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület köszönetet mond minda

zoknak, akik a 2002. évi szja 1%-ával az egyesülelet támogatták. A307365 Ft
támogatást az egyesület ökológiai vízfrissítésre, hulladéktároló üzemeltetésére és
szúnyoggyérítésre használta fel. Köszöneltel avezetőségi

• 1%· 1%· 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% .1% • 1%

Az Apolló Mozi Pódium, Kávézó pályázatot nyújt be a Nemzeti l
Kulturális Alapprogram Igazgatóságához az általános és középiskolában I
oktatott mozgókép- és médiaismeretek című tananyagához kapcsolódó ren
dezvényeihez, illetve ezek támogatásához. Tervezett rendezvények:

2004. november 11. Szegény Dzsoni és Árnika 16 órától. 19 órától
Érzékek iskolája című film. Meghívott vendég Sólyom András rendező.

200S. január 27., 19 órától a Temetetlen halott (Nagy Imre éleItör
ténete). Meghívott vendég: Mészáros Márta rendező és Cserhalmi György

Akívülálló érdeklődőket is tisztelettel hívjuk és várjuk l

Apolló mozi, KOVÁCS ERIKA

Kistelken, szeptember
24-25-én került megren
dezésre harmadik alkalom
mal aTisza Part Open Nem
zetközi táncverseny, ahol 14
ország 130 párosa mérte
össze tudását. Megyeri
László klub elnöktől meg
tudtuk, hogy a Rumba
Táncklubból idén két pár
indult az egyre rangosabb
versenyen. Molnár Ádám és
Paróczai Rebeka (a kép bal
szélén) Junior I. latin kate
góriában, míg klubtársuk
Kovács László és Kelemen
Erika (a kép jobb szélén)
ifjúsági latin kategóriában
bejutott a nemzetközi me
zőny döntőjébe, és egyaránt
a nagyon kiváló ötödik
helyezést szerezték meg.
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Mozgáskorlátolottak parkolási igazolványa

A HELYI KÁBELTELEVÍZlÓRÓL
A FiberNet, a Gyomaendrödön is müködö

Kommunikációs Rt. egységes közleményt kíván
hamarosan kiadni a müködési területéhez tartozó
összes településen, ezzel a városunkban kezdödó,
illetve folytatódó további kiépítésekröl is. Lapzárta
miatt, sajnos, a közlemény nem jutott el idében a
szerkesztöségünkbe - többszöri sürgetésünk elle
nére sem. A késedelem ellenére azonban a területi
igazgató, Urbán Antal elmondta, hogy az építkezés,
vagyis a kábelek elhelyezése október elsö hetében
vaIószínüleg elkezdödik.

Ezen hírért (az elmúlt évek tapasztalatai alapján)
szerkesztöségünk, természetesen, nem vállal' sem
milyen garanciát!

Színesedik a Városi Zene-
és Művészeti Iskola képzési palettája

A Városi Zene- és Művészeti Iskola képzőművészeti tansza
ka ifjú tehetségeinek festőpalettája mellett az iskola szolgál
tatási palettája is színesedik ez év őszétől beinduló új
művészeti ágak és tanszakok felvételével.

A hagyományos klasszikus zenei képzés mellett a korábbi
években megjelent a népzene, jazz-zene és elektroakusztikus
zene. A zenei képzésen túl a képzőművészeti és a
táncművészeti ág is teret nyert az iskola képzési kínálatában a
klasszikus és a kortárs balett beindításával.

Ez év ősze újabb nagy változást hozott az iskola életében.
Az eddigiek mellett tovább bővül a táncművészeti ág kínálata,
három új tanszak felvételével. A kortárs tánc tanszak
képzésében a stepp és aerobik, a funky és a sreet-dance mint
új elem jelent meg. Szintén új képzési forma ezen a tanszakon
a mazsorett oktatása, amely korábban az alapítványi
művészeti iskola keretei között folyt. A szinművészeti-báb

művészeti ág Pege Antal vezetésével most indult, amire
szívesen járnak az első-másodikos gyerekek.

A mazsorettoktatás, a Színfolt Mazsorett Csoporttal,
valamint a Rumba TSE tánciskolája, sőt a H~9ú László által
vezetett színjátszóképzés is tehát mintegy ~csatlakozik a
zene- és művészeti iskola berkeibe ezután. Mindezek oka
lényegében anyagi természetű is, hiszen a tanulók után az
állami normativa igy igénybe vehető lesz.

Megszűnt Hunyán a kihelyezett tagozatuk, mert ott önálló
művészeti iskola jött létre. Így Cserkeszőlöben, Öcsödön, illetve
Szeghalmon van az intézménynek kihelyezett tagozata, ahol
Szeghalmon a modem tánc, Cserkeszőlöben és Öcsödön a
képzőművészet kerül bevezetésre a modem tánc mellett. A
képzőművészeti oktatást sikerült beindítani a helyi Szent
Gellért katolikus iskolában is.

Ezen túl új tanszak még a zeneoktatásban a citera is, amit
egy mezőtúri oktató vállalt.

A megyei igazgatói értekezleten elhangzott - nyilatkozta
továbbá Holubné Hunya Anikó, a zene- és művészeti iskola
igazgatója a Híradónak -, hogy az egyéni oktatás nagy válság
ban van, ami a financiális problémákat jelenti. A tendencia az,
hogy növelni kell a csoportos oktatást, az egyéni rovására.
Ennek oka - sajnos - az, hogy a normatívákat emelni egyelőre

nem tudják, ami, természetesen, nem jó, s ez okozza a nehéz
helyzetet országosan is.

Okmányirodai tájékoztató:

Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer

2004, g, B-tól okmányirodánkban is inlézhelők az XR (Internetes
Közigazgatási Szolgáltató Rendszer) keretében indított ügyek, Az XR egy
olyan rendszer, amely Interneten elérhető felületen keresztül - portálon,
amely jelen esetben awww.magyarorszag.hu - meghatározott ügykörben
lehetővé teszi az állampolgárok számára ügyek indítását, azt be tudja
fogadni, majd az okmányirodai szakrendszerek számára elérhetővé teszi
ezen ügyeket.

Az XR további szolgáltatásai afelhasználók számára:
• az ügyinlézéshez nyújt tájékoztatást
• meghatározott tartalmú, államigazgatási ügyben felhasználni

kívánt adatok teljességének és formai helyességének előzetes

ellenőrzése

• előzetes időpontfoglalás biztosítása aszemélyes ügyintézéshez.

Az XR szolgáltatást és XR-ügy indítását bármely nagykorú, cse
lekvőképességet korlátozó vagy kizáró, gondnokság hatálya alatt nem
álló személy igénybe veheti, aki rendelkezik lnternet-eléréssel és e-maii
címmel.

I
I

2004. július Hétől, a 218/2003.(XI111.) Korm. rendelet szerint, az i
okmányirodák látják el amozgáskorlálozoUak parkolási igazolványával kapcso
latos feladatokat, az okmányirodák ettől az időponttól kezdve állitják ki az új lfpusú
parkolási igazolványokat. A KRESZ-ben foglalt közlekedési kedvezmények az
érvényes régi parkolási engedélyekkel legfeljebb 2004. december
31-ig vehetóK igénybe, ettől kezdve csak az új típusú parkolási igazolványok
lesznek érvényesek. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogya régi parkolási iga
zolványokat ez év végéig lecserélni szíveskedjenek. Acseréhez benyújtandó ira
tok: személyazonositó igazolvány, ha van lakcímkártya, a régi parkolási iga
zolvány, az eredeti, vagy hitelesített másolatú orvosi szakvélemény.
Fényképfelvétel az okmányirodában történik. ~

A részletekről további információ a polgármesteri hivatal honlapján, az !
~ okmányirodában, vagy az 521-606-os telefonszámon kérhető. ~
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

1. Gyomaendrőd, Kossuth u. 32. szám alatt: 4 lakásos társasház. Az
ingatlan a város központjában, a termálfürdőhöz közel található. Az épület
XX. század eleji stílust képviseL Átalakítással alkalmas idegenforgalmi szál
láshely és egyéb lélesítményeinek kialakítására.

2. Gyomaendrőd, Fő út 80/1. szám alatt: irodaház, szociális épület és
üzlethelyiség. Az irodaház 3 szintes 2000 mq meghaladó hasznos
alapterülettel.

3. Gyomaendrőd, Fő út 5. szám alatt: iskola. A volt iskola épülete
1835 m2 nagyságú telken található. Az épület átalakítással több funkcióban
hasznosítható.

4. Gyomaendrőd, Fő út 39. szám alatt: lakás. A lakás lapostetős,

összkomfortos, 4szobás, összesen: 136 m2 hasznos alapterületű.

Afenti ingatlanok aváros frekventált pontjain, a46-os főútvonal és helyi
közút mellett találhatók. Az értékesítéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítást
az alábbi címen és telefonszámon lehet kérni:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Vagyon
gazdálkodási Osztály, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386
122/112. E-maii: vagyon@onkormanyzat.hu



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2004. OKTÓBER

Kilencven éve, hogy kitört az első ilágháború - III.
A4. Honvéd Gyalogezred és a4. Önkéntes Gyalogezred kötelékéhez tartozó

gyomai, endrődi lakosok névsora (folytatás):
Dr. Chrisztián Kálmán - Gyoma. Népfelkelő százados, ügyvéd.

Mozgósításkor bevonult a 4. NépI. Gyalogezredhez. 1915. március 19-én a
zimonyi hídlőnél megsebesült. Ugyanis bevonulása után aszerb Irontra került.
Felgyógyulását követően az I.-IV. zászlóalj gazdasági hivatalának vezetője lett,
onnan kerül! az olasz frontra, a19. Hegyi Dandár kötelékébe. 1916-ban az orosz
fronton harcolt, ezt követően a román fronton szolgált minI (százados)
ezredélelmező tiszt.

Csikós János - Gyoma. Tartalékos szakaszvezető, útkarbantartó. A
mozgósításkor a4. NépI. Gyalogezred kötelékében aszerb frontra vonult, majd
1915 elején az olasz frontra vezényelték, és augusztus 1Q-én gránátszilánktóI
súlyosan megsebesült Felgyógyulása után mini kisegítő leljesítelt szolgálatol
Debrecenben, 1918. április 1-jéig, mert ettől az időponttól a vármegyénél
helyezkedett el. Sógorai: Diószegi András, orosz fogságban hunyt el. Domokos
János, az orosz fronton hunyt el. Czakó János, orosz fogságban tűnt el.

Fehérvári Ferenc - Endrőd. Tartalékos tizedes, tanító. A 4. Honv.
Gyalogezredhez vonult be, Nagyváradra. Alakulalál az orosz frontra vezényelték,
és 1915. március 2-án orosz hadifogságba esett. Innen 1921. január 2-án tért
haza. Sógora: Jánossy László, az orosz fronton eltűnt.

Dr. Kaló József - Gyoma. Tartalékos százados, író. A 4. Honv. Gyalog
ezredhez vonult be amozgósításkor, Nagyváradra. Szolgálatát a szerb fronton
kezdte, ahol kél esetben sebesült meg. A későbbiek során az orosz frontra
vezényelték, és aburgstali fogolytábor parancsnokságánál kapott beosztást. Az
olasz fronton is harcolt, majd súlyos betegségénél fogva kórházi ápolásra
szorult. Gyógyíthatatlan betegség következtében 1926. november 4-én hunyt el.

Kató Lajos - Gyoma. Tartalékos népI. főhadnagy, községi gyámügyi jegyző.
A háború kitörésekor hadapród őrmesterként vonult be a 4. NépI.
Gyalogezredhez, Nagyváradra. 1914. augusztus 19-én hadnagyi rendfokozatban
aszerb frontra került. 1917-ben kiképző csoportoknál teljesített szolgálatot mint
főhadnagy.

Kovács Péter - Gyoma. Tartalékos gyalogos, vízárus. Nagyváradra, a 4.
NépI. Gyalogezredhez vonult be amozgósításkor. Részt vett az orosz harctéren
az ütközelekben. 1915. január 29-én súlyosan megsebesült, ún. dum-dum
golyótól. Nyíregyházán, Gyulán és Gyomán ápolták. 1915. október 12-én fel
mentették akatonai szolgálat alól, mint száz százalékos hadirokkantat. Később

75 százalékra csökkentették a rokkaniságát. Testvére: Kovács Sándor, 101.
gyalogos, az orosz fronton 1914-ben hősi halált halt. Sógora: Kakati László,
volt 38-as gyalogos, az orosz fronton 1914-ben hősi halált halt.

Lengyelisiván - Gyoma. Tarlalékos hadnagy, banktisztviselő. 1915. júlíus
15-én vonult be aszékesfehérvári 17. Honv. Gyalogezredhez. Atisztképző isko
la elvégzése után 1916. februárjában az olasz harctérre került, és San Michel
térségében harcolt 1916. június 29-ig. Ekkor gázmérgezésben megbetegedett.
Felgyógyulása után 1916. szeptember havában visszakerült az olasz frontra,
amikor is a4. Honv. Gyalogezredhez helyezték át. Acsapatnál szakaszparancs
nok, majd zászlóalj gáztiszt beosztást nyert, később pedig ezredgáz-megfigyelő

lett. 1918. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett, és kórházi ápolásra
szorult. A megbetegedés következményeit békeidőben is kénytelen volt
elviselni.

(folyt köv)
Hunya Alajos

Az elso világháború kitörésérol -
Alimanovai csatától a háború befejezéséig

A XX. század elején a szerb propaganda elsősorban Magyarországot
fenyege~e. Apánszláv mozgalom, elsősorban aszláv népeknél, Magyarország
ellen irányult. Mindennek eredménye 90 éve az első világháború kitörése, a
világ új területi lelosztása.

Egész történelmünk során soha, egyetlen háborúban - még a második
világháborúban sem kellett az ott harcolóknak olyan súlyos áldozatot hozniuk,
mínt alimanovai csatában. Az igazsághoz tartozik, hogy még amagyar ezredek
sem voltak tisztán csak magyarok. Az ezredeken belül is vollak már
nemzetiségiek, de gyakran kellett németekkel együtt harcolniuk, akikkel a si
kerekben is osztozniuk kellett. Az első világháború nagy csatáiban Gorlicénél,
Caporettánál, Doberdónál, az isonzói csatákban sok százezer magyar harcolt, de
egyikben sem amí katonáink játszották afőszerepet. Lengyelország déli részén,
a Kárpátok lábánál fekszík Limanova, melyet a magyar győzelem helyeként
emlegetnek. A monarchia hadi helyzete, a világháború első négy hónapjának
mérlege kedvezőtlen. Az orosz hadsereg betört a Kárpátokon át, s egészen
Hamonndig jött előre. Aszerbekkel, a románokkal titkos egyezményt kötött az
Antant: ha az ő oldalukon lépnek be aháborúba, akkor hatalmas területekel kap
nak Magyarország területéből.

Konrad von Hötzendorfot adta seregével Ausztria segítségül Magyarország
megvédésére az oroszokkal szemben. Sikerült kiverni aKárpátokból az oroszo
kat, és Limanovánál le is győzni őket. 1916-ban a románok támadták meg
Erdélyt .. Tisza István gróf könyörögve kérte Vilmos császárt anémet főhadi

szálláson, adjon segítséget az Erdélyt megrohanó oláhok ellen. Azt kérdezte
Vilmos császár: vajon hálásak lesznek-e amagyarok majd? Hálásak, felség 
ígéri Tisza István. Hogyan hálálta meg amagyarság Vilmos császár segítségét,
aki Mackensen tábornokot adta seregével, hogy a magyarokkal együtt felsza
badíthassa Erdélyt? 1918-ban az Est pedig a német császárt gyalázza Ekkor
még anémetek harcolnak aBácskában és Erdélyben. Károlyi Míhály elmegy a
francia főparancsnokhoz, aki tudja, hogyavisszavonuló németek még mindig
védik az ezeréves határokat, amelyeket mi már nem. A francia főparancsnok

tábornok azt kívánja, fegyverezzük le anémeteket.
A magyarok tájékozatlanságából, a király tehetetlenségéből kifolyólag

győzött az őszirózsás forradalom. Meggyilkollák Tisza Istvánt, nem volt már

parlament, nem volt egy század katona, amely elnémította volna a forradalom
kalandor vezetőit. Ám volt még egy magyar hadsereg, vollak még érintetlen
inbakt magyar ezredek, amelyek ha hazajönnek, felállnak a határokon, meg
menthették volna Magyarországot.

Gról Károlyi Mihály egymillió pengőt veszített a Nemzeti Kaszinó nagy
kártyacsatájában egykor. Két hét alatt vesztette el Szent István országá!
Mackensen tábornagy felajánlja Károlyinak 1918-ban, hogy megvédi
Magyarország keleti határait aKárpátokban. Mackensen, aki kíverte a
románokat Erdélyből és elfoglalta Bukarestet, a magyar határok hősi védője,

diadalmas csaták hadvezére, visszavonul seregével. Károlyi parancsára gép
fegyvereket állítanak szalonkocsijával szembe, elfogják, fogolynak nyilvánítják.
Ökölbe szorítja kezeit, elmegy Károlyihoz, hogy csapatai átvonulásáról tár
gyaljon. Károlyi viszonI közli vele, hogy internáini fogják Fótra. Az ősz tábornok
nem ad kezet Károlyinak, németül mondja: "sok emberrel voll dolgom élelem
ben, de olyan férfival, akiből annyira hiányzott minden becsületérzés, mint
önből, nem találkoztam."

Alump gróf elkártyázta birtoka nagy részét, hitellel terhelt földje már nem
az övé, amikor 1919-ben kiosztja a földigénylőknek. A Horthy-rendszerben
visszaköveteli abank atulajdonát. Boszniában, 1919-ben, amikor tehetetlenül
áll a vádjegyzékkel szemben, lemond, és a bolsevikoknak adja át a hatalmat.
Pártfogó i az Országház mellett szobrot állítottak neki, amelyet aztán többször
piros festékkel öntöttek le. dr. W. J.

f% • f% ~-1 o/o • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1%• 1% • 1% • 1% •
AGyomaendrődi Mentő Alapítvány ezúton mond köszönetei támogalóinak, akik

az szja 1%-át az elmúlt években számára felajánl ották. A 2003. évben be/olyt
összeget (2002. évi 1%) az alapszabályban meghatározott célokra fordíto~uk:

3 db vérnyomásmérő, 3 db phonendoscoop, 4 garn. téli gumiköpeny, 1 db
televízió, 1db DVD-lejátszó, 3db vacuum sínkészlet, 2000 db mentős kártyanaptár,
adefibrillálorhoz egyszerhasználatos technikai eszközök, 1db gépkocsi hidraulíkus
emelő.

Segítségüket tisztelettel megköszönjük, és a jövőben is örömmel fogadjuk!
Adószámunk: 18376713-1-04. Az alapítvány kuratóriuma
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A TERÜLETI MSZP HíRE
~._._._._._._._._.-._._._._._._._._._._._._.,

A Városi Sportcsarnok hírei
Az 5. számú választókerületben befejeződött a szocialisták Iiszlújítása.

Ugyanis az elmúlt helekben Békés megye 5. számú válaszlókerülelének nyolc
településén, ahol működik az MSZP-nek helyi szervezete, meglörlénl a2002-es
válaszlások óla eltelt időszak munkájának értékelése, és teljes körű tisztújításra
kerüli sor.

A Válaszlókerüleli Társulás elnöke újra Földesi Zoltán, a párt ország
gyűlési képviselője, aszarvasi szervezel elnöke lelt. Gyomaendrődön Babos
László, Kondoroson Petrovszki András, Békésszenlandráson Tolnai Lajos,
Csabacsűdön Czesznak János, Hunyán Gellai Dezső vezeli ezután ahelyi szocia
listákat.

Kongresszusi küldöttkénl Földesi Zoltán mellett - aki országgYűlési

képviselőként küldött is - Králikné Molnár Anna és Czesznak János képviseli a
körzel szocialistáit az október 15-16-i liszlújító kongresszuson.

Aszervezeti események után minden településen tudatos és aktív helyi poli
tizálásra készülnek az MSZP-ben.

Az 5. sz. vk. választási bizottsága

A 2004/05. bajnoki év amatőr teremiabdarúgó
bajnoksága 2004. október elején indul. Az "A" csoport
első fordulója 2004. október 1O-én (vasárnap) lesz; a ,,8"
csoport első fordulója pedig 2004. október 2-án (szom- .
baton). ~

A ,,8" csoportba a nevezéseket 2004. október 1. ~

délután 18 óráig a Sportcsarnokba kérjük. A meg-!
~ beszélést és az első forduló sorsolását is ekkor tartjuk. !
! Minden csapatvezető megjelenésére számítunk! ~

~ Sport-trió!
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

ASportcsarnok
október havi programtervezete
Női konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön: 18-19 óráig. Vezeti Varga
Lajos tornászolimpikon.
"Erika"-torna: hetente hétlőn és csütörtökön: 19-20 óráig.
Október 2. Városi Olimpia -Iutópróba. Gyülekező aVárosi Sportcsarnok
előtt, 9 órakor
"B" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnOkság első fordulója 9 órától.
9. "B" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság második fordulója
9 órától.
Mazsorett bemutató 15-18 óráig
10. GYENK SE-SARKAD megyei I. osztályú ifjúsági bajnoki női kézilabda
mérkőzés 9.30-tól
GYENK SE-Bcs. Főiskola megyei I. osztályú felnőtt női kézilabda mérkőzés

11 órától
"A" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság első fordulója 15 órától
16. Városi Olimpia - kerékpár. Gyülekező aSportcsarnok előtt, 9 órakor.
Útvonal: Gyomaendrőd-Körösladány és vissza.
16., 23., 30. "B" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói
9 órától.
170l 24., 31. "An csoportos teremiabdarúgó bajnokság fordulói 15 órától.
23. GYENK SE-KÉTSOPRONY megyei I. osztályú bajnoki női kézilabda
mérkőzés. Ifi: 16.30-tól, felnőtt: 18 órától.
GYEFKC-SZEGHALOM megyei I. osztályú bajnOki férfi kézilabda mérkőzés

- telnőtt 18.30 órától.
30. GYENK SE-MEZÖBERÉNY megyei I. osztályú bajnoki női kézilabda
mérkőzés. Ifi 15.30 órától, felnőtt 17 órától.

• 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% •
A Gyomaendrődi SÁNC Röplabda Sportclub nevében köszönjÜk a

lámogatók álial felajánlott személyi jövedelemadó 10/0-át, mely 200J
évben 48431 Ft voli. Ezt az összeget egyesületünk mez és röplabda
vásárlására fordította. Továbbra is várjuk megtisztelő támogatásUkat!

SÁNC RÖPLABDA SC

• 1% ·1%" 1% .. 1% .. 1% • 1%· 1% • 1% • 1% • 1% • 1%·

• ••••••••••••• 9 •••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ Javítják. Javítják • Javítják • Javítják • Javítják • Javítják ~
· .
: A Megyegyűlés által elfogadott terv szerint még at idén, az ősz:

: folyamán sor kerül a Gyomaendrőd-Dévaványa közötti, a legrosszabb :
: állagú 3 km-nyi útburkolat javítására, illetve az ugyancsak leromlott :
: állapotú Gyomaendrőd-Körösladány közötti közút újabb, 3,5 km-nyi:
: szakaszának feljavítására egyebek mellett, egy Békés megyének szánt:
: .830 milliós lIcsomag"U-ból. ":· .
• • 0" •••••••••••••••••• "0 o"••••••••••••• o"•••••••••

• 1

. l

Sigrid Oltmann testvérvárosunk, a német Schöneck városából
érkezett képeivel. Kiállítása a képtárban volt látható

GYOMAENDRŐD
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2.

Telefon: 66/386-851, 66/386-039/13 Fax: 66/283-288
E.mail: gyomaendrod@tourinform.hu • Web: www.gyomaendrod.hu

Ajánlatunkból:
Utószezoni belföldi ajánlatok, őszi rendezvények
Ingyenes idegenforgalmi inlormációs kiadványok, térképek

Irodánkban kapható:
Gyomaendrődi ki-kicsoda?, Gyomaendrődi séták, Ilyenek voltunk,

Paprikás ételek bográcsban, Körös-Sárrét, Levelek Békésből című könyvek,
Gyomaendrőd videokazella és CD, díszváza és korsó, képeslapok, Békés
megyei néprajzi képeslapsorozat, Neophone telefonkártya, napi és heti
horgászjegyek, merített papír és csuhé ajándéktárgyak

Neophone telefonkártya - telefonáljon még olcsóbban!
Vezetékes teleionról, fülkéből és mobilról is használható, egyszerű

használat, másodperc alapú számlázás.
USA most csak 16,50 Ft/perc, Anglia-Németország-Ausztria-Kanada

Olaszország 17,90 Ft/perc, küllöldről akár 39 Ft/perc. Internet-hozzáférésre
is. Az első használ attól számított 6hónapig érvényes.

Üdülési csekk-pályázat
A bruttó 70.000 forint alatti havi jövedelemmel rendelkező aktív

munkavállalók részére üdülési csekk kedvezményes vásárlására pályázati
kérelmek irodánkban kérhetőek. Benyújtási határidő: október 15.
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Gyo aendrffd város ulladékgazdálkodása

Ahulladékudvarba beszállítható hulladékok köre:

Az új telep nyitva tartása a következő:

hétfőtől péntekig 7.00-16.00 óráig
szombaton 7.00-12.00 óráig

Az új szemétlerakó a volt téglagyár és a régi szeméttelep
mellett, a Gyárdülőn található. Tájékoztatjuk a tisztelt
Lakosságot, hogya régi szeméttelep bezárásra került, azon
bármilyen hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

2. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. telephelye mellett (Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 2.) épült meg a települési Hulladékgyűjtő udvar. Az udvar
üzemeltetője szintén a Gyomaszolg Ipari Park Kft., amely folyamatosan
fogadni tudja a lakosságnál keletkező szelektív és veszélyes hulladékokat.
Az udvar üzembe helyezésére várhatóan októberben kerül sor, ezt követően
szállítható ahulladék agyűjtőudvarra.

Rózsahegyi K. iskola előtti terület
üzlet előtti terület
ABC előtti terület
játszótér mellett
játszótér mellett
ABC előtti terület
italbolt előtti terület
Penny parkoló mellett
földjárda területén
ltp. előtti parkoló
ABC előtti terület
földjárda területén
ABC előtti parkoló
üzlet előtti terület
Liget-fürdő előtti parkoló

Szujó Zsolt osztályvezető

Felhívjuk a lakosság figyeimét. hogyahulladékudvarba csak a
lakosságtól származó szelektív és veszélyes hulladékok beszállítására van
lehetőség, melyeket az üzemeltető térítésmentesen átvesz.

Ahulladékudvar nyitva tartása akövetkező:

munkanapokon 7.00-15.30 óráig

A4 db konténerből álló gyűjtőszigeteket az alábbi 15 helyen kívánjuk
elhelyezni, melyek azonban akihasználtság függvényében változhatnak:

3. A szelektív hulladékgyűjtés terén is jelentős előrelépés történt
településünkön. Városunk vásárolt egy speciális szelektívhulladék-gyűjtö

járművet és 60 db szelektívhulladék-gyűjtő konténert. Aváros 15 pontján 4
frakciós szelektívhulladék-gyűjtő sziget kerül kialakításra, mely által
lehetővé válik apapír, aműanyag, aszínes és fehér üveg hulladékok szelek
tív gyűjtése. Aszelektíven gyűjtött hulladékok aRegionális Hulladékkezelő

Műbe kerülnek, ahol utóválogatást követően présel ik és bebálázzák, illetve
az üveget ideiglenesen tárolják. A tárolt szelektív hulladékot ezt követően

újrahasznosítással foglalkozó cégek felvásárolják, és elszállítják.
A konténerek ürítését és a gyűjtőjármű üzemeltetését aGyomaszolg

Ipari Park Kft. végzi.

4. Tájékoztatjuk lovábbá a lakosságot és a gazdálkodó szervezeteket,
hogya szennyvízcsatornával ellátatlan területeken a folyékony hulladék
(szennyvíz) szippantását, gyűjtését és elszállítását 2004. május hónaptól
közszolgáltatási szerződés keretében aGyomaszolg Ipari Park Kft. végzi. A
szippantási igényekkel kapcsolatos bejelentéseket a következő számon
lehet megtenni:

munkanapokon a66/386-233 és 66/386-269-es számokon telefonon
7.00-15.30 óráig

A konténerek és a 15 gyűjlősziget rendeltelésszerű használata jelen
tősen növelheti aRegionális Hulladékkezelő Mű élettartamát, ezért kérünk
mindenkit ennek figyelembe vételére.

• szerves hulladékok nyesedék, lomb, levágott fű, nem szennyezett fahul
ladékok

• háztartási nagydarabos bútor, háztartási berendezések, lomok
• textíliák.

A lakosságnál képződő veszélyes hulladékok:
• szárazelemek, gombakkumulátorok, savas akkumulátorok, lejárt sza
vatosságú gyógyszerek, fáradtolaj, lel nem használt növényvédő szerek és
azok göngyölegei, festék- és lakkmaradványok és azok göngyölegei, fény
csövek, elhasznált étolaj és zsír, fényképészeti vegyszerek.

1. Népliget
2. Endrődi és Apponyi u. sarok
3. Selyem és Blaha u. sarok
4. Kilián tér
5. Kossuth tér
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp.
7. Fő út és Madách u. sarok
8. Fő út és Pásztor J. út sarok
9. Fő út és Jókai u. sarok

10. Kossuth és Pásztor J. u. sarok
11. Bajcsy Zs. és Kálvin u. sarok
12. Hősök és Vörösmarty u. sarok
13. Hősök és Kossuth u. sarok
14. Csokonai és Kölcsey u. sarok
15. Semmelweis u.

karton, fekete-fehér újság, színes újság, vegyes papír
fehér és színes üvegpalackok
síklóliák és műanyag Ilakonok
alumínium italos dobozok, vashulladékok

• papír
• üveg
• műanyag:

• fémek

l Településünkön a szilárd hulladék gyűjtését és kezelését a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, egyben üzemelteti az új Regionális
Hulladékkezelő Művet is. A létesítmény 9 település tulajdonát képezi
(Gyomaendrőd, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony,
Kondoros, Örménykút és Szarvas). A telepen 3 ütemben megvalósuló
szigetelt depóniatéren van lehetőség a hulladékok ártalommentes és
környezetkímélő elhelyezésére. Jelenleg az 1. ütem készült el, me ly 22320
m2 területen 179848 m3 betölthető tömör hulladékot jelent. így ez az ütem
kb. 13 évig oldja meg arégió hulladék-elhelyezési problémáját. Atovábbi
két ütemmel együtt a hulladékkezelő mű élettartama houávetőleg 40 év
lesz.

Az új telepen ahulladék befogadási díjak atulajdonosi kör figyelembe
vétel ével kerültek kialakításra.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által üzemeltetett új telepre beszállított
hulladékok befogadási díja akövetkező:

lakossági beszállítás esetén (tulajdonos településekről): nettó 5500 Ft/t
idegen beszállítás esetén (nem tulajdonos településekről):nettó 7000 Ft/t
építési törmelék és föld esetén: nettó 2800 Ft/t
gazdálkodó szervezet általi beszállítás esetén: nettó 7000 Ft/t

A közelmúltban Gyomaendrőd város hulladékgazdálkodása
és hulladékkezelése terén több jelentős esemén:; történt, mely
komoly előrelépést jelent a települési környezetvédelemben.
Egyrészt 2004 májusában átadásra került a volt téglagyár
területe mellett létesült Regionális Hulladékkezelő Mű, mely
lehetőséget nyújt a települési szilárd hulladékok - uniós
előírásoknak is megfelelő - védelemmel ellátott depónia
területen történő lerakására. Másrészt átadásra került a
települési Hulladékgyűjtő udvar, ahová a lakosok üzembe
helyezést követően a szelektíven gyűjtött hulladékokat és a
képződő veszélyes hulladékokat szállíthatják be. Beszerzésre
kerültek továbbá új hulladékgyűjtő járművek, szelektív hul·
ladékgyűjtő konténerek és elkészült a település Hulladék
gazdálkodási terve, mely a város internetes honlapján meg
tekinthető.

Ezen létesítmények és eszközök használatáról, a hul·
ladékok gyűjtésének és elhelyezésének módjáról kívánjuk
tájékoztatni a lakosságot.
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AMűvelt Cigányifjúságért Alapítvány rendezvényei
Szeptember 11-én, a "Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány megrendezte a

gasztronómiai nappal egybekötött V. Nemzetközi Cigányzenész- és
Tánctalálkozót aRoma Közösségi Ház elő~ elterülő Kossuth téren. Az esemény1
megtisztelte Göncz Kinga esélyegyenlőség i miniszter, Teleki László államtitkár,
Varga Zoltán, Békés megye közgyűlésének elnöke, több más szervezet képvi
selői, ismert személyiségek mellett.

Egyik jelentős mozzanat a PHARE-pályázati pénzből támogatott Roma
Közösségi Ház új épületrészének átadója volt. A rendezvényen először az
Amerikában három éve történt terrortámadásról emlékeztek meg, majd amagyar
és acigány Himnusz hangzott el. Göncz Kinga rövid beszédében elmondta, jó
látni aváltozásokat a gyomaendrődi Roma Közösségi Ház életében. Kifejezte
óhaját, hogy jó lenne, ha az ország más részében is ilyen intenzív lenne acigány
társadalomban aváltoztatásra irányuló hajlam.

llj. Dógi János köszöntötte a vendégeket, majd vázolta a közösségi ház
eddigi eseményeit. A fejlődés a polgármester úr javaslatával, egy pályázat
megírásával kezdődött. Azóta képzés, átképzés, foglalkoztatás folyik aközpont
ban. Az induláskor, hét évvel ezelő~ aközösségi ház fogalma új volt, ám azóta
változatos programokat tudnak biztosítani a növekvő érdeklődés lefedésére, az
óvodástól, aszázéves korig ... Ennek során kinőtték az eddigi házat, s szükség

volt bővítésére, ami amai napon beteljesült. Nagyon jelentős aBékés Megyei
Munkaügyi Központ támogatása a munkabérek biztosítása terén, de Teleki
László, a minisztérium és a helyi vállalkozók is kivették a részüket ebből. Az
elnyert támogatás összege: 16,3 millió forint, az építkezés költsége 6811200
forint, egyéb célokra (oktatás, bérek stb. 9488800 forint).

Varga Zoltán hangoztatta, hogy példa értékű a gyomaendrődi cigány
kisebbség története a megyében . A támogatás a megye részéről megvan,
ugyanúgy aterületfejlesztési tanács oldaláról is.

Ebből az alkalomból az új épületszárny belső falát Csík János festőművész

képeivel feldíszítették, kiállítást rendezve.

ORSZÁGOSAN ELSŐ A K~IER GIMNÁZIUM!
Az Országos Közoktatási Intézet a napokban tette közzé eredményeit

a"hozzáadott érték" területén az ország középiskoláit rangsorba állítva.
Az elmúlt három év eredményei alapján összevetették a "bemenő

adatokat" a "kimenő adatokkal". Bemenő alatt egyszerűsítve értjük a
középiskolákba jelentkezett tanulók tanulmányi mutatóit, szociális
helyzetét. Kimenő alatt a főiskolai, egyetemi felvételin (írásbeli, szóbeli)
nyújtott teljesítményeket, a nyelvvizsga és versenyeredményeket
összesítvén.

Abemenő érték és akimenő érték különbözete ahozzáadott érték, az,
amit az iskola nyújt a gyerekek számára, vagyis a közös munka ered
ménye. Ennek mérlege lehet pozitív, de negatív is. A Kner gimnázium
esetében igencsak pozitív ez az eredmény, hiszen a vegyes típusú
középiskolák (gimnázium és szakközépiskola) rangsorában elsők

vagyunk a175 intézmény között!
Ajánlom a tisztelt nyolcadikos szülők figyelmébe ezen tényeket

beiskolázás előtt. dr. Kovács Béla igazgató

Agasztronómiai "verseny" eredménye:
Pörkölt kategóriában: 1. Nagy Ferenc Sarkadkereszttúrról - gímszarvas

pörkölttel; 2. Samu Sándor Kunágotáról- csülökpörköl~el; 3. "Fekete-fakanál"
csapata - lecsós marha- és sertés vegyes pörkölttel

Egyéb kategóriában: 1. id. Dógi Jánosné - töltött káposzta bakaiival
(cigánykenyér); 2. a "Kenyérszállítók" (C uti) csapata - körösi halászlével;
3. "Orosháza" tyúkos káposzta cigánykenyérrel. (Nekünk ízlett még id. Dógi
János birkapörköltje, a "Ficánka" varroda dolgozói által készített csirkepörkölt
gombával és dr. Surányi János békéscsabai versenyző "Puresi Pepi lecsója" is.
Puresi Pepi amúlt század elején a békéscsabai Csaba Szálló cigányzenekará
nak legendás prímása volt - aszerk.)

A színpadon pedig késő estig szólt a zene, és maradhatott hajnalig az
utcabálon, aki bírta ...

"---~1

i

A kiállítás megnyitóján

Kitüntették
Ifj. Dógi János, a Gyomaendrődi Cigány Önkormányzat elnöke,

munkatársaival együtt hosszú évek óta dolgozik nem csak a helybeli, a
megyei, hanem az egész hazai cigányság felemelkedéséért. Ezt a munkát
ismerték el augusztus 20-a alkalmából aMagyar Köztársaság Bronz Érdem
keresztjével. (További tisztségei: Országos Cigány Önkormányzat alelnöke; a
Cigány Szervezetek Országos Szövetségének elnöke; a Békés Megyei
Romaügyi Tanács elnöke)

A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre
több éve igényli és kapja az 1996. évi CXXVI. tv. alapján amagánszemélyek
jövedelemadója 1%-ából való részesedését. Ezen összeg 2003. évben
133.786 forint volt. Felhasználásáról az egyesület közgyűlése döntött. Ennek
megfelelően az összeget, mint korábban is, a bükkszentkereszti pihenőház

működésére fordítottuk. Elsősorban közmű kiadásokra és fogyóeszköz be
szerzésére.

Tekintettel arra, hogy bevételünk csak tagdíjakból és pártolói tag díjakból
folyik be, 2004. évben is pályáztunk aNemzeti CiVil Alapprogram keretében,
és nyertünk 100 ezer forintot. 2003. évben Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata, pályázati pénzből, 60 ezer forintot juttatott egyesületünknek.

Afent említett forrásokból működésünk zavartalan volt, tagjaink és pár
toló tagjaink igényét ki tudtuk elégíteni. Reméljük, így lesz 2005. évben is.

Köszönjük a felajánlásakat, támogatásokat. Kérjük városunk iskoláit, a
szülőket, továbbra is segítsék egyesületünket, ezen keresztül a tanulók
pihenését, ismereteik gyarapodását!

Tisztelettel Fekete László üv. elnök
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Közhasznúsági jelentés
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete. Gyomaendrőd2003. évi tevékenységéről

Eredménykimutatás (ezer forintban)
A) Összes közhasznú tev. bevétele 1657 2567
1. Közhasznú célra, működésre

kapott támogatás (a-d) 773 1514

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete, Gyomaendrőd

1990-ben alakult meg Az Egyesület az 1997. évi ClVI. Tv. értelmében a
Békés Megyei Bíróság Pk. 60.113/1990/5. sz. végzése alapján
kiemelked6en közhasznú szerveze!.

Főbb tevékenysége:
- szoros kapcsolattartás és együttműködés alagsággal
- az esélyegyenlőségi jogok alapján segitségnyújtás arászorulóknak
- lelki segélyszolgálat, betegek ápolása és segítése
- tanácsadó szolgálat a mindennapos közügyek intézésében (APEH,

TB, kérelmek stb.)
- egészséges életmódra nevelés, orvos-beteg találkozók szervezése

stb.
Az egyesület a 2003. évi tevékenység ét az alábbi számvitel i beszá

molóval mutatja be:

Előző év Tárgyév
219 370
219 370
572 777
572 777
791 1147
791 1147

986 1133
-195 14

TíMÁRNÉ KOZMA ÁGNES elnök

1079
387

48

1053
O

2567
2553

88
861
178

1426
O

2553
14
O

14

597
120
56

884
O

1657
1852

516
666
54

616
O

1657
-195

O
-195

a) alapítóktól
b) államház!. más alrendszertől

c) más adományozótól
2. Közhasznú tevékenység ből

származó bevételek
B) Vállalkozási tevékenység bevétele
C) Összes bevétel
D) Közhasznú tev. költségei
- Anyag jellegű ráfordítások
- Személyi jell. ráfordítások
- Értékcsökkenési leírás
- Egyéb költségek

E) Vállalkozási tev. költségei
F) Összes tevékenység költségei
G) Adózás elötti eredmény
H) Adófizetési kötelezettség
I) Tárgyévi eredmény

Gyomaendrőd, 2004. május

Közhasznúsági záradék

Záradék: aMérleget és Eredménykimutatást avezetőség megvitatta és
jóváhagyta Elfogadásra változatlan tartalommal aközgyűlés elé terjeszti.

Gyomaendrőd, 2004. május

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete, Gyomaendrőd

minden kiadása az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására irányult.
Jelentősebb kiadások:
- közgyűlés lebonyolítása
- esélyegyenlőség i nap megszervezése és lebonyolítása
- orvos-beteg találkozók rendezése
- gyógyhelyi kirándulások szervezése és lebonyolítása
- választott tisztségviselők képzése és továbbképzése stb.

1147791

Mérleg (ezer forintban)

A) Befektetett eszközök
A) II. Tárgyi eszközök
B) Forgóeszközök
B) IV. Pénzeszközök

Eszközök
D) Saját töke
D) I. Induló tőke

D) II. Tőkeváltozás

- ebből tárgyévi eredmény
E) Céltartalék
F) Kötelezetfségek
F) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
F) II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Források

TAPÉTÁK
Tapélák és bordűrök széles választékát kínálj uk
Egyes tapétákra 10% engedményt adunk ..;.

FESTÉKEK ~
Kül- és beltéri festékek ~~

Alapozó és zománcfestékek, lazurok __""""'-"1

Lakkok, hígítók, hézagkitöllök,
színezők

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK

EGYÉB
Műanyag kaspók 10% engedménnyel

AJÁNLATUNK
Mindszent közeledtével gyertyák, mécsesek, selyemvirágok

Nyi/va /ar/ás.· hétköznap: 8-12 óraig, 13-17.30 óráig, szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553 • Mobil:06/70/5037-612

Időpont: 2004. október 30., 10 óra
Helyszíne: Bowling étterem

(volt ENGl területén, Fő út 81/1.)

Műsorunk: zene, tánc, tombola

"A" menü: csigaleves, vegyestál
"B" menü: csigaleves, marhapiJ'rkólt

Ebéd· 1000 Ft/fő

Jelen/lez'lIi lellet szl'JlléfyesfTI a Hősö!: útja 56. sz. ala/ti iroddboll 
hétjőJl-szerdd7l-pé7ltekfTI 8-J2 óm i-özött - OKTÓBER 26-ig!
Szere/eliel v{Íf)iti' tagjainkat, vendégeiIllet és liliI/dm érdeklődőt!

liszteleltel: (l ve-zetőség

Meghívó
A Cyomaé7ldrődi Mozgáskorlátozottak és HadiroNantak

• Egyesülete az Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napja alkal
mából ünnepséget rendez, f!"U káve!ően ebédre kerül sor.
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APRÓHIRDETÉSEK

,
: (Irányár: Ft.) (olua.shmö írlissall)L ~ __._. .J

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

.' ::::1::

Feladó neve: , .
Címe:' .
Cserebere (apró-) hrrdetés szövege (max. 20 szó): ..

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Felesége. gyermeke, édesanyja és testvére nevében mondunk köszönetet

mindazoknak, akik

MOLNÁR LEK (éli 40 évet)
temetésén megjelentek és sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak l

Agyászoló család

Vásártér i Itp.-en garázs kiadó. 06/20/4441
623

LAKAS/KIADO

Utántutó - személygépkocsihoz - eladó friss
múszakival, 500 kg-os. I.ár 100 E FL Erd.:
66/284-154. -b-4x-

Jó állapot.ban lévő, 87-es évj. WI GolIll. 1,6
Oeladó. Erd.: 282-366; 06120/3454-232
OPEL Tigra 1,4, 1996-os, fekete eladó. Erd.:
06/20/9717-302

Kis Bálint u. 35/1. sz. alatti lakás (2,5 szoba
összkomfort) hosszú távra kiadó. Érd.:
06/30/2781-446, 06/66/386-980

Eladó sötétszürke 24-es mountain bike gyer
mek~erékpár megkíméli állapotban. I.ár 7500
Ft. Erd.: Bajcsy-Zs. 70. (Gyomaendrőd);

06/30/3269-584 -b-4x-

Traktor (kinai) 2-es vállóforgatós eke. Lajta
gabonakeverőgép (16 soros) ZT152.-es.
túkasza TZ4K-ra eladó. I.ár 80-950 EFt. Erd.:
06/20/5375-919. -b-4x-

Elad6 6 hengeres Csepel molorhoz 24 V-os
új önindiló és új dinamó. I.ár 50 EFL trd.:
06/30/5534-659 -b-4x-

Eladó OPEL Aslra 1,7 101 95-ös évj (11. hó),
szerv6, központi zár, riaszfó, vonóhorog.stb.
- ió állapolban l I.ár 1.35 M FL Erd.:
06/30/4465-358 -b-4x-

Szekrénysor (20 E Ft). mosógép (10 E).
gáztúzhely (10 E), heverők (8 E/db) eladók.
Erd.: esle 66/284-785. -b-4x-

Gye.. Fazekasi u, 2. sz alall4 szobás ház nagy
porlával eladó. Erd.: 285-358.

JARMU/MUNKAGEP

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Somogyi Kálmán és Katona Gyöngyi, Juhász Mihály István és Csavajda
Szilvia. Ali János és R. Nagy Emese Beáta, Kata László Sándor és Papp
Márta, Dubis Viktor és Villányi ZsaneU.

Elhalálozott:
Gál József 86. Forgács Vince 53, Hornok László Péterné Katona Mária
Magdolna 80, dr. Áts Tamás 55 és Kurilla János 93 éves korában.

Sziami kiscicák eladók (8000 FI/db) Erd.:
06/30/3542-125 -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldj megjelenésű ~ B A Z Á R 744 apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelenletésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgaj irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat. hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

SIMSON Schwalbe 51-es lelújitoll állapoiban
eladó. Ugyanill színes TV eladó. Ár: 70; 15 E
FI. -b-4x-

Körbálás szalma, széna: nagyméretű tégla
van eladó. Ár megegyezés szerinI. Érd.: Gye.,
Móra F. 20, tel: 66/284-082 -b-4x-

Onállóan dolgozó szobalesló-mázolót, lapé
tázót felveszek' Jelenlkezni: 06/20/9645-260
Barnamázas, régi lécezésú, új lelőcserép

eladó. I.ár 140 FI/db. Erd.: 06/30/6048-391.
-b-4x-
Orségben vendégház kiadó. Upülési csekket
elfogadunk. Ár 2500 FVfő/éj Erd.: Or. Mercz
Ilona Eva 9942 Szalalő, Papszer ll/a.
Tel.:06/30/3424-629 -b-4x-

2 és 3 lapos villanytúzhely; keverőtárcsas

mosógép; ágymatrac9k; kézi és gépi kukori
Gamorzsotó eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 661285-239. -b-4x-
10 g hereszéna eladó. Erd.: 386-084.

Traktor (Shenniu25h) hozza való kelles váll
vaforgatós eke, Lajta vetőgép (16 soros)
ZT152 fúkasza (TZ4K-ra) eladó iár 80-950 E
FI. Erd.: 06/20/5375-919. -b-4x-

Süldőnyulaka,t és ketrecet ker~sek
megvételre. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
06/30/6259-247

Kézzelhajtós kukoricarnorzsoló és egy 28-as
férfi kerékpár eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 66/284-354. -b-4x-

~süngős hasú malacok sürgősen eladók.
Erd.: 283-485

Szolárium, Fő út 218. alaII' Bejelenlkezés
minden nap a 06/30/3375-948-as telelonon
(ár: 24 FI/perc). -b-4x-

Gondviselőt keresekI Lakás van, lizetés meg
egyezés szerint. Érd.: Gye., Szőlőskert u 13.
sz. alaN személyesen.

lábzsákkal, napernyővel, esővéd9vel

megkíméli allapolban eladó. Erd.:
06/20/3748-622

Bontásból faanyag, valamini radiátorok. 2db
110-es alu öntözőcső eladó. Erd.:
06/30/9157-670

Múködő lemezjátszól vasárolnék. Tel.: 284
469.

12 rekeszes nyúlketrec, gyerek szobabútor
eladó, valamint ingyenes téglatörmelék van.
I.ár 20; 10 E Ft. Erd.: 06/70/6192-048. -b
4x-

Szépségcentrum! Kozmetika, todrászal.
szolárium, pedikúr-manikúr, hajgyógyászat
egy helyen. Minden szépüini vágyó vendégel
szeretelIel várunkl Hol? Endrődön, a Rózsa
presszó mellett. Tel.: 06/30/5219-869
Bontásból eladó 1db jó állapotú lürd.őkád, 1
db WC-kagyló, 1. db mosdókagyló. Ar meg
egyezés szerint. Erd.: 66/386-097. -b-4x-
12 db tacskó-keverék kiskulyát elajan
dékoznánk állatbarát gazdiknak. Endrőd.

Szélmalom u. 24. -b-4x-

Használt fürdőkád, WC-o mosdókagyló eladó.
trd.: 06/20/4956-522.

Eladó jó állapoIban lévő gyalupad. szőlőprés,

fa káposzlá.s kád, káposzlagyalu, disznószál
Iitó kocsi. Erd.: 283-862

Eladó: üzletberendezések, irodai és egyéb
bútorok, cipőipari gépek, Salgó-polcok,
cipőipari kellékek Erd.: 06/30/5867-325;
66/283-382 -b-

Kél-Ialcos Bohn cserép (30 FI/db) eladó.
Érd.: 66/386-330. -b-4x-

Veszélyes fák (lenyő is) kivagásál.
gallyazását, túzifa felvágásá!. döntést vállalok
lanctúrésszel. Erd.: 06170/2830-347.

Ulőgarnilúra eladó: húlŐk. fagyaszlók,
múanyag ablakok, 110x160 cm. kerékpárok,
fúnyfrók. TV, video slb. Gye, Kulich Gy 13/1.
let.: 06/20/9857-259

Nyugati használl cikkek kaphatók:
húlőkJragyaszlók, kombi húlők, kerékparok,
páraelszivók, autógumik (téli), 3 kerekú
kerékpár (gyari) ... Erd.: Körgát u. 25.. Tel.:
282-366; 06/20/3454-232; 06/30/4873-964
Eladó: rendszám nélkül WARTBURG nagyon
jó állapotban (30 EFt): 1000-es esztergapad
(500 EFt); nagy hegesztőlrafó, qxigénpalack,
dissou-reduktorral (100 EFt) Erd.: 66/284
253: 06/20/4851-675. -b-4x-

Takaritást vállalok. Erd.: 293-901;
06/20/3332-972
Gázpalack van eladó' Erd.: 293-901;
06/20/3332-972.

INGATLAN/(ELAOÁS-KERESÉS)

4 szoba összkomfortos, letőbeépilhelős

léglaház 1000 m'-es gyümÓlcsóskerlben.
helyi és lávolsági puszmegállótól 2 percre 
eladó.l.ár 9MFI. Erd.: este 06/20/8063-764.
-b-4x-

Endrődön 4szoba összkomtorlos csaladi haz
szép kerHel eladó. I.ár 6 M" FI. Érd.:
06/30/6066-109 -b-4x-

Gyoma központjában, Kossuth u. 8. sz. alaII,
azonnal beköltözhető, összkomlortos ház
sürgősen eladó. I.ár 9,5 MFt. Érd.: Fő út 171
sz. -b-4x-

Sopronban, a Solar Club Holelban 1,5
szobás/4 lő aparlma.n (2x2 hetes) örökös
Qdülési joga eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 06/30/2439-619 -b-4x-

8udai N. Antal u. 49. sz. alall 676 m2

alapterületű. közmúvesitell porla lebontani
való kis házzal eladó. I.ár 1,1 M Ft. Erd.:
66/284-481; 06130/6766- 773. -b-4x
Oregszőlőben 2 szobás, fürd.őszobás kertes
ház szántólerülellel eladó Ar megegyezés
szerint. Erd.: 66/284-953 18 óra ulan -b-4x-

VEGYES

Gyomaendrődön é$ környékén házal/lakást
keresek 1MFt-ig Erd.: 06/30/6753-374 -b
4x-

Gyomán a központban, tetőtérbeépitéses,

2család részére is alkalmas, hőszigetelt, ,j~1
karbantartott családi ház melléképülellel,
garázzsal.. 600 m'-es telken eladó. I.ár:
16 M Ft. Erdeklődni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os telelonszámon lehet.
-b-4x-

1ha löld eladó Endrődhöz közel. a46-os út
mellett. Érd.: 06170/5822-915

2 tunkciós, ROAN márkájú babakocsi

Endrődön. a szarvasi múút mellell tanya
2338 m' földdef eladó. Van még vefe 2100
m' szanló lerülel. Az épület: nagyszoba,
konyha, kisebb szoba, kamra, kiskonyha,
melléképülel. 1ól és 1 fástészer. Villany van.
I.ár 1,3 MFt. Erd. 66/282-194. -b-4x
Felújiloll3 szobás parasZ1hazam lakótelepire
cserélném. Érd.: 06130/2092-021

Gye, Polányi M. 20. atalli 2 $zobas. gáz
!úléses ház eladó. I.ár 3 M FI. Erd.: 66/283
553 de. 9óráig. este 20 órától. -b-4x
Gye.~őn 2szobás kockaház eladó. I.ár 3,8 M
FI. Erd.: Ungi Zollánné. Békésszentandrás,
Bocskai 12 -b-4x-

Csárdaszálláson 1,5 szobas ház eladó nagy
melléképüleHel. 1472 m'-es lelken. I.ar 2 M
Fl. Erd.: 06/20/9171-556. -b-4x-

Gyoman, a ~etőli utcában családi ház eladó.
I.ár 8MFt. Erd.: 06/30/3421-009. -b-4 x
Gye., az Október 6. IIp.-en 55 mLes. 2
szobás, villany és gázkonvekloros, II. em~leti

lakás garázzsal eladó. I.ar 6 M FI. Erd..
66/285-717. -b-4x-

Gyomán eladó összkomfortos, 3 szobás
családi ház, mellé~épülettel, garázzsal, a
központhoz közel. Ar megegyezés szerinI.
Erd.: 06/30/6767-360 -b-4x-
Gye.. Sugar u. 69. sz alaIIi ház eladó. Erd.:
06/30/5071-927

Nagylaposon 2 szobás, összkomlortos lakás
eladó. Kiváló horgaszati lehelőség, közel a
Hármas-Körös és hollágaihoz. I.ár 2 M Ft.
Érd.: este 8 után 06/20/9788-985;
06/30/5710-131. -b-4x-

Frekvenlált helyen nagy családi ház elad6
(Gye, Arany J. 1.). I.ár 10.5 M Ft. Erd.:
06/20/9706-877. -b-4x-

Gye.. Fp úton lebontásra valö állapotban ház
elad6. Erd,: 386-106: 06/30/2617-938
Gyomán, a Katona J. u. 52/1. sz. alatti 3,5
szobás + nappali + ebédlő, letőleres családi
ház nagy alsóépüleHel eladó. Lak6t~lepi

cserét beszámilok l I.ár 11,8 M FI. Erd.:
06/30/4815-232. -b-4x-
8eépithető telek eladó Gye., Kislok utcában.
t.ár 400 EFl. Érd. 06/30/6111-645. -b-4x
Úregszőlő, szarvasi úton, 14. sz. alattlürdő
szobás, garázzsal, melléképülellel, szántóval
lanya ingallan elad6.. Gépkocsi beszámítás
érdekel! I.ár 1,4 MFt. Erd.: Bacsalaposi út 3.:
06/30/4512-716, -b-4x-
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,.
TANCVE SENY

• Személyre szabott edzés- és diétás programok az egészség megőrzése, az élet
minőség javítása, aszív-, érrendszeri és anyagcsere-betegségek megelőzése, a
zsíranyagcsere aktiválása, a fitnesz-szint javítása céljábÓl - szakorvosi. illetve
műszeres kontroll mellett.

• Testsúlykonlroll
• Ingyenes vérnyomásmérés, testzsír-meghatározás
• Koleszterinszint mérés 1csepp vérből

• MÁGNESTERÁPIA - balesetek, sérülések, vérkeringési, izületi, immunprob
lémák kezelése, rehabilitáciÓja

• POLARIZÁLT FÉNY- ÉS SOFT-LÉZER KEZELÉS!
Bejelentkezés, érdeklődés: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Tel.: 66/282·937

HOLISZTIKUS MEDICINA KFT. - AZ ON EGESZSEGEERT!

~~ ~
~~ -4 ('~ A Rumoa áncsport Egyesület r().l;}

~ ~ 2004. október IQ-én 10 órai kezdettel !2Jf
:':"'<J" : iC a Katona József Művelődési Házban L........

klubközi pontszerző táncversenyt rendez -
gyermek I, junior I valaDÚnt junior II, ifjúsági és

felnőtt korosztályok E, C, B osztályaiban
Belép6: 700.- ft

'-------"'--l.mM!l~~,.-,_.... ~~.....J

r~~~~~

1.~P~~LY'~s~rm~~?~,. I
~ •. l-dolgok $. I\> ..

IlK--Büvészke'lIékék ." .. Q

I ~.:M ipetés- és vícces ajáncéktárgyak

I
. -Csomagolás lufíba
..,,~ (plüss állatok, vírág stb... )

-Díszítő kellékek
~ , '7L~drapéría, papírdíszek) bérlése

m?o ~A~ úton (az OTP épülettel szemben!) m
I.. t;:JYí;tva: hétfő, szerda, pé~t~~ 13-17 óra, ~I· szombat 9-13 oralg I
~ " <ot , " , ~I . TEREMDlSIlTEST vallaiunk! l':~

l~=~~':~;~~~~~~:~~~~~

Építkezik?
Keresse
Gellait!

OKTÓBERI AKCiÓ
EGÉSZSÉGE VÉDŐ
TERMÉKEKBŐL!

BELSŐÉpíTÉSZET
SZÁRAZÉpíTÉS .

C:i:LLAi

12

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.
TElEfoN: 284-255

INqYENES kOMPUTERES SZEMvizsqÁlAT

H.~K.~P.~Szo. dÉlElőn

SzTK~vÉNYEk bEvÁlTÁsA • SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE,

jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk, NApszEMüvEqEk

NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATók

GYORS És pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

Tismlrnel: Szarf..a GaIa ~TSZERÉSZMESTER

ÁTSZERÉSZ ÜZLET

Teljeskörűépítőanyagkereskedelem, szín
vonalas kiszolgálás, minöségi áruld

Épületfelújítások, zsindelyezés, gipszkarton
szerelés, külső hőszigetelés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/3326-075, 06/30/4880-326

Merinói 100%-os gyapjúból készült gyapjú ágyneműk széles
választékával várjuk kedves Vásárlóinkat aszaküzletekben!
Nyári takaró 130x200 cm 19 OOO helyett 15400 Ft

160x200 cm 23400 helyett 19 OOO Ft
Autó üléshuzat 50x100 cm 6900 helyett 5900 Ft
Dísztakaró (házikós, spániel, tigris)

140x200 cm 26900 helyett 19900 Ft
házicipő 4500 helyett 4100 Ft
köntös, felnőtt (S-XXXL) 17900 helyett 14900 Ft
mellény, felnőtt (S-XXXL) 9600 helyett 7900 Ft
vesemelegítő, dupla mágneses 3500 helyett 2900 Ft
vesemelegítő, pamutos mágneses 2500 helyett 2OOO Ft

Vásároljon karácsonyi ajándékot akciós áron!
Akciós áron megveszi, családját egészséget
szolgáló termékekkel meglepheti!

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. tel.: 66/442-967

Békéscsaba, TESCO üzletsorán - tel.: 66/453-943
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Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

"'UTOaISKOLÁNK

,
YOMAN

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

VEqyriSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO!

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-/9, Sza.: 8-12-lg.

Személygé~ko~si, ~
motorkerekpar, ~

segédmotoros kerékpár

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. október 12-én 17 óra
Endrődön: 2004, október 12-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

=S~SC. sss~=","=~=S1"I!}IS;SSm

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt ~
Varrodámban vállalom: I

női felsőruházat ~
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig ~

egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. I
Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,

alkalmi és táncruhák ~

készítését is. ~

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

Gyors határidő, kedvező árak. ~

~=n~~~~~::::~<::::~::=~

~
-0'f: ..

. Körösi Weekend Horgász-,~~..
t ._.. 'hobbY-, kempingszaküzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:~a:.~~t:..G.:~m~~~r~d: ~o~s~a~ u,.: ~9~ .J

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

· .
~Gabonamoly·, zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFE RTÓTLEN íTÉS:
• •
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •· .

NyiTVA: kÉTföTöl pÉNTEkie; 9-l 5 óRÁie;

KözülETEkNEk kÁzról kÁzie; SZÁllíTÁsi

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az aJábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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INTEQ
NYELV8TÚDIÓ;

2004. októbertól
angolul, németül, olaszul, franciáiul szeretne tanulni?
Jelentkezzen ősztől kezdődő nyelvtanfolyamainkra! Kezdés: 2004. okt. 4-től

6-10 fős csoportok • vizsgacélú nyelvoktatás
egyéni segitség • kezdő, újrakezdő, haladó szinten - jelentkezéstól fűggően

Atanfolyam időtartama:

260 óra (100 +100 +60) kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig
260 óra (100 +100 +60) alapfokútól aközépfokú nyelvvizsgáig 400 FVóra

Szűkség esetén avizsga előtt intenziv nyelvvizsgatréninget tartunk.
Jelentkezni lehet: október g-ig!
Vizsgalehehetőségek:

alapfokú "C" tlpusú állami nyelvvizsga (vizsgadij: 10 OOO Ft)
nemzetközi, államilag elismert nyelvvizsgák (vizsgadij: 19 OOO vagy 20 OOO Ft)

60%-tól alapfokú vizsgabizonyílvány
80%-tól középfokú vizsgabizonyítvány

RÓZA VENDEL

(J Gyomaendrőd,Hársfa u. 811. \)
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaUuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
i Stancolt és hagyományos .
. PAPÍRDOBOZ gyártása !
! STANCfDRMA KÉszíTÉS !
1 RÓZA KFT. I

I
· 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. 1/1. .

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122 I
L. E-maiI: vende1@bekesnet.hu .
._.~a~=_a~a_._._._a~=~

lPC Direct AKCiÓI
Ön se maradjon le róla!

Több mint 150 televíziós csatorna!
Most akár ingyen is bekötheti!

Letéti díj: OFt, Csatlakozási díj: Oft*
Antenna: OFt, Szerelési díj bekötéskor: OFt**

lPC Direct
MUholdas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: Szabó Gyula, 06/20/9266-853

• Amennyiben az ügyfél ahavi díjat bankszámlájáról fizeti
•• Késleltetett fizetési lehetöség, csak egy év múlva kell fizetni

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építff anyagok gyári áron
• oltott mész • kovács-szén,· orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás
Tüzelőutalványok beváltása!

Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

CI CI •••• O CI'" o o ••• o •• CI CI CI CI •••••••• o •• o CI ••••••••••••••••• O. o. CI'

~ TEL~.VíZIÓ,VIDEO}észülékek javítása, üzembe helyezése. ~
: FOLD! ANTENNAK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :
: UPC Direct·szett telepítése :
: GELLAl IMRE :
: Gyomaendröd, Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284-728 ~
•••••••••••••••••••••••• 0 •••• 000 •• 000 ••••••••••••• 0 ••••••••
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"Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet~

ci) *ala:::~~~:k:~:Sa18 *~
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP

alkalmából!
2004. október 28-án (csütörtök)

8 órától 17 óráig,
valamint

2004. október 29-én (péntek) .
8 órától 15 óráig

ünnepi nyitva tartással
kiszámítható és megbizható kamatkondíciókkal

(*os magyarázat nélkül)
várjuk Ügyfeleinket és leendő Ügyfeleinket.

Egész évben, de ezeken anapokon különösen érdemes felkeresni
takarékszövetkezetünket.

Várjuk Önt Gyomaendrődön,
a Kossuth u. 20. és a Blaha u. 5. szám

alatti kirendeltségeinken.

~ Értékeljük együtt értékeinket! ~

ICaJpl
Őszi nyereményakciók

a COOP áruházban!
Raktározza el anyereményeket!

Az októberben vásárolt Univer Naturpont
termékekkel akár 1OOO OOO Ft-ot is nyerhet!

Októberben a Gyermelyi tészta is gazdagít!
3db bármilyen Gyermelyi tészta vásárlásával

akár 1miII ióFt-ot, vagy 10 OOO Ft-os
COOP vásárlási utalványt nyerhet!

Bolti akciós napok!
Minden szerdán és pénteken egyes cikkek
20-40% engedménnyel, csak egy napig!

Figyelje a COOP szórólapokat
és a bolti plakátokat!

--
OM art Vzletház

A Julica Üzletház neve megváltozott. ezután

OM art Üzletház néven várja kedves vásárlóit!

• Folyamatos AGFA-akciók!
• Amatőrfilm kidolgozás kiváló minőségben

• Popírkép készítés bármilven digitális adathordozóról.

• Különböző ajándéktárgvak
• óriási oranv- és ezüstékszer választék!

• Aronv- és ezüstékszerek javítása.
, tört aranvból ékszerkészítés.
.• AronVékszer-vásárláshoz törött aranv azonnali cseréje!

• Fénvképezőgépek. filmek széles választéka.
Ajándékutalvány állandóan kapható!

OM art Üzletház, Gvomaendrőd. Fő út 216. sz.

Telefon: 06/66/284-815

Az OM art Könyvesbolt <'.

(Fő út és Árpád út sarok) t
Rajzpályázatot hirdet 2-12 évesek számára .

Téma: legkedvesebb mesehősöm

Beküldési határidő: 2004. október 25.

Fő út 216. sz. Telefon: 284-815

~
Ford Fiesta

A FordFiesta modellnek nemcsak az ára fantasztikus. a
megnyerő külsőhöz meggyőző belső tulajdonságok is
társulnak. Sokoldalú beltér, átlag feletti csomagtér, stabil
úttartás, biztonsági utastér: a FordFiesta egy igazi.
megbízható családi autó, minimális szervizigénnyel. Ne
hagyja ki a hatalmas lehetőséget: most a FordFiesta
már 2 195 OOO forintért az öné lehet!

Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

SÁNDOR SERVICE KFT.
5310 KISÚJSZÁLLÁS, Deák F. u. 69-75.
Telefon: 06/59/321-134. Tel./fax: 06/59/322-300

Vegyes átlagfogyasz
tás: 4,3-7,1 1/100 km,
CO 2 -kíbocsátás:

114-188 g/km

FordFiesta Minőség. Megbízhatóság!
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[. Rendőrségihírek .]
2004. szeptemberi eseményekról

27-én délben bejelenlelték, hogya Kisréli utcában, az egyik házban lakó hölgy idegen fértit velt
észre alakásban, amint éppen kulaigat. Megpróbálla elállni az úlját, de alávozni kívánó belörő

megütölte, majd meg is harapta a hölgyeI. Végül sikerüll neki egy kerékpáron elmenekülnie.
Forrónyomos felderítés velte kezdetét. Hamarosan, másfél óra múlva újabb bejelentés érkezeit, most
már Endrődről, hogy olt is besurrant egy megegyező leírású egyén az egyik ingatlanba, és külön
böző dolgokat vilt el, majd onnan is kerékpárral menekült eL További felderítés során délután fél
3-kor Nagylapos közelében elfogták agyanúsítolta!, aki elismerte acselekményeket, és alopolt
holmi, még a tízezer forintnyi készpénz is, amit aKisréti ulcából rabolt el, meglelt. Ahód
mezővásárhelyi elkövelől gyors~oll bírósági eljárással néhány nap múlva haléves, letöllendő

logházbünlelésre rréllék. Abűncselekmények elkövetésénél mindkél esetben közrejátszolt, hogy nyi
1011 kapukat, ajlókat lalált, ami megkönnyilelte dolgát. Eddig miniegy harminc cselekmény írhaló a
számlájára.

1-jén érkezeIt az értesítés, miszerint az aszódi nevelőinlézetből az egyik lakó megszököl!, s
valószínűleg Gyomaendrőd az úticélja. APest megyei bíróság is elrendelte aszemély körözésé!, akit
még 1-jén 14 órakor el is fogtak, és visszaszállítolták Aszódra anevelóinlézelbe.

25-én amentószolgálaltól érkezeIt abejelentés, hogy egy gépkocsi lesodródolt az útról, és a
Vásártéri lakóielepen az egyik épület bejáratának hajtott. Agépkocsi egyik ulasa megsérüll. Arendőri

inlézkedés során kiderül!, hogy aszemély iltasan vezeIle ajárművel.

19-én arra lelt figyelmes a járőr, hogyaVásárléri lakólelep garázssorán két személy egy
kerékpárról próbálja a lakatolleverni. A rendőrt meglátván menekülni próbáltak, ám az egyik
kerákpártolvajt sikerült elkapni és előált~ani.

18-án este agyomai focipályán avendég és hazai szurkolók közöll támadt nézeteltérés, kisebb
dulakodás. Egy vendégszurkolót az oU jelen lévő rendőrök előáltrroUák az őrsre. Eltene garázdaság
miaU indul! eljárás.

17-én érkezeU abejelentés, hogy az éj leple alall aszarvasi út egyik épületét valaki fel próbál
ja gyújlani. Akiérkező rendőrök elloglák aszomszéd lérliI, aki lórgáccsal és gyúlékony anyaggal
próbálllüzel okozni szomszédja ingallanában. Az elköveló ellen közveszélyokozás előkészülele mialt
folyik az eljárás.

.... .....-: .

Csapadékmérö

2004. augusztus 21-től lehullott
csapadék mennyisége Gyomaendrődön,

szeptember 20-ig 40 mm volt.
-HA-

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

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld, virághagymák, rózsatövek

• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk kerti- és kéziszer
számok • műanyag kukák, virágcserepek, kerítésdrótok, csavarok,

szegek • állati eledelek
• kegyeleti mécsesek, gyertyák, üstök, üstházak, láncfűrész,

komposztaprító, hidrofor, szivattyúk. savanyító edények,
olajradiátorok, hősugárzók, zárak, lakatok

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~?ItMé
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

CSEMPECENTRUM
ÉS,

CSILLARSZALON

ÉpítkezóK, felújítók, FIGYELEMI
Mediterrán külso és belso díszburkolat

(természetes kól
1-2-3 cm vastagságban, 3350 Ft-tól

[1ill~f1j0wnOf1j®[~f1j0n lJ@008@~O~0@1Z

CíUill®1:l Wf1jOill0~~~illq
~illOill~@[(f1j[jíJi)nill El~© OCQ) H

Műanyag kerti bútorok 20% enged
ménnyel kaphatók! Amíg akészlet tart!

5500 Gyomaendröd, Toldi út 111.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap 8.00-161 17.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528. mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendród Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Fe1elös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd, telefon: 06/66/283-489
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



,
GYOMAENDRO VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM • 2004. NOVEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

Hunya Alajos

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teyes körű ügyintézés

• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás Oakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Emlékezés szeretteinkre a Halottak Napján
Ahalottak hozzátartozói már hetekkel az emlékezés napja előtt rend

behozzák sírjaikat, virágokkal díszítik fel. Az emlékezés nap előestéjén

gyertyát gyújtanak alakásban, majd másnap asíron. Atávol lakók már az
előző napokban leróják kegyeletüket a szülők, rokonok sírjánál. Ilyenkor
esténként gyertyafényben úsznak a temetők. Gyertyafénytől világos a
Hősök emlékműve is. Juhász Gyula versével búcsúzom:

'Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek még
Ök itt maradnak bennünk csendesen
Hiszen hazánk nekünk avégtelenség'

A lakáshitel házhoz jön!
Banki hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű ügyintézéssel!

Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerúsíteni,
felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt?

Terhelt ingatlanra is van hitellehetőség! • Hívjon és segítünkl
Alapkamat 2,90/0·tól

Referenciamunkákkal rendelkezünk!
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történik!· Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással!

- Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetőségei

(20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehetőség

Tóth Jánosné, üzleti főtanácsadó Tóth János, területi képviselő
20/9376-738 20/9220-990

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:
Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. • Tel./fax: 66/352-537

A TARTALOMBOL:
Új TAKSZÖV kirendeltség 9. oldal
Új SIKÉR üzlet 6. oldal
A Rózsahegyi atlétáinak. sikere 7. oldal
Az utca emberének véleménye 8. oldal

·····•••••••••••••••••••••••••••••••••••• GO ••••••••••••••••••••

Afi segítiink!
Forint és kedvező euro, svájci frank

alapú hitelek akár 72 havi részletre is
MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTALVÁNY

emelt összegű beszámítása használt
+50 OOO Ft, új akár +259 OOO Ft

20% befizetés esetén akár Casco mentesen is
Műszaki vizsga AKCiÓI 9358 Ft

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

Autót szeretne, de nincs elég pénze?
Vagy pénzt szeretne, és van eladó autója?

SlElöNVÉDi AiCiÓ!!!
Klímaberendezések szerelése lakásba, irodába, üzletbe, múllelybe

KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESíTÉSE
Hitel igénybevételi lehetőség!
Járműklíma-javítás,villanyszerelés

Központi porszfvórendszer tervezése és kivitelezése rövid határid6vel
Telefo(l: 66/386-980, 06/30/6190-570
íliii'i'i ibíEii'i' Gyomaendrőd,Mirhóháti u. 25.
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Megkérdeztük

A OLGÁRMESTERT
• Aszemétlelepre val6 elhelyezési dij sok esetben eltántorítja az

embereket, ezért előfordulhat, hogya természetben rakják le ahulladékot.
Mit lehet tenni ebben?

Atelepet fenn kell tartani, költségei adottak. Ha akapacitása teljesen ki
lenne használva, akkor az egységnyi szemét fogadása olcsóbb lehetne.
Viszont rá kell jönni, hogy atisztaság, arend fenntartása költséggel jár. Ha
azt tekintem, hogy avárosban atisztaság érdekében folyamatosan tíz ember
dolgozik, ez is költség, meg az is, hogya telepen aszemetet például szelek
tálni kell, hogy az EU-s követelményeknek eleget tegyünk. Ha tehát valaki
kihordja a határba a szemetét, és ezért esetleg jól megbüntetik
környezetszennyezésért, talán rájön, hogy olcsóbb atelepre beszállítani azt.
Idő kell ennek is, mire rászoknak az emberek, mint például aszelektív hul
ladékgyűjtéshez.

• Panaszkodnak, sajnos általánosságban, az orvosi ügyelet
működésének hiányosságaira: előfordul, hogy nem mennek ki, várni kell az
orvosra, bekéretik a rosszul lévő beteget, nem túl udvariasak, mi6ta az új
rendszerben működik ...

Ebben atekintetben konkrét eseteket, időpontokat kell mondani, mert a
hivatal, a főorvos asszony csak úgy tudja kivizsgálni az ügyet. Az orvosi
ügyeleten abeteget indokolt esetekben el kell látni, nem sürgős esetekben
viszont nem kell ellátni. ..

KITÜN TÉSEK
Október 23-án, ünnepi képviselő-testületi ülés keretében nyújtotta át

dr. Dávid Imre polgármester az idei városi kitüntetéseket.
Csalah Ferenc Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettben részesült

aváros labdarúgásában eltöltött hosszú, aktív évekért, hol mint játékos, hol
mint intéző, abaráti kör szervezője vagy acsapat mindeneseként dolgozott.

Fülöp Imréné nyugdíjas óvodapedagógus Gyomaendrődért kitüntető

emlékplakettet vehetett át. Az Endrődiek Baráti Körének és a Honismereti
Egyesület tagja. Sokat tett agyermekek szeretetteljes nevelésében, szakmai
továbbképzéseken oktatta aóvodai pedagógusokat.

Iványi László plébános, közismerten "Laci atya" szintén a Gyoma
endrődért kitüntető emlékplakettet vehette át lelkipásztori munkájáért, isko
laalapító és templomépítő munkája során a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és avillámcsapás által leégett hunyai templom épülhetett
fel Szerteágazó tevékenysége által átlagon felüli munkásságával érdemelte
ki adíjat.

ASzínfolt Mazsorett Csoport tízéves évfordulója alkalmából kapta
a kitüntetést színvonalas és eredményes tevékenységéért. A Gyomaend
rődért emlékplakettet Hunya Jolán, acsoport művészeti vezetője vette át.

• Aköro'sladányi utat megintcsak foltozzák - mondják. Miért nem teszik
egész hosszában rendbe, vagy mikorra várhat6 ez?

Erre nagyon nehéz válaszolni. Ez a Közútkezelő Kht.-hoz tartozik.
Igyekeznek ameglevő pénzeket erre fordítani, ám aladányi és aványai út tel·
jes rendbetételére másfél milliárd forint kellene. Ennyi gyakorlatilag Békés
megye összes útjára nem jut évente. Tehát folyamatosan csinálják, de pénz
kérdése végül is. Ebbe mi nem tudunk beleszólni, csak javaslataink lehetnek.

• Akábeltévé kiépítése egyesek szerint azért késik, mert kevés pénzük
van az embereknek, és acég nem látja befektetésének értelmét...

Úgy tudom, elkezdték aszereléseket amegadott területen (Hősök, Fő út,
avasút és agát között), s most ősszel egy része készen is lesz. Raktárral,
egyébbel letelepültek, és folyik amunka. Minden feltétel nélkül akábeleket
felhúzzák, majd alakos utólag köthet rá. Jövő tavasszal folytatják amunkát.

Az Endrőd és Vidéke Takszöv. fejlődéséről, mint magánember, mi a
véleménye?

Szerintem büszkék lehetünk arra, hogy városunkban működik ez az
intézmény. Azért is, mivel a város három legimpozánsabb új épülete:
Endrődön a központjuk, továbbá az endrődi és a gyomai kirendeltségük.
Biztos, megbízható partner, színvonalas, kedves kiszolgálást is kapnak az
emberek, és ezt mindenképpen meg kell köszönni. Ez az itt élő polgárok
pénzének jó forgatásával, jó sáfárkodásával jöhetett létre.

• Van-e közelebbi adat ajövő évi költségvetésről, és várhat6an milyen
főbb jellemz6i lesznek?

Most van folyamatban az előzetes áttekintése. Azt látni lehet, hogya
közalkalmazotti, köztisztviselői bérfeJlesztésre, a tizenharmadik havi bérre
igazán nem akarnak adni, hanem ki kell azt gazdálkodni. Bizonyos oktatási
normák is kedvezőtlenebbek, például azeneiskola esetében. Összességében
úgy látszik, hogya fejlesztések aránya elmarad a múlt évek szintjétől.

Mindenképpen apályázatok adta lehetőségeket kell majd kihasználni, persze
asaját erő kérdése is felmerül ... Tudomásul kell venni, hogy az ország nincs
jó helyzetben. Mindannyiunk érdeke, hogy az infláció ne emelkedjen, viszonl
az is érdeke mindenkinek, hogy a jövedelme, s ennek vásárlóértéke ne
csökkenjen. Nem könnyű évnek nézünk elébe. Atizenharmadik havi béreket
elbocsátásokkal kellene kigazdálkodni, ami súlyos dolog lenne. Úgy érezzük
azonban, olyan sok intézkedést tettünk meg a város költségvetésének
érdekében, hogy átvészeljük ezt is. Bízom abban, hogy 2006-ra talpra áll az
ország, és kedvezőbb kölségvetése lesz.

~ .." '*
EJSZAKAI FURDOZES

a gyomaendrödi Liget-fürdöben
2004. november 13-án 21.00 órától l

Fedettfürdő éjszakai belépőjegy: 800 Ft

"LOMBHULLATÓ" zenés-táncos est
fürdőzéssel.Zenél az AKANTISZ-band

Jöjjön el Ön is, ésfedezzefel afürdőt éjszaka!
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Az Önfejlesztö Iskolák Egyesületének XI. Konferenciája Gyomaendrödön
Szeptember utolsó napján az ország különböző tájairól mintegy 110

pedagógus érkezett városunkba egy háromnapos konferenciára, amit a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon az Önfejlesztő Iskolák
Egyesületével közösen rendezett.

Al egyesület 1996-ban alakult, jelenleg 126 közoktatási intézmény a
tagja. Közös céljuk a folyamatos fejlesztés, alapelvük a nyitottság, és jól
bevált módszerük az egymástól való tanulás. A konferenciák helyszínéül
általában a tagiskolák városait választják, így került sor az idén
Gyomaendrődre.

Mi, mint ennek az egyesületnek alapító tagjai immár 11. alkalommal
vehettünk részt ilyen rendezvényen, de először voltunk házigazdák.

A konferencia témája az oktatásügy aktuális kérdése: az iskolarend
szerünkben kialakult szelekció visszaszorítása, a hátrányos helyzetű vagy
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének biztosítása volt. Al
integrációval akülönböző adottságú és szociális hátterű gyermekek együtt
nevelése valósulhat meg. Megszünteti a szegregációt, a hátrányos
megkülönböztetést, tanulók és iskolák között egyaránt. A témában az
oktatásirányítás és az elméleti pedagógia jeles képviselői tartottak előadás!:

Bernáthné Mohácsi Viktória (OM), Fonyódi Ilona (OM), dr. Torda Ágnes
(ELTE), Arató Ferenc (OOIH), Orosz Lajos (Hétszínvirág Általános Iskola,
Marcali), Kemény Péter (EC-PEC Alapítvány), Gál Ferenc (NSZI), Árendás
Péter (Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs). Azoknak az iskoláknak a
képviselői, akik az integráció megvalósításában már tapasztalattal ren
delkeznek, szekcióüléseken mutatták be saját gyakorlatukat. Kezdő

lépésekről számolt be az ajkai Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatóhelyettese. A győri Fekete István Általános Iskola
és Óvoda igazgatónője. A magatartáskultúra fejlesztésének kidolgozott
gyakorlatát mutatta be. Akollégiumi alapprogram bevezetése aJAK-ban és

aházirend új fejezetei címmel tartott tájékoztatást aszékesfehérvári József
Attila Középiskolai Kollégium igazgatója. Abudafoki Herman Ottó Általános
Iskola igazgatóhelyettese akörnyezeti nevelés helyi programját tárta ahall
gatóság elé. Módszertani ismertetőt hallhattak az érdeklődők a székesfe
hérvári Teleki Blanka Gimnázium történelemtanárától: Történelem prezentá
ci6 az integrált oktatásban címmel. Megismerhettük, hogyan fogadják be és
nevelik együtt egészséges társaikkal afogyatékkal élő gyermekeket aszege
di Fekete István Általános Iskolában.

A mi iskolánk tantestülete PHARE-pályázaton nyert támogatás fel
használásával kidolgozott és kipróbált, az integrált oktatás során alkal
mazható technikákat, tanítási módszereket és tanulói tevékenységi formákat
mutatott be. Egymás munkájának megismerése során mindenki találhatott
a témában olyan jól bevált gyakorlatot, amelyet saját intézményében is
megvalósíthat, s amelyelőreviszi adódó nehézségei megoldásában.

A programszervezés során arra törekedtünk, hogy ne csak az iskolát,
hanem avárost is megismerjék avendégek, hiszen sokan nem jártak még
hazánknak ezen a táján. A város nekik kellemes meg lepetést jelentett. A
szépen rendezett, kellemes hangulatú városközpont, a saját stílusukban
felújított régi épületek, aszínvonalas szállodák és nem utolsósorban amin
den igényt kielégítő, szíves vendéglátás elismerő szavakat váltott ki belőlük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik a
vendéglátásban segítettek, Illetve vállalták a házigazda szerepét. Külön
köszönöm Illés János úrnak az elszállásolás, az étkeztetés megszervezését,
Megyeriné Csapó Ildikónak akonferencia helyszínének biztosítását.

Reméljük, vendégeink elvitték jó hírünket, és szívesen térnek vissza
máskor is hozzánk.

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola nevelőtestülete

Az újfürdőigazgató
Mint azt megírtuk, az önkormányzat gazdasági tár

saságának üzemeltetésében lévő Liget-fürdő irányítását
2005. december végéig Furka Sándor ügyvezető kezébe
adta. Ő korábban Dévaványán dolgozott, a gabonafor
galmi vállalat rizshántoló üzemében, valamint a Békés
Megyei Vízmű Vállalatnál, majd az Ekuna Kft.-nél.
Környezetgazdálkodási mérnökként nem régen került a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-hez, rövid ideig afürdőben

is tevékenykedett, termelésirányítóként.
• Pályázatában milyen célkitűzéseket fektetett le?
Ebben rövid és hosszú távú elképzeléseim szere

pelnek. Az előttem álló bő egy évben szeretném az
üzemeltetést a legtökéletesebben megoldani,
ugyanakkor költségtakarékosan, úgy, hogya szolgál
tatások színvonala ne szenvedjen csorbát, sőt azon
javítsunk. EI kell készíteni a gépkocsiparkolókat, egyelőre legalább
kohósalakkal szeretnénk ezt leburkolni. Legfontosabb feladatunk azonban
"eladni" a fürdőt, hogya főszezont lezárva, az új fedett medencéket és a
gyógyászati részleget jobban kihasználjuk. Az üzemeltetést olyan szinten
kell rendbetenni és optimalizálni pillanatnyilag, hogy a folyamatos
üzemmenet biztosított legyen. Atéli, úgynevezett holtszezonban elsősorban

atelepülés lakóit szeretnénk mozgósítani, hogy ismerjék meg az új fedett
uszodát és agyógyászati részleget, rendszeresen járjanak el hozzánk.

• A hosszabb távú elképzeléseket, további fejlesztéseket a tulajdonos
hagyja j6vá, határozza meg, ugyanakkor segíti avezetés átvételében, abein
dulásában? ..

Természetesen. Alt el kell mondanom, hogy afürdő helyzetét figyelem
be véve avezetőváltás nem enged hosszabb átmeneti időt. Ameglévő prob
lémák megoldásában az önkormányzat azonban segítőkész, hogy mielőbb

a rendes kerékvágásba jussanak a dolgok. A közelebbi, távolabbi jövőre

nézve úgy látom, hogya külső térben szükség lenne egy
csúszdára, hogya gyerekek igényeit jobban ki tudjuk
elégíteni. Szintén agyerekeknek lenne jó egy nagyobb
pancsolómedence, amostanit bővíteni kellene. Agyó
gyászati részleget is fejlesztenünk kell, ennek érdekében
a strand területére egy másik termálmedencét
építenénk, esetleg élményeiemekkel: buzgárokkal,
nyakzuhannyal ki bővítve. Agyógyászat területén fontos
lenne, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
nagyobb óraszámban engedélyezze és finanszírozza a
gyógyászati tevékenységet. Ha megvalósulna, hogy
egész évben nagyobb számú vendéget tudnánk fogadni,
akkor talán a vállalkozók megtérülő beruházásnak tar
tanának egy gyógyszállóépítést, ami következésképpen
növelné ami forgalmunkat is.

• Tervez-e valamilyen kapcsolattartást a környék hasonl6 létesít
ményeivel?

Ezt mindenképpen tervezem, szakmai és egyéb működési informá
ciókat szeretnék cserélni, valamint tisztában lenni a konkurencia szolgál
tatásaival, gazdasági vezetésükkel, módszereikkel. Megemlíthetem itt a
szarvasi, agyopárosi, abékéscsabai vagy cserkeszőlői strandokat.

• Ön szerint egy ilyen fürdő működne-e megfelelően vállalkoz6i
alapon?

Al elmúlt időszakot és apillanatnyi helyzetet figyelembe véve afürdő

saját lábán nem tudna megállni. Most hirtelen nem is tudnék erre példát
említeni az országból. Ajövő kérdése, hogy képes lesz-e erre valaha is ...

• A belépők árát szükséges lesz-e emelni, ezzel is a bevételi oldalt
növelni, hiszen ismert, aberuházás nem kevésbe került?

Ajövő nyárra vonatkozólag nem látható még az árak színvonala. Atéli
szezonban áremelés biztosan nem lesz. -b-



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2004. NOVEMBER

Képviselő-testületiülés anyagából 2004. október 28-án

Napirend elöttiekböl
Az endrődi katolikus templom 200 éves lesz idén. Ennek megünneplésére

november 6-án istentiszteletet tartanak.
November 17-én közmeghallgatás lesz, az előzetes tervek szerint a két

településrész között fekvő Bethlen iskola épületében. Napirenden van ahul
ladékgazdálkodási terv, aköltségvetés és az idei beruházásokról beszámoló.

Dezső Zoltán képviselő aktuális kritikai monológjában a zeneiskola
bővítéséről szólt, mivel szerinte az nem önkéntesen történI, ellentétben a
korábbi beterjesztéssel. Továbbá a Híradóban téves adatok jelentek meg erről

(téves, amennyiben téves anyagot kapott a szerkesztő, és igaz, amennyiben
igazakat kapott' Egyébként a b6vülés által növekedett kv6tára vonatkozott az
ominózus utalás, ám efölött aképvisel6 úr átsiklott'- aszerk.). Felhívla még a
figyelmet, hogy egy rendelet alapján a polgármester összeférhetetlen, mint a
Híradó felelős kiadója. Felvetéseire írásban kapja meg aválaszt aképviselő úr.

Czibulka György képviselő felhívla afigyelmet arra, hogya MÁV-állomá
son a jegypénztár nyitva tartása megváltozott. Este fél hattól bezár, nem lehet
jegyet váltani ez után. AHíradó kérdésére agyomai állomásfőnök, Nagy Péter
csak annyit mondott, hogy erről nem nyilatkozhat. A MÁV Központi
Sajtóirodáját pedig nem sikerült elérni. Az ügyben egyébként már kiszivárgott
hír, hogy atakarékosság jegyében történnek az ilyen és hasonló intézkedések
avasútnál ...

Napirendi pontokból
e/ A képviselő-testület 2005. január 1-jétőlismét indokoltnak tartja az

adótételek emelését. Ennek okát aszennyvízberuházás adókedvezménye miatti
bevételkiesésben, inflációban és finanszírozási változásokban látják. Néhány
példa arendeletből: az építményadó mértéke 6%-kal nő;

atelekadó emelése 6%-os;
magánszemélyek kommunális adóját 15%-kal emelik;
az idegenforgalmi adó emelésének mértéke 25%-os;

PÁ YÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot

hirdet
a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt müködő 1587.

helyrajziszámú
Városi Sportcsarnok profilkötöttségü bérbeadására,
2005. március 1-jétól, öt évre, 2010. február 28-ig.

Apályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd város

Polgármesterének címezve, "Sportcsarnok" jeligével ellátva 2005. január 31-én
12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.

Apályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöve
geI. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő!

Apályázat elkészítéséhez apályázat részletes feltételeire vonatkozó előírá

sok ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Titkárságán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122.

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot

hirdet
a Gyomaendrőd 1100/2 helyrajziszámú sporttábor müvelési ágú
Ifjúsági Tábor profilkötöttségü bérbeadására,
2005. március 1-jétól, tíz évre 2015. február 28-ig.

állandó tevékenység utáni iparűzési adó az adóalap 1,7%-a, az adóemelés
mértéke 13,33%;

ideiglenes tevékenység utáni iparűzés i adó emelkedése 50%-os, illetve
33%-os.

e/ Módosították az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló rendeleteI. Ennek egyik oka az európai uniós jogharm0
nizációból adódó változások. Érdemi változás, hogy nem csak amagyar állam
polgárokat lehet lakáscélú állami támogatásban részesíteni

e/ Beszámoló hangzott el a 2004. július 10-i rendezvényekről, a
középdöntős szépségversenyről és a Fásy Mulatóról. Az önkormányzat 1,5
millió forinttal támogatta a rendezvényt, televíziÓS reklámlehetóség fejében.
Arendezvényekről aMagyar ATV és az MTV1 számolt be, illetve többszöri rek·
lámblokkot sugárzott Gyomaendrődről. A város rendelkezésére bocsátonak
reklámfiImet is ,

e/ AVárosi Gondozási Központ egy-egy épületet kér használatba az önko
rmányzattól: a Blaha úti idősek napközi otthona számára az Endrődi utca 1.
szám alattit, valamint agondozási központ szomszédságában fekvő Hősök útja
66/1. szám alatti ingatlanokat.

VO Támogatják, hogy aTáncsics utca 42. szám és aMikes Kelemen utca
35. számú ingatlanhatárokon álló villanyoszlopokra közvilágítási lámpatesi
kerüljön felszerelésre.

VO Tájékoztató hangzott el a2004-ben és 2005-ben építendő 20 új, bel·
területi út megvalósulásáról (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés). A nyertes
ajánlattevő aStrabag Rt. lett.

e/ A városban abelterületi szennyvízberuházás során egyes ingatlano~

szennyvízbekötései nem történtek meg. Ennek több oka van, s az ingatlano~

többsége önhibáján kívül maradt ki, de fizeti a csatornamű-hozzájárulásl

Pályázatot nyújtanak be ennek megoldására. Az előkészítő munkálatok, tervel.
és pályázatok elkészítése folyamatban van.

Apályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Várol

Polgármesterének címezve, "Ifjúsági Tábor" jeligével ellátva 2005. január 31.
én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.

Apályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöve
gel: Afenti határidő elmulasztása jogvesztől

Apályázat elkészítéséhez apályázat részletes feltételeire vonatkozó előfrá·

sok ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivalal
Titkárságán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázal~

hirdet
a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére

Apályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázato! zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd várOI

Polgármesterének címezve, "Tourinform Iroda" jeligével ellátva 2004. novembei
30-án 12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell pos~i

úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
Apályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöve

get. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő!

Apályázat elkészítéséhez, apályázat részleles leHételeire vonatkozó elórrá
sok ingyenesen átvehetők Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügji
és Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon
(66) 386-122/112 mellék.
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Testvérek között!
Lengyel testvérvárosunkba a 650. születésnapját ünneplő Pilznoba 9

tagú gyomaendrődi delegáció utazott. A több évszázados rokoni, baráti
kötődés, szeretet az itt töltött napok minden másodpercét átlengte.
Megérkezésünk első óráiban a 15 éves Taurus húsipari kiskombinátba
látogattunk el, ahol részletes szakmai-gazdasági ismertetés után megkós
toltuk a koleszterinbombaként ható, pazar ízű golonkát (magyarul: lőtt

füstölt csülköt). Az esti órákban már a városi CIVIL HÁZBAN élveztük a
házigazdák újabb megvendégelését.

A kedves pilznoiak sorban bemutatták a külföldi vendégeket
(gyomaendrődieket, pilznoiakat) és abelföldi ismert személyiségeket. Ami
viszonlválaszunk volt a legrövidebb és legfrappánsabb. Majd a lengyel
ízekel reprezentáló svédasziaihoz invitállak bennünket. Amásodik napon az
ünnepségsorozat szent misével kezdődöIt, majd egy palinás iskola új tor
nacsarnokában folytatódoIt: avárostörténet bemutatásával, apilznoi Sokol
amatőr együttes különböző tagozatának folklór műsorával, a helyi diákok
dramatizált jeleneteivel, a településhez kötődő személyiségek bemutatásá
val és a legkiválóbbak kitüntetésével.

Az esti fogadáson megismertük a könyvtár vezetőjét is, akit a Városi
Könyvtár nevében megajándékoztam Pilzno polgármesterének, Jozel
Chumrának dr. Csorba Csaba jegyző egy gazdagon díszített perzsa fali
szőnyeget nyújtott ál. A felejthetetlen és emlékezetes testvéri vendéglátás
két és fél napján Iványi László tisztelendő atya mint tolmács brillírozott.

-HAL-

HA EUv1.ÚLT MÁR. HÚSZ ÉVES ÉS
SZER.ETNE MEGTANULNI TÁNCOLNI"
JÖjjÖN EL GYOMAENDR.ÖDON A
KATONA JÓZSEF MOVELÖDÉSI HAzBA
AHOL NYOLC H.trvtG~NÁT VASÁR.NAP
D~LUTÁNONId.NT TÁNCISKOLA VAAJA

BEIMTKOzAs ÉS ELSÖ TÁNCÓR.A
2004. NOVEMBER. 7-ÉN
D~LUTÁN 17 ÓR..AI KEZDETTEL
TANDf]: 6.000.- FflFÖ

TÁNCTANÁR.: MEGYERl LÁSZLÓ

TOVÁBB! INFOR.MACIÓ:
maii: rumbatsk@freemail.hu
Tel/fax: 66-283-524

IWIW.rumbatse.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
PÁLVÁZATOT

ir ki a: Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. B/2. sz. alatti összkomfortos, köllségalapú
bérlakásra. Abérlakás alapterülete: 35,70 m1, lakbére: 10500 Ft/hó.
Apályázat feltételeil "A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenitéséről szóló
többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 8/A. § (3) bekezdése"
tartalmazza, melyek az alábbiak:
"Az Endrődi u. 5-7 sz. alatt lévő bérlakásokra az agyomaendrődi állandó lakos
pályázhat:

- aki a62. életévét, illetőleg areá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve
az, aki a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette.

- aki atelepülésen lévő legalább komfortos lakóingatlanát az önkormányzat
által is elfogadott érlékben egy éven belül értékes~i

- aki betétkönyvben tartósan lekötött annyi készpénzvagyonnal rendelkezik,
vagy a lakóházas ingatlanának értékesítését követően rendelkezni log, mely ele
gendő az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szolgállalást biztosító
tartós bentlakásos intézményben az egyszeri hozzájárulás megfizetésére
(17/2003. (VII. 7.) KL számú rendelet 8. § (1) bekezdése)."
Aköltségalapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesí
tendő az akérelmező:

- aki a(3) bekezdésben foglaltaknak megfelel, saz Idősek Klubjában tagsá
gi jogviszonyt létesít apályázat pozitiv elbírálását követő 8napon belül.

Pályázati adatlapot a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán lehet
kérni, melynek benyújtási határideje: 2004. november 5. napja.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humánpolitikai bizotlságának
hatáskörébe tartozik. Dr. Dávid Imre polgármester

r o
-,-,-,-,-,-,-.-,_

O
_'-'-'-'-'-'-'-'-'-'_'_"

i Köszönet i
! . AGyomaendrődi SzíniolI Mazsorett Csoport köszönetét lejezi ki az aláb-
I bl tamogatoknak: dr Dávid Imre, GUbUCl József. polgármesteri hivafal humánpolitikai
. bizoIlsága. Belhlen GMezg. Szakképző Isk. és Kollégium. Kner Imre Gimnázium. Szakkózépisk. és

Kollégium. Kis Bálint Általános Iskola. Kórós Menti Alapfokú Múvészeloktalási Intézmény.
Kulturális Egyesület, Gye., Jakus Imre, Poharelec László. AggolI Noémi, Kruchió Ferencné,
Komlovszki Ferenc. Csalah László, Hegedús Zollán, Fülóp István, Kelemen Péter, Miklavicz István,
Seres Imre, Zsilinszky Mihály, Dúzs Károly, Roósz Adám, Fekete Lajos, Losonczi Lajos, Hegedűs
József, Kurilla Béla. Oláh Ilona, Fekete LáS1lóné. Szarka Csilla, Gschwindl Mihály. Gyulai Big Band
1enekar. Szarvasi Rezesbanda Hagyományörző Fúvósegyültes, Széchényi Zsigmond
Vadásztársaság, Városi Zene· és Művészeti Iskola. Juhász Józsel, dr Katona Piroska, Margó .
Virágbolt, Flamingó Virágbolt, Rávai Béla, Hangya Lajosné, Majoros Mária. Horváth Sándorné. ~
Varga János, Varga Béla, Arnólszky György, Balázs Dezső, Szabó Bálint, Körös BÚloripari Klt, Pelle I
András, Gyomai Kner Nyomda Rt, Zöld cukrászda, Pájer Sándor, Szivárvány ABC, Bolllik i
Elelmiszerboll, Hungell Kft, Murányi Károly, Nagy Ferencné, Varga Zoltán, Bencsik Mihály, '
Juhászné Murányi Katalin. Csapó Lajos. Tólka Sándor. Katona József Műv. Közp .. Szilágyi I

I Szabolcs, Marek Pawlowski, Marek Michaiak, Porubcsánszki Ivelt. Kónya István, Oláh Gizella és i
i.. ~~~á0~b~I,. ~Q~á,~n~.ó.2!. Já~~_. _. _. _. _. _. _. _. _ ._. _. _ ...i

Agyomaendrődi Liget-fürdő

gyógyászati rész
legén kedden ként
9.00-13.00 ingye
nesen rendel

,

dr. Varga Akos
ortopéd és mozgásszervi
rehabi Iitációs szakorvos.

Ugyanitt a felírt kezelések TB-támo-
gatással igénybe vehetöek:

• Medencefürdő

• Termál kádfürdő

• Szénsavas fürdő

• Orvosi gyógymasszázs
• Víz alatti vízsugármasszázs
• Víz alatti csoportos gyógytorna
• Csoportos gyógyúszás 18 év alatt
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Sikér bolt
Kft. régi elképzelése, hogya

gyomai városrész központi részében is üzletet nyithas
son. Ez most valóra válik azzal, hogyamegvásárolt Hősök útja és Kossuth
utca sarkán lévő volt egyházi ingatlanon megtervezhette és felépíthette az új
élelmiszer áruházát. Az építkezés már a vége felé közeledik, s november
közepén átadják a forgalomnak az 1500 m2-es telken felépített 630 m2-es
alapterületű épületben a 330 m2-es eladótérrel rendelkező áruházat.
Agyorsabb kiszolgálás és fizetés érdekében három kassza üzemel majd.

ASikér kft.-nél úgy látják, hogy azzal az árukészlettel, amivel ők ma is
a lakosság szolgálatára állnak a meglévő három boltban, ajövőben is - a
meglévő konkurencia ellenére is - szükség lesz, és a negyedik csemege
üzletük megnyitásával amég jobb ellátást segítik elő. Valószínűnek tartjáK
- mondta Szabó Béla, a cég egyik tulajdonosa -, hogy az egymás
közelében lévő jelenlegi három üzlet: az ÁFÉSZ, a Gschwindt és kiss!
távolabb aCuti, az új Sikér-csemege belépésével valamiféle átalakuláson,
profilváltáson megy majd keresztül.

Arról, hogy mi a véleményük a Gyomaendrődön a közeljövőben

letelepedni kívánó két áruháziánc belépéséről, azt felelte Szabó úr, hogy ter·
mészetesen megérzi mindenki ennek aforgalomcsökkentő hatását, de mini
aPenny esetében is, néhány hónap alatt - úgymond - beáll, stabilizálódiK
aforgalom. Egyébként az új élelmiszerbiztonsági előírások életbelépése is
több kisebb bolt megszűnését segítette elő napjainkban.

Ahelyi és akörnyékbeli emberek vásárlási szokásaihoz, természetesen,
alkalmazkodnak majd e modern, a mai kor követelményeinek megfeleló
csemege nyitva tartásában is. A kínáló gondolákon a Sikér üzleteiben
megszokott, széles áruválasztékot találnak november közepétől a betéró
vásárlók.

Sass Ervin újságíró megnyitójában elmondta, hogy egyik legjelentősebb

képzőművészeti esemény Gyomaendrődön az őszi tárlat. Idén kilenc új alkotó
jelentkezett, de vannak, akik évtizedek óta résztvevői aváros művészeti életének,
mint például Nagyné Veres Róza, Honti Antal, Uhrin Pál. Mintegy harmincan
adtak művet atárlatra. Ebben az évben is található néhány kiemelkedő mű, de
felütötte fejét akereskedelmi szemlélet is, néhány munkában ez érezhető ...

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola szólistái közreműködtek az ünnepélyes
megnyitón.

Akiállitók: B. Molnár Zsuzsa, Beinschróth Andrea, Csikós Irén, Csikósné
Harmati Mária, Demeter György, Diószegi Bíró (i)Lona, dr. Győri Vilmos, Eichler
Éva, Farkas Sándorné, Farkasinszky Györgyné, Fekécs Imréné, Fekete Istvánné,
Honti Antal, Józsikné Gyuricza Margit, Kovács Arnold, Kovásznai Klára,
Kovásznai Nóra, Májer Lajosné, Nagy Brigitta, Nagyné Veres Róza, Polányi
László, Rávainé Farkas Éva, Schwalm Gyula, Szakáll Sándor, Szarka Lajos,
Turcsányi Andrea, Uhrin Pál, Varjú Szabolcs
r--

A
• Új és használt autóra

akár 0% kezdő befizetéstől

• Gépjármű, ipari és mezőgazdasági

gépek finanszírozása
• Magánszemélyek közötti

adásvételhez is hitel
• Hitelkiváltás
• Személyi kölcsön autóra
5400 Mezötúr, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340-671

A Gyomaendrőd Siketekért és Nagyothallókért Alapitvány nevében köszönetünket fejezzük ki
azoknak aváltalkozóknak, akik szja 1%-ukat nekünk felaiánlollák. (adószám: 18380558-1-04)

Köszönellellvanics Zsuzsanna

1%' 1%' 1%' 1% • 1% • 1%' 1% • 1%' 1% • 1% • 1% • 1%

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
AMozgáskorlálOZOltak Békés Megyei Egyesületének Gyomaendrődi CsopOI1 vezelősége ezúton

köszöni meg azoknak a lámogatóknak segilségét. akik 2004. szeptember 25-i vacsoránkat lombo
latárgyaikkal támogallák. Kivánunk számukra nagyon ió egészségell Csőke János csoportvezető

Közalapitvánv Gvomaendrőd Város Közavűiteménveiért kiemelten közhasznú alaoítvánv
(Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.) megkószöni mindazoknak a támogatását, akik a 2003. évi szja
1%-ával (összesen 28586 FI) segIteIIék, hogya Vidovszky- és Corini-képek restaurálására kapolt
pályázati összeghez, továbbá Pálzay Pál: Vidovszky Béla mell~zobrának bronzba öntéséhez a szük
séges sajáterő egy részét biztositani tudtuk. (Adószám: 19058733-1-04)

KöszönelIel Molnár Anikó nonproiii üovinléző

Köszönjük, hogy az szja l%-ával lámogallák egyesülelünkel! A 2001. évi adóból 8618 FI, a
2002. éviből 52623 FI, a2003. éviból 98688 Fllolyt be.

Adószám: 18375396-1-04 -Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület-
1% • 1% • 1% • 1%·1% • 1% • 1%·1% • 1% • 1% • 1%.1%

Miért érdemes most a FordTransitot valasztania?

li? kategóriájában a FordTranslt rendelkezik a legalacsonyabb üzemeltetési költségekkel-;
lB' a több mint 200 fajta típusvariáció minden vásárlói igényt kielégít;
IB' a FordTranslt modellek rendkIvül népszerüek és megbízhatóak;
lB' szervízígényük minimális;
iH 3 éve toronymagasan vezetik a kategória eladásí statisztikáit".

Ráadásul most egyetlen FordTransit vásárlása esetén is flottakedvezmény jár Önnek! I
Válassza azt a haszongépjármüvet, amelyik Onnek a legtöbb hasznot hozzaI l
'forrás;~ DEKRA DEKRA-Expert Kft.
"Az MGE ~livatalos, 2001-2004 statisztikája alapján, a "2 kategóriában.

A részletekről érdeklődjön markakereskedésünkben!

FordTransit Minőség.Megbízhatósag, ~

SÁNDOR SERVICE KFT.
5310 KISÚJSZÁLLÁS, Deák F. u. 69-75. Telefon: 06/59/321·134. Tel./fax: 06/59/322·300
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ARózsahegyi iskola sporteredményei
Dél-Alföldi régió nyilt serdülő egyéni bajnoksága
Békéscsabán, szeplember 3-án. 4-én Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye

allétikai szakosztályainak részvételével került sor erre a rangos versenyre, ahol 8
lanulónk összesen 22 versenyszámban indult, és ll-ben továbbjutolt az országos
döntőbe (IX. 18-19. Debrecen). Összesen 4ARANY-, 5 EZÜST- és 2 BRONZérmet
szereztünk.

Aranyérmeseink (1991-es szül.): Farkasinszki Mariann diszkoszvetés: 22,45 m
(isk. rek.), Farkasinszki Mariann gerelyhajítás: 36,50 m (iL), Gonda Martin disz
koszvetés 36,87 m(iL), Jónás Balázs gerelyhajítás 25,72 m(ir).

Ezüstérmesek: Farkasinszki Zita 300, Farkasinszki Zita 600 m, Farkasinszki Zila
3km gyaloglás, Gonda Martin gerelyhajítás, Németh Richárd (1990. sz.) 800 m.

Bronzérmesek: Gonda Martin súlylökés, Tokai Gréta 2000 m.

*
Debrecenben, az országos dönlőben, Farkasinszki Mariann diszkoszvetésben

24,67 m-rellll., gerelyhajításban 31,14 m-rel aII. helyen végzett. Ezen kívül továb
bi érlékes helyezéseket értünk még el.

Forg-Tech Kupa, országos minősítő verseny, Békéscsaba, 2004. október 1.
Kelet-Magyarország legjobb allétikai szakosztályainak részvételével került sor

erre aversenyre, ahol 28 érmet gyűjtöttünk: 7aranyat, 9ezüslöt és 12 bronzérmet.
Eredmények:
Aranyérmesek: 1993. - Barna Nikolett 2000 m8:39,6 p; Burai Ildikó súlylökés

6,18 m; 1992. - Balog Hajnalka 60 m8,46 mp; Balog Hajnalka távolugrás 450 cm;
Szakálos Edina 2000 m8:12,7 p; 1991. Farkasinszki Mariann gerelyhajítás 32,26 m;
1990 - Némel Richárd 2000 m647,8 p.

Ezüslérmesek 1993. - Barna Nikolett súlylökés, Dávid Benjámin súlylökés;
Dávid Imre 2000 m; 1992. - Szerető Zoltán súlylökés; Lakatos Erzsébet; Kurucz Éva
2000 m; 1991. - Farkasinszki Mariann diszkoszvetés; Gonda Martin súlylökés;
Haveida Róbert 2000 m.

Bronzérmesek: 1993. - Barna Nikolett távolugrás; Barna Nikoletl 60 m; Burai
Ildikó kislabdahajílás; Dávid Imre súlylökés; Ralael Jenő kislabdahajílás; 1992. 
Balog Hajnalka súlylökés; Lakatos Erzsébel kislabdahajílás; Kurucz Éva távolugrás;
1991. - Farkasinszki Zila 200 m; Farkasinszki Mariann súlylökés; Gonda Barbara
diszkoszvelés; 1990. - Német Richárd 200 m.

*
Aranyérmek az országos diákolimpiákon

Gyönyörű sportsikereket értek el allétáink az elmúlt egy hónap során' Három
országos bajnoki címet szereztünk, méltán vívtuk ki magunknak a szakma teljes
elismerését.

Eredmények:
Október 2-án, Budapeslen, aPuskás Ferenc Stadionban került megrendezésre

73 NAP iskola részvélelével az Országos Egyéni Gyermekbajnokság, ahol Balog
Hajnalka kétszeres országos bajnok lelt. Előbb 60 méleres síklulásban 8,66 mp-es
időeredménnyel bizonyult a legjobbnak, majd a 10 méteres repülőlulásban 27,9
km/óra sebességgel lett a leggyorsabb. A bajnokság végén megválaszlották a
mezőny legjobb eredményét elérő sportolót. A370 lányversenyzőből ami allélánk
nyerte el averseny különdíját, egy MP3-as lejálszót.

Szeptember 30-án, Gyulán, amegyei diákolimpián a lány kislabdahajító csa
patunk megyei diákolimpiai bajnoki címet szerzett 48,78 m átlaggal. A súlylökő

csapalunk 8,72 m-rel (1 cm-rel elmaradva), lávolugró csapalunk 4,39 m-rel, míg a
10x200 m-es váltónk4:43,4 mp-cel amásodik helyen végzett. Mind a4csapalunk
leljesítményének elismeréseként, bejutott az országos dönlőbe l

Oklóber 13-án, Budapeslen, a Szilágyi ulcai UTE pályán már az országos
diákolimpiai döntőre került sor az ügyességi csapatbajnokságon, ahová abeérkezett
megyei jegyzőkönyvek alapján versenyszámonként az ország 12 legeredményesebb
iskoláját hívták meg.

Lány kislabdahajíló csapatunk 49,95 m-es áttaggal országos diákolimpiai
bajnoki címel szerzeit!

Csapattagok: Farkasinszki Mariann 52,40 m; Gonda Barbara 51,80 m: Tímár
Adrienn 48,42 m; Farkasinszki Zila 47,18 m, Tokai Gréta 44,47 m.

Leány súly lökő csapalunk ugyanebben az összetettben 8,75 m áttaggal az
V. helyen végzett.

Leány távolugró csapatunk 4,51 m-rel Geszti Bettinával és Balog Hajnalkával
kiegészítve aVIII. lelt.

A10x200 m-res vállóban 16 csapat indult, a legjobbak között iskolánk csapa
ta aXII. helyre került 4:47,1 p-cel.

Megvonva a mérlegel: a 2004-es évben iskolánk lanulói 6 országos bajnoki
címet, 4 ezüsl- és 2 bronzérmet szereztek az országos diákolimpiákon, a megyei

Kedves Gyomaiak! Kedves Endrődiek!

Kedves Gyomaendrődiek!

Kedves Főldijeim!

Történészként (és gyomaiként) több évi anyaggyűjtő és levéltári kutató
munka után bátorkodtam megírni "A hazáért és a szabadságért - előre I

Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban" cimű

könyvemet. Aközel 250 oldalas munkámban méltóképpen szeretnék emléket
állítani a szabadságharcban fegyverrel és fegyver nélkül harcoló
földijei nknek. Azoknak a gyomai és endrődi hősöknek, a bátor férfiaknak és
nőknek, akik Kossuth Lajos és ahaza hívó szavára fegyvert fogtak ahon és a
kivívott szabadság megvédése érdekében. Bátran vállalták nemzetőrként,

önkéntesként és honvédként afegyveres harcot a Délvidéken, az aradi vár és
atemesvári erődítmény ostrománál, vagy más harctereken. Afeltárt és közölt
nemzetőr és honvéd névsorokban több gyomai és endrődi ismerősöm, bará
tom azonos családi és keresztnevére ismertem, akiknek szépapja, ükapja
részt veti az 1848-49-es szabadságharcban. Ebből löbben nem tértek haza
szeretteikhez, elestek, életüket áldozták a hazáért, a magyar nép szabad
ságáért.

Munkámban feldolgoztam továbbá a rendelkezésre álló levéllári doku
mentumok alapján az 1848 évi gyomai (és endrődi) legelőloglalásokal,

továbbá az 1848. április 8-i tüzvész okozta komoly gondokat, teendőket is.
Mint az lálható, az 1848-as esztendő nem csak a fegyveres részvételt
követelte meg földijeinktől, de megélhetésüket és közösségi létüket is nagy
teher nyomta. A kor mindenkitől hősies helytállást kívánt. "A hazáért és a
szabadságért - előrel Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es
szabadságharcban" című könyvemben hőseinknek és honlitársainknak
szeretnék örök emléket állítani, hogy nevük, bátor haditettük, közéleti cse
lekedetük ne vesszen el atörténelem, a dicső múlt homályában.

A könyv 800 példányban 2005 márciusában jelenik meg 1500 forintos
áfás áron Avárható nagy érdeklődésre való tekintettel az előjegyzők biztosan
hozzájutnak a könyvhöz. Az előrendelés 2004. november 30-ig az alábbi
helyeken, vagy telefonon adható le:
a) A könyvesboltban, Nyilas Miklósnénál; 5500 Gyomaendrőd (Gye.),

Szabadság tér 5. tel.: 06/20/3254-251
b) AVárosi Könyvtárban (Gyoma): Gye., Kossuth u. 50. Tel.: (66)282-598
c) ARózsahegyi könyvtárban (Endrőd): Gye., Blaha L u. 21. Tel.: 386-157
d) DL Ágoston Sándor címén: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5. Tel/fax:

(66)483-085
Akönyv átvétele történhet:
a) Személyesen szeretném átvenni (kérem jelezze, hogy hol szeretné átvenni)
b) Kérem, postázzák címemre utánvéttel (könyv ára + postaköltség)
c) A könyvet a dedikáláson szeretném átvenni. (A könyvesboltban és mind

két könyvtárban lesz dedikálás.)
(Kérjük, figye/jék aszóró/apokat is! - Aszerk.)

diákolimpiákon 8arany-, 8ezüsl- és 5 bronzéremet érdemeltek. Amegyei attélikai
szakoszlályok versenyében aII., az országos rangsorban aVII. helyen végeztünk.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika szakedző
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Mi az Ön véleménye?

2004. NOVEMBER

Megkérdeztük kedves olvasóinkat, ml a véleményük:
1. a városunkban beindult, közelmútban tovább bővített,

szelektív gyü)tést segítő hulladékszigetekröl és ennek hatásáról;
2. a Gyomaendrődön már többször elindult, megtorpant,

újJáéledt és végül napjainkban mintegy lelassult iramú kábel
televízió hálózat kiépítéséról?

Dógi Ferenc:
1. Ezt tényleg Igy kell csinálni! Alt nem tudom, hogy majd tényleg

betartják-e az emberek. Úgy kellene, hogy az emberek is felnőjenek ehhez.
Máshol ez már nagyon jól működik. Én a régi temető mellett lakom, és az
valóságos szeméttelep. Talán ezt az állapotot is megelőzné.

2. Engem ez nem nagyon érdekel, nem vagyok tévé-néző ember. Olyat vi
szonl hallottam, hogy panaszkodnak, mert beszélnek összevissza. Néha úgy
tűnik lesz, máskor meg nem.

"Egy gyomai polgár"
1. Nagyon helyesnek tartom, annak örülnék legjobban, ha az emberek be is

tartanák ezt a szabály!. Rossz véleményem van arról, aki a határban, bokros
területeken eldobálja, vagy oda kihordja aszemetét, ezt nem pártolom.

2. Nagyon várom már, hogy jöjjön, végre felszereljék avárosban. Már a
környéken mindenhol van, évek 6ta. Nem csak ígéreteket várok ebben.

Bielik Jánosné
1. Nagyon helyes, hogy beindult, és nagyon szeretném, ha több lenne

belőle. Reméljük, nem lesz ilyen szemetes aváros, mert ez borzasztó, ami itt
van. Nagyon sok aszemét mindenfelé.

2. Nagyon szeretnénk, hogy legyen. Én a Petőfi utcában lakom, de évek 6ta
nincs még. Nyugdíjasoknak azért, mert sokat vannak otthon, esetleg nem tudják
magukat másként lekötni, de fiataloknak is ... Nem nagy a választék euel a
három fogható csatornával, és ott is versenyeznek egymással, egyik műsor üti
amásikat. ..

Rafael Józsefné
1. Nagyon jó dolog. Akkor tisztább, rendezettebb lesz az utca minden felé,

és talán nem lenne sok helyen olyan büdös sem... Szerintem nagyon rosszak
agyerekek, nincsenek fegyelmezve az iskolában sem, otthon sem, de máshol
sem. Nem tanítják meg a gyerekeket a rendre meg a tisztaságra. Nagyon
csúnyán viselkednek. Itt is (a Szabadság té~i buszpályaudvar várójában) afris
sen festett falat már másnap összevissza firkálták ... Az idősekkel szemben nem
adják meg a kellő tiszteletet abuszokon vagy vonatokon sem.

2. Szerintem az abaj, hogy kevés az embereknek apénze, valószínű ezért
nem építik gyorsabban.

Tanács Zoltán
1. Ez mindenképpen jó, mert újra tudják hasznosítani ahulladékot, ezért a

fejlődéssel egyszerűen ez is együtt jár. Alt nem tudom, hogy kevesebb szeme·
teléssel jár-e majd aváros utcáin, de mindenképpen rá kell szoktatni alakossá
got erre, meg kell szokni ezt is. Az biztos, hogy kevesebb szemetet kellene
magunk után hagyni aközterületeken ...

2. Én mezőtúri lakos voltam. Ott nagyon bevált akábeltévé. Szeretném, ha
itt is lenne Én az Ifjúsági lakótelepen lakom, nagyon szeretném, ha lenne, mert
mindenképpen jó dolog, olcsóbb is, mint aparabolás megoldás, és szerintem
jobb aminősége is.

Braun Szilvia tanuló
1. Ez így sokkal jobb, például abuszmegállóban is sok szemét volt. Több

helyre kellene még kihelyezni. Egyébként, gondolom, megkönnyíti azoknak a
dolgát, akik a szeméttel foglalkoznak, és az újrafelhasználást nagyon segíti.
Tehát ésszerű dolognak tartom.

2. Jó lenne, ha meglenne már, mert engem érdekel. Újságfrónak készülök,
és ezért naprakészen ludhatná az ember a helyi híreket is ... Érdemes volna,
mert annyi minden történik a városunkban, amiről tájékoztathatna mindenkit.
Például itt volt a szépségkirálynő választás is, és egyebek, mert van, aki nem
tud elmenni ezeket megnézni, de atévén keresztül tudhatna róla ...

S. József
1. Talán nem lesz annyira szemetes aváros. Nekem tetszik. Az emberek

rászoknak, és abba gyűjtik afelesleges szemetet.
2. Eddig még nem hallottam, hogy fejlesztik. Egyik munkatársamlól hallot

tam, hogy fejlesztik tovább. Szerintem nagyon jó ötlet. Már hamarabb kellett
volna.

N. P. vállalkozó
1. Ezt hozta az élet, ennek mennie, működnie kell, helyeslem. Nem akon

ténerekt61, az emberektől függ asikere.
2. Szerintem nincs olyan igény, amely után ezt itt ki lehetne építeni. Ezért is

csúszik.
S. S. vállalkozó
1. Szerintem több kellene. Bízunk benne, hogy aváros képe is előnyösen

változik majd.
2. Részemről hagynám ezek után, nem csinálnám ... Mi már 12 éve meg

próbáltuk keresztülvinni ezt, akkor sem ment, szerintem most sem fog menni.
Aműholdas szolgáltató úgyis leel6zi.

Eredményesek a Rumba Táncklub táncosai
Október 10-én a Rumba Táncklub ismét megrendezte a Katona

József Művelődési Házban a klubok közötti hagyományos tánc
versenyét, amelyre az idén az ország huszonkét táncklubjából 77
páros nevezett. Megyénk táncosait a hazai párok mellett
Békéscsabáról, SzarvasróI és Békésszentandrásról érkezett
párok képviselték. A nagyon jó hangulatú versenyen sikere-
sen szerepeltek agyomaendrődi táncosok. Arendező Rumba
Táncklub versenyző i öt aranyo, három ezüst- és három
bronzérmes helyet szereztek meg. Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka, valamint Kovács László és Kelemen Erika mindkét
versenyágban, a standard, illetve latin kategóriában egyaránt első

helyezést ért el. Szintén két érmet akasztottak még Czeglédi Dávid és
Andor Nikola nyakába, akik astandard táncokból harmadik, míg alatin táncok
ból anegyedik helyezést érték el. További egy-egy érem boldog tulajdonosa volt
még Gombkötő Imre és Malina Andrea (arany), Mészáros Dénes és Diós Judit
(ezüst), Perei Péter és Sárközi Noémi (ezüst), Csapó László és Fónagy Zsófia
(bronz), Mészáros András és Mészáros Györgyi (bronz). Rajtuk kívül még fina
lista volt negyedik helyezésével Kulik Andor és Lázár Rebeka, valamint Filimon
Miklós és Kéri Katalin. Jól szerepelt még a nem hivatalos, úgynevezett hobby
versenyen indult három páros is. Közülük ajuhior korcsoportú Csüllög Ákos és
Mészáros Réka, valamint Nemes Dániel és Csatári Anita döntős lett, míg afel
nőtt korú Makra Gy6ző és Tóth Zuzsa első helyezést ért el.

Ez az év már eddig is igen kiemelkedően eredményes volt aRumba klub
táncosainak. Az országos bajnokságokon egy aranyo, kél

ezüstérme! és egy ötödik helyezést értek el tavasszal. Nemrégen
a gyermek korcsoportú latin országos bajnokságon jutott a
döntőbe aklub legfiatalabb versenyzőpárosa, Kulik Andor és
Lázár Rebeka, akik ott az ötödik helyezést érték el.
Nemzetközi szerepléseiket is több siker koronázla, melyek
közül a szeptember 24-25-én Kistelken immár harmadik

alkalommal megrendezett Tisza-part Open Nemzetközi
Táncverseny emelhető ki. Itt 14 ország 130 párasa mérte össze

tudását, ahol aRumba Táncklub idén két párral képviseltette magát
az egyre rangosabb versenysorozaton. Atáncosok nem mentek el hiába,

hiszen Molnár Ádám és Paróczai Rebeka junior I. latin kategóriában, míg
klubtársuk, Kovács László és Kelemen Erika ifjúsági latin kategóriában bejutott
a nemzetközi mezőny dönl6jébe, és mindkét pár az ötödik helyezést szerezte
meg.

ARumba Táncklub agyomaendrődi felnőtt, táncszerető közönség számára
is biztosít lehetőséget a táncos élmények megszerzéséhez. November 7-én
délután öt órakor ismét indul tánciskola felnőttek részére, illetve a november
27-én sorra kerülő XI. Rumba Bál nyújt majd kiváló alkalmat arra, hogy láthas
sák az ifjú tehetségeket, és maguk is kipróbálják majd atánclépéseket

Megyeri László
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ISKOLAI TALÁLKOZÓK ENDRŐOÖN
Ismét benépesült aközelmú[t egyik hétvégéjén, szeptember 18-án aRózsehegyi

Ká[mán Á[ta[ános Iskola au[ája. 55 éves találkozóra gyűltek össze délelőtt, akik még
avolt Szent Imre Polgári Iskolában kezdték meg tanulmányaikat. Örömmel, szeretet
tel üdvözölték egymást az ország különböző részeiről összejött öregdiákok. Itt ismét
megfogalmazódott, hogy 5 évvel ezelőtt, az 50 éves talá[kozón született és meg
valósított elhatározást tovább folytatják: az álta[uk alapnott "Szent [mre-díjat"
- ezüstérem és pénzjutalom - a Rózsahegyi Kálmán Á[talános Iskola egy 6. vagy
7. osztályos jól tanuló diákjának, aRózsahegyi Napok a[kalmáva[, ezután is átadják.
Atalálkozó ebéddel és délutáni baráti beszélgetéssel ért véget.

Fülöp Imréné

Az Öregszőlői Isko[a egykori diákjainak talá[kozója zárta e napon, délután az
iskolai találkozók sorát a Rózsahegyi iskolában. Az 1957-58-59--60-ban végzett
növendékek Gácsi László tanár úr osztályfőnöki órájára iparkodtak az ország minden
zugából, hogy az idesereglő diákok könnyezve, mosolyogva, ám szeretettel telített
órákat töltsenek együtt. Ki-ki amaga életútját ismertetve, atanyai iskolából kikerülI
diákok számol adtak életük elmúlt évtizedeiről. Volt közöttük gyógyszerész,
szülésznő, uránbányász, banktisztviselő és számtalan kiváló szakmunkás. Az
osztályfőnöki órát követően aHídfő étteremben, öregsző[ői módra főzött birkapörkölt
elfogyasztása után, jó hangulatban határozták el a ta[álkozó résztvevői, hogy 5 év
múlva ismét találkoznak. Dávid István

ASportcsarnok november havi programtervezete
KonditDma: hetente hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig. Vezeti Varga Lajos
tornászo[impikon
"ERIKA-torna" hetente hétfón és csütörtökön 19-20 óráig. Vezeti Czinanó Erika
November 6. GYENK SE-Gádoros megyei t. o. bajnoki női kézilabda mérkőzés.

Felnőtt: 17 órától
6., 13., 27. "B" csoportos amatőr leremlabdarúgó bajnokság fordulói: 9-14
óráig
7., 14., 21., 28. "A" csoportos amatőr terem[abdarúgó bajnokság fordulói:
15-20 óráig.
14. női NBI.-es teremiabdarúgó bajnokság.

• SPORTCSARNOK HíREI • SPORTCSARNOK HíREI •
Megkezdődtek a2004/05-ös teremiabdarúgó bajnokság őszi fordulói 20 csapat
részvéte[ével. A"B" csoport mérkőzései szombat dé[e[őttönként 9órától 14 óráig,
míg az "A" csoport játéknapja vasárnap délutánonként 15 órától 20 óráig tart. Az
"A" csoportban 10 csapat küzd a bajnoki pontokért. íme a csapatok: FAV[LL
(Túrkeve), TORNADOS (Dévaványa), SZÁRTSA, SPEED, MÖB, IFI-III.,
SCHWALM. ALKOTMÁNY. KÖRÖS KROKODIL, BÓRHARISNYA.
A"B" csoportba 10 csapat nevezett: BFC, FAVILL-II., KNER NYOMDA, FORDU
LAT (Dévaványa), POSTÁS SE (Dévaványa), BÉKE, VARJÚ KOCSMA, CSAVARGÓ,
"C"-V[TAMIN, OLD BOYS (Dévaványa).

ATDATAK AZ ENDROD ES VIDEKE TAKAREKSIOVETKEIET új.
impozáns, a XXI. század jegyében épült kirendeltségének épületét október
23-án, agyomaendrődi Kossuth utcában. Al ügyfeleket már itt fogadják. Al
épületet megáldotta Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor és Tímár Mihály
plébános. A kivitelezést Nagyné Perjési Anikó tervei alapján végezte a
szarvasi Integrál Kft.

Felhívás! • Felhívás! • Felhívás! • Felhívás!
ATemplomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, aTemplárius Alapítvány, az

Élet-másokért Egyesület, a helyi kereszténydemokraták és a Karitász
Gyomaendrődi Csoportja idén újra megrendezi a'SEGíTSÜNK ARÁSZORULÓ
GYERMEKEKEN" jótékony célú adakozását. He[ye: Szent Imre Katolikus
Templom (endrődi városrész). Ideje: 2004. december 16., csütörtök de 10.00
óra.

Gyűjtünk: tartós é[elmiszert, írószert, játékokat, könyveket, fogkefékel,
fogkrémekel, szappant. törölköz6ket, plédekel, számítógépet nyomtatóval és
minden olyan dolgot, aminek egy gyermek örülhet.

Figyelem! Ruhát nem gyűjtünk!

A Szent Kereszt Magazin fe[ajánlásábó[ 200 FVdb áron Ön is segítheti a
gyomaendrődi jótékony célú adakozási ünnepségünket l

A fe[aján[ásokat a következő címre kérjük eljuttatni: Szent Imre Kat.
Plébánia Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Fő út1. sz,

Aki anyagilag tud segíteni, annak előre is hálásan köszönjük!
Számlaszámunk: Temp[árius A[apítvány (Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet)
53200015-11060273. A Közlemény rovatban kérjük fe[tüntetni. hogy
"Segítsünk a rászoruló gyermekeken!" céljára és szintén kérjük feltüntetni az
adományozó adószámát, hogy igazolást tudjunk kiállítani.

lsten fizesse rneg minden jó szándékú Ember adakozását és segítségét!
Fr. Ungvölgyi János commendator, a Templomos Lovagrend Tiszántúli

Komtúria, 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5. sz. Te[./fax: 66/284-155;
06/30/2940-650. E-maii: ungjanos@bekesnet.hu

Zenei Világnap
Megünnepelték aVárosháza nagytermében aZenei Világnapot aVárosi

Zene- és Művészeti Iskola tanárai, növendékei, valamint a Cserháti Ferenc
dirigáita Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa által adott hangver
sennyel. Al esemény október 14-én volt, s tartalmas, szép délutánt nyújtott
a megjelent közönségnek.

A kórus

Fuvolások
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90 éve, hogy kitört
az elso világháború (IV.)

A 4. Honvéd Gyalogezrednél, valamint a4. Önkéntes Gyalogezrednél
szolgáló gyomai és endrődi katonák névsora:

Vitéz Levente György - Endrőd. Tartalékos gyalogos, gátőr. Katonai
szolgálatát 1916-ban kezdte. Kezdetben az orosz, majd 1917-ben az olasz
fronton harcolt. Kitűnt ügyességével, bátorságáva!. Vitézzé 1927-ben avat
ták.

Almási István, Máté, Vince nagybátyjai hősi halált haltak.
Leimdörfer Zoltán - Gyoma. Tartalékos tizedes, községi tisztviselő.

Békéscsabán a101. Gyalogezrednél kapott kiképzést 1903-ban, 1917-ben
a4. Önkéntes Népfelkelők Gyalogezredéhez vonult be Nagyváradra, ahol az
összeomlásig teljesített szolgálatot.

Nagy István - Gyoma. Tartalékos őrmester, MÁV-pályaőr. Katonai szol
gálatát Nagyváradon kezdte, 1914-ben. Önként jelentkezett az orosz frontra,
majd járőrözés közben fogságba esett 1915. február 6-án. A fogságot a
kurgáni fogolytáborban kezdte, majd Omskba került, és mint hadirokkant
Moszkvába, innen Szentpétervárra, és ezt követően Kazanyba helyezték.
Szökése révén Nyizsnij-Novgorodba jutott, és hadifogolycsere útján 1918.
november 6-án került haza Gyomára.

Oláh István - Gyoma. Tartalékos főhadnagy, református tanító. A 4.
Honvéd Gyalogezredhez vonult be Nagyváradra 1914 szeptemberében,
ahonnan az orosz frontra került, itt megbetegedett. 1915 novemberében, fel
gyógyulása után, az olasz harctérre irányították. 1916-ban megsebesült, és
mint rokkant. Nagyváradon, majd Szegeden, az élelmezési raktárnál mint
parancsnok szolgált hadnagyi, később főhadnagyi rangban.

Szilágyi István, nagybátyja, a 4. népfelkelőknél szolgált, és az olasz
harctéren hősi halált halt.

Polányi István - Gyoma Tartalékos őrvezető, irodai altiszt. A4. Honvéd
Gyalogezredhez vonult be Nagyváradra. Kiképzése után az olasz frontra
került. Részt vett aSan Gabrielle-i harcokban és aPiave-i visszavonuláskor
egy elsüllyedt pontonon a vízbe esett, ezután sokáig beteg volt, és
Marburgban ápolták. Békéscsabán szerelt le az összeomláskor.

Kajla Lajos, sógora, 1915-ben az orosz harctéren halt hősi halált.
Rostás György - Gyoma. Tartalékos szakaszvezető, malomraktár

kezelő. 1915. december havában vonult be Nagyváradra. Kiképzése után az
olasz frontra került, közben a távirász tanfolyamot elvégezte, és Doberdón
küzdött az ellenség ellen, megbetegedéséig. Felgyógyulása után a román
fronton harcolt és ismét kórházba jutott, ahonnan az olasz fronton a 4.
Honvéd Gyalogezrednél és végül a6. Hadtestnél szolgált aháború végéig

Schwalm József - Gyoma. Tartalékos hadnagy, főkönyvelő. 1906
májusában vonult be a 4. Gyalogezredhez Olasz frontra vitték a háború
kitörésekor, és aharcokban megsebesült. Gyógyulása után aszegedi gép
puskásokhoz került, így tovább harcolt a 300-as Ezred kötelékében a
Piavená!. Aromán megszállásig Nagyváradon a4. Gyalogezrednél teljesített
szolgálatot, hadnagyi rangban.

Szabó Lajos - Gyoma Gyalogos, földtulajdonos. 1909-ben tett eleget
tényleges katonai szolgálatának a2. Honvéd Gyalogezredben. Az 1914-es
mozgósítás után a4. Honvéd Gyalogezredhez tartozott, és az olasz harctéren
harcolt. Sebesülése, majd felgYógyulása után ezredével az olasz harctérre
került. Részt vett adoberdói harcokban, és itt fogságba esett. Szabadulása
1919. november 5-én történt meg. (folyt. köv.) Hunya Alajos

KÖSZÖNETNYI LVÁN íTÁS
Agyászoló család köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek

ifj. JUHÁSZ ISTVÁN
temetésén, és ezúton búcsúzik azoktól aközvetlen szeretteitől,

akik valamilyen ok miatt aszemély szerinti búcsúztalásból kimaradtaki
Agyászoló család

48. évforduló
Gyomaendrődön,Gyomán Szabó Lajos és Olajos Emma november 10

én ünnepli házasságkötésük 48. évfordulóját. Ebből az alkalomból kívánunk
nekik jó egészséget és hosszú, boldog életetl Gyermekeik: Muci, Irén, Lajos,
Eli, Andrea, unokáik: Andi, Anikó, Tündi, Marika, Lala, Ádám és fiaik: Pisti,
Tibi, Attila.

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Czikkely Péter és Horváth Tünde, Darvas Roland és Rudner Nikoletta,
Giricz László István és Zsombok Ilona, Baktai Zsolt és Dobó Ildikó Mária

Elhalálozott:
Haibach Márton 75, Kós Mária Klára 90, Iványi Lajosné Hegedűs Irma
77, Szujó Lajos 65, Vaszkó Erzsébet 81, Lövei György 79, Homok Elek
85, Dinya Imre 56, Csúvár Imre Elek.

Id. Molnár István és Ó Kovács Piroska a napok
ban ünnepelték 55. házassági évfordulójukat.
Gratulálunk!

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TI!Ol

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-77-ig, Sza.: 8-72-ig.

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

lb
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Bemutató, dedikálással
Balogh Tamás "Nem létező dolgok" című könyvének

bemutatása és dedikálása az OM art üzletben (Fő út 216.
sz.) november ig-én [esz 17.30 órakor. Mindenkit szeretet
tel várnak!

Előkelő helyen
A Csabai Kolbászfesztiválon a Bethlen iskola

élelmiszeripari tanulóinak csapata a 2. és a 4. helyen
végzett. Gratulálunk!

JARMU

TARSKERESO

Vállalkozói igazolvánnyal ren
delkező biztonsági Dr munkatár
sakat keresünk gyomaendrődi

munkahelyre!
Érd.: 06/62/542-240;
06/30/2064-301; 06/30/4661
738. -b-5x

Dalhatsu Charade 1.0 IDsürgősen eladó.
Tel.: 06/3013668365-b-5x

Október 6. Itp.-en .máslél szobás lakás
hosszú távra kiadó. Erd.: 06/30/6376-831.
Endrődön, 3 helYIségboi álló bútorozott
parasztház minimális bérleti díjért (+ ház,
udvar rendbentartás, javítgatás) ki$ldó
Gáz, viz, fürdőszoba nincs. Erd.:
06/30/5078-678.

Esély aboldogságra, akomoly kapcsolatra
vágyók diszkrét társközvelitője. Cronos
Iroda Békéscsabán. Info: 66/445-721;
06/20/9663-525

Bedolgozól munkal keresek műanyag
hegesztő géppel, zacskó. gyártására.
Fizetés megegyezés szerint. Erd.: Boross
Géza Gye., II. ker 461.; 06/30/5055-616

LAKAS/KIADO

MARDTI 60 ezer km-rel eladó. I.ar 470 E
Ft. Érd.: 06/30/5139-666. -b-4x-

tapétázót felveszekl Jelentkezni:
06/20/9645-260

Autóba szer~lhetö gyerekülés elado 12 kg
ig 3500 Ft. Erd. 66/284-819. -b-4x-

ALLAS
Önállóan dolgozó szobafestó-mázolól,

Asztaltuzhely, 3-as szekrény, termény
tárotó, .2 bicikli olcsón, kis szőlőprés

eladó. Erd.: 06/30/5139-666.
Kézzel hajtós kukorlcamor,1solo, egy 28
as férfi .kerékpár eladó. Ar megegyezés
szerint. Erd.: 66/284-354. -b-4x-

Gondozast vállalok! trd.: 06/20/5530 496
Elemes konyhabutor, bárszekrény,
kihúzhatós és tixes ülőgarnitúra (lélegző

oőr), dupla fotejágy, tükrös gardrób eladó.
Ar 8 EFI-tól. Erd.: 06/70/9401-996. -b
4x-

Nyugall használtcIkkek olcsón eladók:
kerékpárok, hútők, lagyasztók, moso
gatótálca, TV-k, videók, HIFI-torony,
táskavarrógép, digitális beltéri, stil jellegű

fotelágy, babakocsi, .zuhanytálca, csörlő,

szobakerékpár stb. Erd.: Gye., Kulich u.
B/t teL: 06/20/9857-259

Eladó 1 db tolóajtós gardrób szekrény, 3
ajtós. Mérete: 3x2,3 m; 2 db beltéri ajtó
lokkal együtt; 1 db öntöttvas kád, jó
állapotú; 1 db állványos mosdókagyló.
Erd.: 06/20/5416-154

Teletextes 1VJapán kepcsővel, HIFI-vIdeo
6 te es. SONY garanciával eladó. (16 E-22
EFt . Erd. 06/70/2219-378 -b-4x-

ürgosen ea : sze r nysor t ,
heverő+gyerekheverő (8 E Ft/db), Ti
gáztűzhely, keverőtárcsás mosógép (10 E
Ft/db), agyneműtartó (6 E Ft). Erd.:
06170/5155-223: 66/284-785, esti órák
ban. -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegü apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésü~ B A Z Á R 7M apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér l. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

f----------------------------------------------------------------------------------*

iF~::~~~~~.c~~~~~~~~~IRDETÉ~(A.~~~~I~DE~~~) •

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

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

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

..................................................................................
,

~ __~~~~~~~_~~~~~~:~::::::::_~:L ~~~~~__~~_~~J

Lepje meg szerettei) Energetix
magnesterápiás ékszerrel. Erdeklődőknek,

leendő munkalarsaknak info: 66/445-721
vagy 06/20/9663-525

yasvalyu és 10 választásI malac elado
Erd. Tompa u. 811. 386-145.

Szépségcentrumi Fodrászat, szoláfIum,
kozmetika. pedikűr-manikűr, hajgyó
gyászat, hajápolás, afro-goffifonás egy
helyen. Gyomaendrőd legolcsóbb szolá
riumavai varunk minden szépüini és bar
nulni vágyó vendéget! Hol? Endrődön, a
Rózsa presszó mellett. Tel.: 06/30/5219
869; 06/70/5751-307

Hitel ügYlntezés .személyre szabottan 
minimálbérre iSi Erd.: 06/20/9505-859
Eladó 1 db 180x200 cm klhuzhatós, agy
neműtarlós kék szinű ágy és hozzá illő 2
db folel. I.ár 25 E Ft. Erd.: 06/30/2456
924 -b-4x-

Boroshordok, férfi bundijkabát, hasznalt
kályhac~övek eladók. Ar megegyezés
szerint. Erd.: 66/386-954. -b-4x-

OJ kerekesszék elado. Lar 20 E Fl. trd.:
66/283-033. -b-4x-

250 db mozaiklap, CSillárok, szonyegek és
vietnámi malacok eladók 1000-5000 Ft
ig. Endrőd, II 477; 06/30/5548-509 -b
5x-

Csempezést, burkolást, kőmuves
munkákat és kisebb javítast is vállalok.
Erd. 06/20/8009-087

HP Notebook, wiN95, Internet
lehetőséggel, CANON BJC 70-es
nyomtatóva:, Sam.sonite hordtáskával
eladó. lár 90 EFl. Erd.: 06/20/9726-215.
-b-4x-

BabakocsI, Járóka, mózeskosár, Qundazsák
eladó (25 E, lOE, 3 E, 2 EFt). Erd. Gye.,
Pásztor J. u. 6.sz., tel. 66/284-245:
06170/5673-574 -b-4x-

Veszelyes ják (lenyo IS) kivagasat,
gallyazasat, tűzifa feJvagását, döntést vál
lalok lancfűrésszel. Erd.: 06170/2830-347
2 db LAJ rA Super SA 32 vetogep kltuno
allapotban eladó. I.ár 750 E Ft. Erd.:
06/30/9815-941. -b-4x-

luradar 500-as radlátoro eladok. 400
FJL@g Erd.: 06/3013837-577 -~-4X
TaKarítást, vasalast vállalok.rd.: 283
901; 06/2013332-972; 06/2013373-502
Gazpalack van elado. trd.: 283-'9'öT;
06/20/3332-972

7 db 13 hetes tacskó-keverék kiskutyát
elajándékozunk. Cím: Endrőd, Szélmalom
u. 24. tel: 66/284-463. -b-4x-

Ingatlan értékbecslést vállalok rovld
határidővel. Erd. 06/20/3992-774 -b
Régi parasZ1butort vásárolnék saját Gélra
(kanapé, asztal, szék, sublót) Erd,:
06/30/4308-005 -b-

Sopronban, a Solar Club Hotelban 1,5
szobás/4 fő aparlmiln (2x2 hetes) örökös
Qdülési joga eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 06/30/2439-619 -b-4x-'

Gyoman, üdülo övezetben belülrol Igénye
sen lelúlilol,l parasztház garázzsal eladó.
I.ár 4MFt. Erd.: Osan Rita Gye., Bercsényi
15. -b-4x-

VEGYES

Fúzlas-zugban kb. 300 n.öl kert elado. I.ar
120 EFt Erd. 66/386-038: Gye., Bocskai
u. 29. -b-4x-

Gye., Csillagos u. 13. sz. ala"1 4 lakasos
társasházban földszinti lakás lelújitva
eladó. I. ár 8 M Ft. Erd. 66/285-295:
06/20/4705-030 -b-4x-
Gyoman, 40 m'-es élelmiszerbolt lakással
(90 m': 2 szoba, félkész tet6tér), ud,var
résszel eladó. I.ár 7,5 M Ft. Erd.:
06170/5381-575. -b-4x-

Faitiszta husky klskutyak eladok
KeresZ1esi Antalné Gye., Jókai u. 22. -b
4x-

Endrodön téglaból épült családi h.ázat
keresek, portával. I.ar 5--6 M FI. Erd.:
06/30/5072-231

Gye., Oregszoloben, Iskola utcában l+fel
szobás, gázfúléses, telefonos családi haz
melléképülelekkel, ker"~1 eladó, viz az
udvarban. I.ár 1,3 MFt. Erd.: 06/30/2360
300: 66/282-060. -b-4x-
Endrődön, a Bogarzóban 1,5 ha vIzparti
smntó, a.Ridegvaroson zártkert asott kútlal
eladó. Ar megegyezés szerint. Erd.:
66/285-155 -b-4x-

Gye, Kilian leren 3 szobás családi ház
melléképületlel, qarázzsal eladó. Ar meg
egyezés szerint. Erd.: 06/30/4517-252. 
b-4x-

Gyoma központjában 3 szobas, összkom
fortos csalá.di ház eladó melléképü1etlel,
garáusal. Ar megegyezés szerint, Erd.:
06130/6767-360 az esti órákban -b-4x
Endrödön, a Sze1malom u. 1. sz. alatti
lakóház nagy kerttel, alsóépülettel
árverezés által sürgősen eladó. I.ár 4MFt.
Erd. 66/386-435.

Gyomán 4 szobás + nappali + ebedl6,
tetőleres családi ház eladó. I.ár 15,4 MFt.
trd: 06/30/6677-031-b-5x-

OregszöJoben regl IÍpusu haz eladó, mel
léképület, kúl és villany van, avezetékes
viz beköthelő I.ar 1,2 M Ft. Erd. 66/284
857. -b-4x-

INGATLAN/IELADÁS-KERESÉS)

Endródön, a szarvasI mOut melle" tanya
2338 m'lölddel eladó. Van még vele 2100
m' szántólerület. Az épület: nagyszoba,
konyha, kisebb szoba, kamra, kis konyha,
melléképület, 4ól és fásfészer. Villany van.
I.ár 1.3 MFt. Erd.: 66/282-194 -b-4x
EiidrOdhöz közel, a 46-ps ut melletl 1 ha
löld eladó (16 EJak). Erd.: 06/70/5822
915 -b-4x-

A FOzlás-zugban 300 n.öl gyümölcsös
eladó. Erd ..-,;,28:9:3",-9",:°'-',1.mrr<="",-=""=-,,
Budapest, Zug lóban (XIV. ker.) 50 m2.es 2
szoba, beépilelt konyhás III. em-i laká~ (Iilt
nincs) eladó. I.ár 13,3 M Ft. Erd ..
06/20/9205-745. -b-4x-
Gye., Rozsa F. u. 14. sz. alatl padlasszobas
családi ház eladó Kisebb csere érdekel
I.ár 10 MFt. Erd.: 06/30/2497-622 -b-4x
Endrődön családi haz nagy kertlel, mel
léképületlel, garázzsal, csendes, holtaghoz
közeli helyen nyari.-tavaszi költözéssel
eladó. I.ár 8,5 MFI. Erd.: 66/285-992, -b
4x-
Oregszólöben, az Iskola u. 21. sz. illatll
ház eladó. I.ár 1,2 M Ft. Erd.:
06/30/5372849 és ahelyszinen. -b-4x
Avaros központi ában nagy csaladi ház
eladó - Gye., Arany J. 1. I.ar 10,5 M FI.
Erd. 06/20/9706-877 -b-4x-
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Cipőipari és számítógépes ismeretekkel
rendelkező, angolul vagy németül beszélő

munkatársat keresünk!
Érd.: 06/20/9354-001

E-mail: ordog.zsuzsa@betet-kft.hu

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

r.s:s-::>·5?"3";''j&<:»="''"'~.z%''Z;>.s:s-Z.s:s'"..=S===$~~:S".s,

~ &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt ~
~ Varrodámban vállalom: ~

~ öi felsőruházat ~
~ hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig ~

I, egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését I
Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi rUllák, kosztümök, ~

~ alkalmi és táncruhák ~
~ készítését is. 3
~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~
a Gyors határidő, kedvező árak. ~
~ 0
~ Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740 ~
&"Z:~::':"z'~~z;~~·<2.~:,:z:&~<:."Z:4~'Z."Z."'G:Z:2:z.~a.~<:,:z.:~.~

pítkezik?
Keresse
Gellait!

Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,
gipszkarton válaszfalak, burkolatol<.

Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

HOLISZTIKUS MEDICINA KFT. - AZ ON EGESZSEGEERT!

.. Személyre szabott edzés- és diétás programok az egészség megőrzése, az élet
minöség javítása, aszív-, érrendszeri és anyagcsere-betegségek megelőzése, a
zsíranyagcsere aktiválása, a litnesz-szint javítása céljából - szakorvosi, illetve
műszeres kontroll mellett.

• Teslsúlykonlroll
• Ingyenes vérnyomásmérés, testzsír-meghatározás
• Koleszterinszint mérés 1csepp vérből

• MÁGNESTERÁPIA - balesetek, sérülések, vérkeringési, ízületi, immunprob
lémák kezelése, rehabilitációja

• POLARiZÁLT FÉNY- ÉS SOFT-LÉZER KEZELÉS!
Bejelentkezés, érdeklődés: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2

Tel.: 66/282-937

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz~~1b ..
:~hobbY., kemplngszakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

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

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

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, Wkör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\... ~:~ai_~~t:.G.::m~~~r~d~ r:.0~s~a:.: :9.:. .J

~URUl
Vásároljon hazai gyártású bőrcipőt, bőr béléssel,

garanciával a Turul Cipő Kft. mintaboltjában, a gyár
telephelyén, a Szabadság tér 2. szám alatt, a sport
csarnok mellett.

Saját gyártású téli bébi-, gyerek·, fiú-, lányka-, női és
férficipól< széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

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

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁC; TÉR 5.

TElEfoN: 284,255

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.,I<',P.'Szo. dÉlElőTT

SzTI<,vÉNYEk bEvÁlTÁsA • SZEMűvEqEk kÉszíTÉSE,

jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk, NApSZEMűvEqEk

NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElmd: SzaTRa Citla ~TS2.ERÉS2.MESTER
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Stancolt és hagyományos •
PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I.

I.
I

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. Ill.

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

Jelen/kezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Te/efon: 66/285-556, 06130/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfíi, szerda, 17-18 óráig Gyomaendríid, Kossuth u. 18.

AGRO ÁRUHÁZ

'*" Személygépkocsi, .fl
motorkerékpár, ...

segédmotoros kerékpár

AUTÓSISKOLA· Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrödi Autósiskola
az alábbi idöpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2004. november 16-án 17 óra
Endrődön: 2004. november 16-án 17 óra

(Déryné Múvel6dési Otthon)

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

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i<'::.

• SzáITÚtógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• SzáITÚtógépekjavítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

tpHERNI .,- X 5500 Gyomaendrőd,
• J Ipartelep u. 3.

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

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

keretes állvány, útpanel ... )

A MÁGU8-COMP

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás.·hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész· kovács-szén,· orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o

"SELLŐ" horgász-vadász üzlet ~
Horgász-vadász-munkaruházat és egyéni véd6eszközök :

PIROTECHNIKAI TERMÉKEK :
HORGÁSZFESZERELÉSEK :

Szolgáltatásként: orsófeltöltés, zsinórtekercselés :
Területi jegyek értékesítése, szezonális akciók :

5500 Gyomaendr6d, F6 út 214. (Piktor bolt mellett) :
Tel./Fax: 06/386-642 :

Nyitva tartás: H.-P. 8-12,13-17 óráig, Sz.-v. 8-12 óráig. :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••

Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• műtrágyák, virágföld, virághagymák, rózsatövek

• fóliák, gumicsizmák, esőruhák, védőkesztyűk kerti- és
kéziszerszámok • műanyag kukák, virágcserepek, kerítés

drótok, csavarok, szegek • á.llati eledelek
• gyertyák, üstök, üstházak, láncfűrész,

komposztaprító, hidrofor, szivattyúk, savanyító edények,
olajradiátorok, hősugárzók, zárak, lakatok

Nagy választékkaI várjuk kedves vásárlóinkat!

"1~ ?Jtda
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300 66/283-587
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lPC Direct AKCiÓI
Ön se maradjon le róla!

Több mint 150 televíziós csatorna!
Most akár ingyen is bekötheti!

Letéti díj: OFt, csatlakozási díj: OFt*
Antenna: OFt, szerelési díj bekötéskor: OFt**

lPC Direct,
... I ".. ". l ,

Mú1lOldas televízió mindenkinek!
TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: Szabó Gyula, 06/20/9266-853

• Amennyiben az ügyfél ahavi díjat bankszámlájárólfizeli
.. KéslelteteIt fizetési lehetőség, csak egy év múlva keilfizeini

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
. T~~./fax: 06-66-386-186, 06/30/3348-018

Építólpari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Épittsi anyagok: soaer homok. cement. mtsz.
/{.(jZlízatek szattitasa

~ · -Mobile- · ·
.~ --Mobile-- ~II!I

Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon: 66/282-822

7;;;jT~···"
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

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

E-maii: online@bekes.hungary.net

\UT/

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Óriási télikabát
és cipövásár

géprongy
folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-H-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

DINYA IMRE
5500 Gyomaendröd, Bajcsy~Zs. út 9a.

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

--
OM art Vzletház

A Julica Üzletház neve megváltozott, ezután
OM art Üzletház néven várja kedves vásárláit l

• Folyamatos AGFA-akciók!
• Amatőrfilm kidolgozás kiváló minőségben

~ • Papírkép készítés bármilven digitális adathordozóról.
• Különböző ajándéktárgvak

• óriási aronV- és ezüstékszer választékl
• Aranv- és ezüstékszerek javítása,

tört aranvból ékszerkészítés.
.• Aranvékszer-vásárláshoz törött aranv azonnali cseréje!

• Fénvképezőgépek, filmek széles választéka.
Ajándékutalvány állandóan kapható!

OM art Üzlethóz, Gvomoendrőd. Fő út 216. sz.
TeleFon: 06/66/284-81 S

Az OM art Könyvesboltban
Műsoros DVD, CD, hangkazetta és videokazetta

kapható.
Az OM art könyvesbolt rajzpályázatának eredményhirdetése

november l 2-én, pénteken 17 órától.
Szeretettel várjuk a pályázókat, szüleiket és tanáraikat!

Fi út 216. sz. Telefon: 284-815
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C~P

folytatódnak a nyereményakciók
a COOP ABC-áruházban!

Vegyen részt a
GAZDÁLKDDJ Coop-DSAN

nyereményjátékban!
Értékes ajándékokat, akár

SlEMÉLYGÉPKOCSIT
is nyerhet!

Novemberben is bolti akciós napok!

Minden szerdán és pénteken egyes cikkek
20-40% engedménnyel, csak egy napig!

r-Endrőd és Vidéke Takarékszövetkeze~

é'Ö;e~;i~;'.1957 máj(&)
Mi biztonságban tartjuk

és hozzáteszünk...

Így Ön mellett
a pénze is dolgozik...

...és a közös munka
gyümölcse a célok

megvalósulása.

Helyezze el megtakarítását
takarékszövetkezetünknél,

ahol kedvezőkamatozású feltételekkel és gyors,
udvarias ügyintézéssel várjuk Önt!

A részletekró1 érdeklődjön a takarékszövetkezet

kirendeitségein.
"Ertékeljük együtt értékeinket!

~ ~

BÚ.TORBOLT!
Avolt tejcsarnokkal szemben, a Kisréti. úti Óvoda helyén!

• Szekrénysorok
• ülőgarnitúrák

• konyhai garnitúrák
• irodéli bútorok
• franciaágyak

• heverők
• kiegészítőkisbútorok '
• számítógép asztalok

melyek mégvásárlásához ké't bank Kedv"é-to
hitell~~ető~égeibőlválaszthatl . -

Kedvező árakkal várjuk a kedves érdeklődőket

. ésleeridővásárlóinkat .
a Gyomaendrőd, Kisrétiu ..36. si. alatti üzletünkben

, '-" _....... ""',.,. .

. Nyitva: H.-P. 9-17 óráig • Sz. 8-12 óráig
_~ ~ . Telelpn: 06/66/282-068

•••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••

: TEl~.vízIÓ, VIDEO.készülékek javítása, üzembe helyezése. ~
FOlUl ANTENNAK felszerelése, javítása, beszerzése. :

PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. ~
(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :

UPC Directaszett telepítése :
GELLAl IMRE :

Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284-728 :. .
••••••••••••••••••••••••••••• oo •• e •••••••••••••••••••••••• 0

Figyelje a COOP-szórólapokat
és bolti plakátokat!

Ezze! a vásár!ássa! biztosan nyer!

TAPÉTÁK
Tapélák és bordűrök széles válaszlékát kináljuk
Egyes tapétákra 10% engedményt adunk

FESTÉKEK
Kül- és beltéri festékek
Alapozó és zománcfestékek, lazurok
Lakkok, hígítók, hézagkitöltök,
színezök

FESTŐ ÉS TAPÉTÁZÓ SZERSZÁMOK

EGYÉB
Műanyag kaspók 10% engedménnyel

AJÁNLATUNK
Selyemvirágok
Műanyag kerti bútorok

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-1730 óráig, szombaton: 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/386-553· Mobil: 06/70/5037-612

;;\>i;T'APE'T'A ':"F'ESTE'K 1t'Íl'
D0~!",. H " H"" . ";t,~;, "4~11

.ES AJANDEKSZALON~.
,.:<l::., .•;•.." ...... ,. ,. ,,' ',; "t.~ .' .~;~"
';;~ 5~OO Gyomaendrőd, Kossuth u. 45. ./';','
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[. Rendőrségihírek .]
Beköszöntötl az ősz, és lassan atél is itt van. Ezért felhívjuk aközlekedők ligyelmét

amegváltozotl időjárási és útviszonyokra. Nem úgy tapad agumi, mint nyáron, afékhatás
másabb. Aköd afaggyal párosulva fokozotl veszélyt jelent. Az ónos szitálás, az ónos eső

egyaránt réme az autósoknak, gyalogosoknak. Abalesetek megelőzésének legfontosabb
tényezője az emberi figyelem, asebesség helyes megválasztása, atolerancia aveszély
helyzetekben ahelyes cselekvés. Fontos ajól működő fék és akormányberendezés, a
gumiábroncsok állapota. Atéli gumiknál atapadás, vízelvezetés sokkal jobb, az autó job
ban irány~ható. Érdemes az elektromos berendezéseket is átvizsgálni.

A biztonsági felkészítés közül kiemelendő: a fékrendszer átvizsgálása; gumik
állapotának megvizsgálása, lehetóleg téli gumira való átszerelése; légnyomás mérése a
gumiabroncsokban; alengéscsillapítók állapotának vizsgálata; kormánymű állapota (túl
nagy holtjáték esetén csúszós úton labilissá teheti ajárművel); futómű és gömbfejek tel
jes átvizsgálása; világítóberendezések átvizsgálása.

Üzembiztonsági szempontból kiemelendő: az akkumulátor ellenőrzése (ne fagyjon
bele avíz); téli ablakmosó koncentrátummal való fellö/tés (a fényszóró buráinál is); hűtő
folyadék ellenőrzése: minimum -20 Cfokot kibírjon; amotorban, hajtóműben anyári
sűrűbb minőségű olajat le kell cserélni téli, vékonyabb minőségűre; lehetőség szerint a
fékolajat is le kell cserélni; téli időszakban akéziféket leállás esetén nem érdemes
használni, mert befagyhat.

Amegváltozotl időjárási és útviszonyok miatt akövetkezőket tanácsoljuk ajár
művezetőknek: óvatosabb kormánymozdulatok és fékezés szükséges; akövetési távolsá
got aduplájára kell megnövelni; sűrű köd esetén, amennyiben lehetséges, használjunk
ködfényszórót; ha az autó megcsúszik, óvatos kormánymozdulatokkal, enyhe fékezéssel,
vagy kicsi gázadással korrigálhatjuk ajármű egyenesbe hozatalát; nagyon fontos az útvi
szonyoknak megfelelő haladássi sebesség megválasztása; ablokkoló fék használatát
mellózni kell (ha nincs ABS), mert irány~hatatlanná válik az autó, ezért szakaszosan kell
fékezni; sokkal nagyobb türelemre és még nagyobb ligyelmességre, ill. koncentrációra
van szükség az őszi és téli közlekedés során.

AKRESZ 63. § értelmében: ajárművezetők, aföldútról szilárd burkolatú útra való
felhajtás eiM, ajárműről arátapadt sarat távolítsák el, ill. aszilárd burkolatú útra felhor
dott sarat, szennyeződést takarítsák le!

Terménybetakarításkor arakományt biztonságosan kell elhelyezni, használni kell
lekötóponyvát. Mindezt továbbra is szigorúan ellenőrizni fogjuk.

Szarvasi Rendőrkapitányság és aBalesel-megelőzési Bizottság

Csikós Mihály
és Csikós Mihályné
Mata Mária
2004. október 23-án
ünnepelték
50. házassági
évfordulójukat. __"---'~"--
Ezúton is gratulál nekik családjuk,
barátaik, ismeröseik.

Csapadékmérő

Szeptember 20-tól október 20-ig Gyoma
belterületén 32,2 mm csapadék hullott.

-HA-

CSEMPECENTRUM,
ES

CSILLÁRSZALON

Készüljön velünk a karácsonyra!
ÜNNEPI DEKORÁCiÓK KEDVEZŐ ÁRON

• kültéri mikrofüzérek • üvegszálas műfenyő

• beltéri mikrofüzérek • girlandok, ajtódíszek
• világító ablakdíszek • műfenyők

• zenélő, mozgó télapók • karácsonyi piramisok

November 2-től december 22-ig
10 OOO Ft-onként 1 db sorsjegyet adunk.

Főnyeremény: 72 cm-es SZíNES TELEVíZiÓ (sztereo, teletext)
Sorsolás: december 23-án, hétfőn, 15 órakor!

Lakásvilágítási felszerelések
lalakerámia burkol61apok nagy választékban kaphat6k!

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 111.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
Dí.JTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

Gyomaendrédl Híradó· Gyomaendröd Város Ónkormányzatának lapja • Felelés szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendréd Képviselé-testúlete. 5500 Gyomaendréd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelés ldadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Balu Print Bt. Gyornaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-rnaH: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • TeIjesztik a gyomaendrédl kereskedék· EngedélysZám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK JÉKOZTATÓ LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM • 2004. DECEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

, ~'" . .-- - _. --
Ügydöntőnépszavazás

A köztársasági elnök 2004.
december 5. napjára (vasár
napra) tűzte ki az ügydöntő nép
szavazás időpontját. Szavazni
2004. december 5-én 6.00
órától 19.00 óráig lehet.

Aszavazóhelyek megyegyez
nek a legutóbbi voksolási he
Iyekkel, kivéve az 1. sz. szava
zókört, amely visszakerült a
Liget-fürdőbe

A TARTALOMBÓl: .-- - '-- --'- ,;"-

Kezdőbefizetés
120 OOO Ft 1"16 OOO Ft

, Nálunk akezdő befizetés csak 5% ... és még
• + egy évig ahavi törlesztés felét mi fizetjük. o. és még

. + 1ajándék garnitúra téli gumi 0.0 és még

+ leeendő ügyfeleink, ha befárad nak hozzánk, sajánlatunk nem

nyeri meg tetszését, akkor útiköltségét visszafizetjük ...

és még:

Ná/unk tovább is van, mondjuk még?!
Akciónkról részletes információ telephelyünkön!

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

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet, ÜZem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788

Keresztrejtvény 12. oldal
A csatomarákötési támogatásról.. 7. oldal
Kitüntetett Kner nyomda......................... 2. oldal
Sipos Tas Töhötöm 40 éve szolgál 3. oldal
A Takszöv fejlődéséről 6. oldal
200 éves az endrődi templom 7. oldal
Bajtársi találkozó volt ll. oldal

A novemberi,
46. héten,

településünkön
is nagy erővel

tomboló vihar
megtépázta

az evangélikus
templom tornyát.

A javítása
már be is
fejeződött.

TÜDŐSZŰRŐ
A gyomai városrészben, a Gazdakör épületében

(Mirhóháti u. 11. sz.) kötelező tüdőszűrő vizsgálat lesz
2004. november 26-tól december 21-ig naponta 8-13
óráig. Első és utolsó napon 8-12 óráig. A TAJ számot
tartalmazó kártyát mindenki vigye magával.

··...........................................................

...........................................................· .
: A lakáshitel házhoz jön! :

Banki hitelek teljes körű·, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű ügyintézéssel! •
Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni,
felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt?

Terhelt ingatlanra is van hitellehet6ség! • Hívjon és segítünk!
Alapkamat 2,9%·tól

Referenciamunkákkal rendelkezünk!
Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
megfelelően történik!. Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással!

- Egyéb lakáscélú megtakarftások lehetőségei

(20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehe!Őség

Tóth Jánosné, üzleti tőtanácsadó Tóth János, területi képviselő
20/9376-738 20/9220-990

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:
Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. • Tel./fax: 66/352-537



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2004. DECEMBER

Megkérdeztük

A POLGÁRME8T RT
• Forgalmasabb járdák (útszakaszok) mentén több szemételdoMt kellene elhe

lyezni - javasolják...
Eddig hatvan-hetven darabot helyeztünk el. Évről évre ez aszám szaporodik, úgy

gondolom, hogy jövőre is így történik majd. Arra kérek ezzel kapcsolatban mindenkit,
hogy tiz-húsz méterre el lehet vinni azt akis eldobni való papírt, csokipapírt stb., és
ott dobjuk bele azt aszemetesbe. Szépül, tisztul aváros, az emberek ezt maguk is
szeretnék, ekként cselekednek, de vannnak olyanok is, akik nem törődnek vele.

• Ahelyijáratú aut6busz menetrendje miért nem igazodik avonatközlekedéshez
jobban?

Az az igazság, hogy avonat is sűrűn változtatja menetredjét, s így a busz is.
Minden vonathoz egészen biztos, hogy nem tudnak buszt csatlakoztatni, a járatki
használást is ligyelembe véve. Konkrét problémákra tudunk csak reagálni, egyeztet
ni az üzemeltetővel ...

• Akerékpárút és kerékpársáv esős, sáros időben nagyon rossz állagú, nehéz
rajta aközlekedés. Mit lehet tenni ebben az ügyben?

Akerékpárút egykori építése nem nagyon sikerült. Ezt azóta többször javítottuk,
felújítottuk, de ez tökéletes sose lesz. Igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében.
A Bajcsy-Zsilinszky úti probléma valószínűleg megoldódik, mivel jövőre ott
kerékpárutat építünk, Békéscsaba felé haladva, ajobb oldalon.

• Felvetődött a közmeghallgatáson, hogy beruházások alkalmával helyi
iparosokat is kellene alkalmazni, valamint alkudni a beruházási árakMI...
Megoldhat6 kívánalom?

A jelenlegi közbeszerzési szabályok már nem engedik meg az alkudozást.
Jogszabályok írják elő az eljárást. Ilyenkor lejjebb mennek az árakkal, sőt néha az is
probléma, hogy alacsony árért vállalják el, hogy megnyerjék apályázatot, és majd
utána alkudnak, és rosszul, hiányosan akarják elvégezni amunkát. .. Egyébként ha
önállóan nem vállalja fel ahelyi vállalkozó a kivitelezésben való részvételt, akkor a
város nem tudja támogatni. Vagy pedig nem elég tőkeerős acég, és nem tudja kivárni
az elszámolásI. Sajnos, így is az avád éri aképviselő-testületet vagy apolgármestert,
hogy osztogalja amunkákat ... Akkor mi lenne, ha nem törvény szerint meghirdelett
pályázati rendszer volna?!

Kitüntették a Gyomai Kner Nyomda Rt. kollektíváját!
Békés Megye Képviselő-testülete minden évben magas kitüntetést ad kie

melkedő munkát végző személyek részére. Idén az október havi ünnepi közgyű
lésen négy Békés Megyéért kitüntetést adtak át. E díjban részesült: Havasi
Csaba, a Linamar Corp Európai Csoportjának elnöke, dr. Joó Jenő nyugalma
zott igazgató-főállatorvos, Schéner Mihály Munkácsi- és Kossuth-díjas fes
tőművész, valamint aGyomai Kner Nyomda Rt. dolgozó kollektívája. Manapság
ritka esemény, hogy egy dolgozó kollektívát részesítenek ilyen magas kitün
letésben.

Dr. Dávid Imre polgármester: úgy hiszem, aképviselő-testületünk he
lyesen határozott, amikor aKner nyomda dolgozó koliektíváját felterjesztette erre
amagas kitüntetésre. Büszkék vagyunk aKner családra és aKner nyomdára is.
Anyomda nem csak arégmúlt időkben, hanem ma is igen sok helybeli számára
biztosít munkalehetőséget, megélhetést. Ez nagyon fontos dolog egy ilyen
munkanélküliséggel küszködő településen. A Kner névhez mindig is magas
színvonal, ajó minőség kapcsolódott, s ama készülő kiadványokat is ugyanez
jellemzi. Ekitüntetés akönyvnyomtatás terén végzett, a nagyelődökhöz méltó,

• Több forrásMI hallhat6 ajövő évi költségvetésről, hogya "szűkösség" éve lesz...
Egyelőre nem konkrét dolog, csak atervezet ismert. Decemberben tárgyalja majd

aparlament és fogadja el aköltségvetést, ez után lesz véglegessé számunkra is. A

terv szerint mintegy 50 millióval kevesebbet kapnánk, mint 2004-ben. Például ahat·
százalékos béremelés is már csak adható, nem kötelező, mert fentről nem tudna~

pénzt adni hozzá, az önkormányzatoknak pedig nemigen van. Általában amédia az!
mondja, hogy több pénz jut az önkormányzatoknak, csak éppen azt nem tudjuk, hol
van ez apénz, hiszen mi effektive kevesebbet kapunk az inflációt is figyelembe véve,
nem pedig többet. Ezek után mi vagyunk a rosszak, mert nem adjuk oda a

béremeléseket például, pedig nem így van. Egyszerűen nem kapunk több pénzt.
* * *

Néhány gondolat aközelgő ünnepekhez, az új esztendőhöz dr. Dávid Imrélől:

Fejlődik az ország, amegye, fejlődik aváros is, természetesen nem olyan ütem·
ben, ahogy az sokak számára kívánatos lenne. Nem dicsekszünk, de azért nyerün~

pályázatokat: épül agondozási központ, aSelyem út, az általános iskola agyomai
városrészben, a Kner tér ... Eddig még megfelelő saját erőnk is volt, például aJ

úthálózat fejlesztéséhez.
Aközelgő, december 5-i választásra mindenki menjen el, döntse el józan ésszel,

mire szavaz, mert atávolmaradás semmiképpen nem megoldás.
A jövő évre vonatkozóan abban bízom, hogy az itt élő emberek odaadása,

munkaszeretete, és ha szabad úgy mondanom, kompromisszumkészsége és az adoM
lehetőségek kihasználása mellett az afolyamat, ami elindult avárosban tovább megy
- lehet, hogy üteme kisebb -, de mindenképpen aváros érdekeit fogja szolgálni.
Bízom abban, hogy az ipari parkban is valamilyen irányú benépesülés és munkahely
teremtés elindul. Remélem, hogya következő, 2005-ös év pedig úgy múlik el, hogy
bizakodva és megalapozottan tekintünk majd ajövő felé.

Abban bízom még, hogy Gyomaendrőd és lakói azt díjazzák, akik az előrehala

dást, az eredményteremtést, az egységet, nem pedig akü lönbözőséget, aszéthúzást
támogatják. Arra kérek mindenkit, hogy ezen gondolalok szerint éljen és cselekedjen
ahátralévő és akövetkező esztendőben egyaránt!

Mindenkinek békés karácsonyt kívánunk!

magas művészeti igényű és gazdaságilag is eredményes munkát ismeri el ...
Papp Lajos, a nyomda vezérigazgatója: aKner név hagyományaihal

híven a minőségre, aszép kivitelű, igényes kiadványok készítésére törekszünk.
Őszinte öröm számomra és az egész kollektíva számára ez a magas, megyei
kitüntetés. A részvénytársaság megalakulását követően jelentős fejlesztésekel
hajtottunk végre. Ezek eredményeképpen, változatlan dolgozói létszám melleM,
árbevételünket megnyolcszoroztuk. Tavalyi árbevételünk 176 fős dolgozói Iéi·
számmal elérte az 1,6 milliárd forintot. Ma Magyarországon évente 35 millió
körüli könyv jelenik meg, amelyből közel 3millió nálunk készül. Az elmúlt évek
ben mindig sikerült nyereséggel zárnunk. A minőség fejlesztésében és biz·
tosításában fontos szerepet játszik adolgozók szakmai tudása, ezért valamennyi
en aszakterületüknek megfelelő oktatásban, képzéseken vehetnek részt anyom
da támogatásával. Az utánpótlás nevelésére is nagy hangsúlyt helyezünk.

Adolgozók: elismerően szóltak amunkahelyükről és anyomda állal nyúj·
tott szociális juttatásokról (étkezési támogatás, munkaruha ellátás, üzemorvosi
ellátás, üdülési lehetőségek, beiskolázási segélyek gyermekek számára stb.).

Megállapítható, hogya jó példák követendők lehetnének napjainkban
nagyon sok munkáltató számára. Tanai Ferenc

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szja l%-ával támogatták
egyesülelünketl Abefolyt összeget akarácsonyi ünnepség megrendezésére lordí
tottuk. A jövőben is szívesen fogadjuk a lelajánlásokatl Adószámunk:
18370126-1-04. Köszönettel a Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülele
nevében Benéné Rojík Gabriella •

ADr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Tv.
alapján a magánszemélyek felajánlásáb61 2003. évben 193475 Ft támogatást
kapott. A támogatás összege az alapltó okiratban foglaltaknak megfelelően az
alapítvány tökéjét növeli. Atöke kamatát az endrődi születésű, hátrányos helyzetű

gyermekek továbbtanulásának támogatására használtuk fel. Köszönjük támo
gatóink segítségét. Adószámunk: 19062255-1-04 Farkas Zoltánné igazgató

"Miénk a tér..."
A pályakezdők állásbörzéj~

a gyomaendrődi Munkaügyi
Központ kirendeltség én Földesi
Zoltán országgyűlési képviselő és
Papp Lajos a Kner Nyomd,
vezérigazgatója nyitotta mej
november 25-én. Az értékes
segítség nyomán 31 fiala!
álláshoz, további 10-15 fő pedig
munkalehetőség re számíthat.
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40 éve szolg'

3

Az október 31-i református
templom-beli ünnepségen Sípos
Tas Töhötöm lelkipásztor 40 éves
lelkészi szolgálatáért adott hálát
a gyülekezet. Ezen ünnepélyes
alkalomból kereste fel lapunk a
lelkész urat, és beszélgettünk az
elmúlt negyven esztendőről. a
kezdésről, az egyházról.

- Hogyan kezdődött lelkészi
pályqja, és mi történt az elmúlt
negyven év alatt?

- Negyven évvel ezelőtt édes
apám, dr. Sípos István mellett,
mint lelkészkántor kezdtem a
szolgálatot. Nagyon elesett állapotban volt a gyülekezet
úgy lelki, mint anyagi vonatkozásban. Ennek külső és
belső okai voltak. A külsőről elég annyit mondani. hogy
a pártállam nagy erővel igyekezett mindenhol akadá
lyozni a gyülekezeti munkát, itt pedig talán nagyobb
igyekezettel, mint máshol az országban. Hitoktatásra
nem volt lehetőség. A konfIrmációra való felkészítést az
iskolákban tanárokon, igazgatókon keresztül igyekeztek
lehetetlenné tenni - gyermekeket és szülőket meg
fenyegetve. Anyagi vonatkozásban pedig olyan eladó
sodott állapotban volt a gyülekezet. hogy szinte
reménytelen volt a templom és az egyház épületeinek
nemhogy a rendbehozatala, de a fenntartása is.

Nagyon nehéz évek nagyon sok munkájával,
küzdelmével jutottunk el addig, hogy el tudtuk mon
dani: megfogyatkozva ugyan, de él a gyülekezet. Ehhez
a hívek bizalmát és összefogását kellett megszerezni,
megszervezni, s nagyon sok kétkezi munkával építeni is.
A presbitérium élén szolgáló gondnokkal és pres
biterekkel, akik a templomban és templomkertben,
valamint a temetőkben is vállalták a flZikai munkát is
velünk. lelkészekkel együtt. Sikerült megmutatni és
megértetni, hogy a mi dolgunk a szolgálat. ami egyben
annak bizonysága, hogy Isten megtartani akar és
áldássá tenni, szeretetét megmutatni általunk e világ
ban. Temetőinket törvénytelenül lezárták 1970-ben, s
igyekeztek lehetetlenné tenni szolgálatainkat. és mégis
eljutottunk addig, hogy a szinte romos épületeinket
kezdtük felújítani.

A gyülekezet összefogásával, anyagi áldozatával a
templomunk orgonáját is át tudtuk építtetni. Orgona
hangversenyek rendezésére is lehetőség nyílt. Édes
apám nyugdíjba vonulása után a gyülekezet engem
hívott és választott meg lelkipásztornak. Ez abban
erősített meg, hogy sikerült a gyülekezet bizalmát és
szeretetét megnyernünk.

- Fel kellett újitani a leromlott épületeket is ...
- A nagy templomi felújításokat 1986-ban kezdtük.

Nagyon időszeru volt már, hisz azelőtt 50 évvel - 1938
ban - volt olyan nagy renoválás, ami az egész templom
rendbetételét jelentette. A templomtető palafedésének
cseréjével kezdtük (amit aztán a nagy munkák végén
meg kellett ismételni, a pala nagyon rossz minősége

miatt, s cseréppel váltottuk fel). A templombelső fes
tésére, majd a templom egész külsejének a rend
betételére kerülhetett sor. Olyan munkát végezhettünk
el Istenünk kegyelméből,amiről kezdetben álmodni sem
mertünk. A templomfelújítás után a templomkertet és a
parókia épületét is megszépítettük úgy, hogy így már
épületeink méltó részei a városközpont összképének.

- Az egykori, egyházi ingat
lanok körüli történések közben
szeretetotthon építésébe kezd
tek...

- A felújítások közben, a rend
szerváltás kezdetén, az egykori
egyházi ingatlanok visszaigénylé
se révén nyílt lehetőség arra,
hogy egy szeretetotthon építését
határozza el a presbitérium.
Előbb iskolát akartunk indítani.
de sajnos, nem sikerült. Egyrészt
félelem és érdektelenség volt a
szülőkben. De a tanítók is ide
genkedve - némelyik ellenséges

indulattal - fogadták szándékunkat, amire csak réSZÜlt
magyarázat az, hogy semmiféle ismeretünk és fogal
munk nem volt arról, hogy milyen is egy egyházi iskola.

Ekkor és így fogtunk hozzá a szeretetotthon
megépítéséhez, amit - több-kevesebb ellenállást
leküzdve - sikerült elindítani, tizenegy beköltözővel,

1996. június l-jén. Azóta a létszám harmincháromra
emelkedett, ám nem áll szándékunkban növeini a
férőhelyek számát, mert szerirltünk ennyi fővel még
családias közösséget lehet kialakítani, megvalósítani a
lakókkal. Hiszen elsődleges célunk, hogy a segít
ségünkre szorulók minél jobb körülmények között
élhessék életük nálunk töltött/töltendőidejét.

Nagy örömmel tölt el bennünket az, hogy szeretet
otthonunk Tompa utca felőli oldalán nemrégen egy új
szárnyat tudtunk kialakitani, ami egyrészt egy eddiginél
még szinvonalasabb szolgálatot és munkát biztosít az
otthonban, másrészt újabb, szép látvánnyal, szinfolttal
gazdagí1Ja településünket.

- Mi a véleménye arról, hogy az erkölcsi világ is át
alakul, s egyre silányabbá villik?

- Ez így igaz. De ez, sajnos, várható és természetes
következménye annak a szemléletnek és korszellemnek,
aminek a lényege az Istentől, az Isten rendjétől való
elfordulás. Ennek kiinduló pontja a materialista
világszemlélet és a liberalizmus. Mindkettőbenaz ember
saját magát igyekszik Isten helyére tenni. isten
törvényeit - amelyek korlátokat állítanak a bún elé 
saját maga által felállított törvényekkel váltotta és váltja
fel az ember. Ennek következtében még bátran vállalja
is, hogy erkölcstelen lehet, de semmi baj nincs, ha nem
törvénytelen... ! Azaz, ha a maga által alkotott rossz
törvényt ki tudja használni. A keresztény ember
számára Isten törvénye az első és meghatározó. E nélkül
saját vesztébe. pusztulása felé rohan az emberiség.
Ennek számtalan bizonyságát lehet látni a világban is.

- Mit üzen a város lakóinak, főleg afiataloknak?
- Ha meg akalják tudni életük értelmét, s e világban

való feladatukat - igyekezzenek megismerni Istent és az
6 akaratát! Ha meg akalják tudni, hogyan lehet boldo
gan élni ezt a földi életet, és milyen cél felé érdemes tar
tani, hová érdemes megérkezni majd - akkor igye
kezzenek megismerni. felismerni Isten szeretetét, amely
minden nehézség és próba között is megtartást és
reményt ad!

Gratulálunk Sípos Tas Töhötörnnek a negyvenéves
jubileumhoz, eddigi szolgálatához, további jó egészség
ben és eredményes munkában eltöltendő éveket kívá
nunk!

-0-
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Napirend előttiekből

A Hősök útjai Kis Bálint iskola-beruházás szerződésének aláírása
előzetes tervek szerint december 14-én történik meg ünnepélyes keretek
között, s valószínűleg ezen jelen lesz aminiszter asszony is.

A nyugdíjasok szokásos ajándékcsomagját december 13-án kezdik el
kiszállítani.

Az önkormányzati adókintlévőségek nagy száma miatt mintegy 210
főnek a számlájáról a tartazás letiltásra került. További 260 fő esetében is,
akik nem fizették be agépjármű adójukat, az eljárás megtörténik.

Jelenleg atizenegyedik útalapot készítik és hamarosan elkészül ahúsz
új alap. Remélhetőleg, atél folyamán ezeken lehetséges lesz aközlekedés.

Napirendi pontokból
Megtárgyalták a 2005. évre szóló költségvetési koncepció-javaslatot.

Az előzetes lefektetések szerint a kiadások 3 milliárd 382 millió 451 ezer
forintot tesznek ki, ebből működési kiadás 2048403 ezer forint.
Felújításokra 93 millió forint, fejlesztésekre 847431 ezer, a tartalékokra
közel 400 millió forint jutna Abevétel ehhez képest 2827270 ezer forint, a
hiány tehát, ami természetesen még nem a végleges költségvetési összeg:
555181 ezer forint.

Felülvizsgálták a "Gyomaendrőd díszpolgára" és a "Gyomaendrődért"

kitüntető emlékplakettek adományozásáról szóló rendeletet. A módosítás
célja, hogy emelje ahelyi kitüntetések rangját azzal, hogy csökken az évente
adományozható mérték: díszpolgári cím évente csak egy, emlékplakettből

évente három legyen adományozható. Emelkedik a kitüntetéssel járó
pénzjutalom összege, és az adományozást valóban tartalmas szakmai
életúthoz, érdemekhez köti. A díszpolgári cimnél megtartja a lehetőséget,

hogy azt helyben lakó is megkaphassa akkor, ha az egy kimagasló életút
elismerése lesz. Egyébként ecím amáshol lakók, de városunkért tevők elis
merését célozza meg leginkább. A két alternatíva közül: (1. a kitüntetéssel
az emlékérem mellett oklevél és 2005-ben 60 ezer forint bruttó pénzjutalom

Képviselő-testületi ülés anyagából 2004. november 25-én
jár; vagy 2. a kitüntetett az emlékérem mellett a város címerével díszítetl
vésetként az adományozott nevét tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap) a2-es
számút fogadták el. Az átnyújtás időpont ja az október 23-i nemzeti ünnepen
lesz ajövőben.

Változnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos, közszolgál·
tatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletben szereplő árak. A lakossá·
gi szennyvíz szippantási ára ezután közcsatornával ellátott területen 119
FVm3; közcsatorna nélküli területen 1072 Ft/m3 - 15% áfával Közüle~

szennyvízszippantás díja 1396 Ft/m3 Árnyékszék, WC tisztítás 2792 Ftlml

A tartályos szállító járművel - a szippantást - a megkötött szerződé!

alapján aGyomaszolg Ipari Park Kft. végzi.
A Békés Megyei Vízművekkel történt megállapodás szerin:

Gyomaendrődön 2005-ben akövetkező víz- és csatornadíjak lépnek életbe
lakossági fogyasztó vízdíj: 84,70 Ft/ m3; csatornadíj 139,60 Ft/m3. Önkor·
mányzati fogyasztó eselében: víz: 144,20 Ft/m3, csatorna: 199,70 Ftlml

Adíjak nem tartalmaznak árát.
Az önkormányzat részt vesz egy hat települést érintő Békés megyei bel·

területi vízrendezésre címzett támogatás igénylési programban. Aberuházá!
városunk 3 belterületi holtágának: aNépligeti, az Endrőd középső (Csókási)
és a Fűzfás-zugi holtágak csatornával történő összekötését célozza. A

Gyomaendrődöt érintő összeg 210 és fél millió forint, ezt az összeget a
2005-ös költségvetésben szerepeltetni kell. A beruházás 2005., 2006.,
2007. évekre ütemeződik, költsége összesen 210 és fél millió forint, címzeU
támogatás 191 és fél millió, saját forrás 19 millió forint.

Aváros az Erzsébet-ligetben egy rendezvényterületet alakít ki. Erre azért
is szükség van, mert a Szabadság téren a Kner emléktér kialakítása folya·
matban van, és ezután nem megfelelő rendezvényekre (Sajt- él
Túrófesztivál például) Amegoldás szerint aPavilon (holtág felé eső) körüli
terület jöhet szóba, ahol ideiglenes színpad és térburkolat kapna helyet, új
kialakítású sétánnyal, ahol akiállító stand ok állnának. Egy ellenszavazattal,
egy tartózkodással fogadták el.

Aszeretet fényében töltsünk el egypár kellemes hétvégét
agyomaendrődi Liget-fürdőben!

DECEMBERI HÉNÉGI AJÁNLATUNK: 18 ÉV ALATTI GYERMEKEK
RÉSZÉRE FELNŐn KíSÉRETÉBEN AFÜRDŐZÉS INGYENES

~ Ü B.JüNK EGYÜT!", I
BRoNZ_. ezüST-ÉS ARANYHETVEfSEN

• Apályázat tárgya: Sörkert épület bontása.
Apályázat benyújtásának határideje: 2004. december 28.
• Apályázat tárgya: bérleti szerződés üzlethelyiségekre.

Apályázat benyújtásának határideje: 2004. december 20.
Bővebb felvilágosítás és apályázati kiírás ahelyszínen:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató K~.

Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2.
Telefon/fax: 66/283-750,66/386-039

Ismételt PÁLYÁZATI kiírások
(3 db) határidő áltozás miatt
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyill

pályázatot hirdet a
• Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt működő 1587. helyrajzi,

számú Városi Sportcsarnok profilkötöttségű bérbeadására 2005. március
Hétől öt évre, 2010. február 28-ig.

• Gyomaendrőd 1100/2 helyrajzi számú SPORTTÁBOR művelődési
ágú Ifjúsági Tábor profilkötöttségű bérbeadására, 2005. március 1-jétől tíz
évre, 2015. február 28-ig

• ATourinform Iroda tartós üzemeltetésére
Apályázatok benyújtásának helye, határideje:
Az egyes pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendród

város polgármesterének címezve, "Sportcsarnok", "Ifjúsági Tábor" vagj
"Tourinform Iroda" jeligével (attól függően, melyikre pályázik) ellátva,
2004. december 31-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagj
előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
címre.

A pályázatok első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI
PÉLDÁNY""szöveget. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok elkészítéséhez a pályázatok részletes leltételeire
vonatkozó előírások ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala titkárságán, Szabadság tér 1. sz. Tel.: 66/386-122.

gyomaendrődi

Liget Fürdő Kft.
ályázatot hirdet!

GyomJcndród

l~igeG t~f:::--d'"
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Gratulálunk!
Az Oktatási Minisztérium és aTempus Közalapítvány Leonardo ~!emzeti

Iroda országos Mobilitási Nívódíjjal jutalmazta a Davidovics László által
koordinált, kétéves "Szakmai gyakorlaton keresztül az egységes Európáért"
című uniós programot.

Ahazai és nemzetközi szakértők

magasra értékelték a program me
nedzsmentjét és lebonyolítását,
Bátai Gergely tanuló szakmai
beszámolóját.

Újságunk rendszeresen tudósí
tott a projekt menetéről, amely a
Békés megyei diákok szakmai
gyakorlatát célozta meg a fran
ciaországi Deux-Sevres megyében.
Gyomaendrőd és vonzáskörzetébe
tartozó 20 diák töltött 3-4 hetet

francia vállalkozóknál, szakmai és nyelvi ismereteiket tökéletesítve, hasznos
ismereteket szerezve a felsőoktatási intézményekbe való továbbtanulá
sukhoz.

A projekt koordinátora köszönetét fejezi ki a sikeres program lebo
nyolításában a következő személyeknek:
}- Kohn Zita - a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola francia nyelv

tanárnőjének agimnázium diákjainak nyelvi felkészítéséért
}- dr. Kovács Béla - a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola igaz

gatójának aprogram lebonyolításában való aktív részvétel ért
}- Davidovics Angélának - aBethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

matematika-informatika szakos tanárának, aprogram adminisztrációs és
pénzügyi felelősének

}- Kiss Józsefnének - a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
könyvelőjének.

Az Európai Uniós programok tovább folytatódnak, hiszen amegszerzett
tapasztalatot és tudást kamatoztatni kell városunk és térségünk fejlődése

érdekében.

Sportcsarnok decemberi programtervezete
Női konditorna: hetente hétfőnés csütörtökön 18 órától 19 óráig. Vezeti Varga
Lajos tornászolimpikon.
December 4. "B" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság őszi záró for
dulója 9.00-14 óráig
ALKOTMÁNY leremlabdarúgó tornája 14.00 órától1? óráig.
5.; 12. "A" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói 15.00-20.00
óráig
9. Asztalitenisz Körzeti Diákolimpia 8.30 órától 14.00 óráig
10. Kner Imre GimnáZium és Szakközépiskola szalagavató bálja
11. Meghívásos női kézilabda torna (serdülő, ifi, felnőtt)

12. Fiú kézilabda serdülő bajnokság 8.30 órától 14.00 óráig
13.,14. Karácsony Kupa középiskolák meghívásos tornája 9.00 órától 17.00
óráig. Sportágak: kézilabda (fiú, lány); kosárlabda (fiú); labdarúgás (fiú)
15. IV. kcs. Körzeti Diákolimpia - teremiabdarúgás 8.00 órától 14.00 óráig
16. v.-VI. kcs. Körzeti Diákolimpia - teremiabdarúgás 8.00 órától 14.00 óráig
17. Bethlen Gábor Szakképző Iskola szalagavató bálja 16.00 órától
18. Szaloncukor Kupa. AGól-Suli szervezésében, meghívásos nemzetközi gyer
mek teremiabdarúgó torna. Meghívott csapatok: Nagyenyed - Románia, Pilzno
- Lengyelország, Lajosmizse, Gyomaendrődi FC, Gól-Suli
18. "Profi" teremiabdarúgó bajnokság nevezési határideje 2004. 12. 18., 18 óra.
19. Leány serdülő kézilabda bajnokság 8.30 órától 17.00 óráig
20-23-ig Nyitott Sportcsarnok! 9.00 órától 14.00 óráig
21. "Grund"-foci 8.30 órától
22. Általános iskolások részére teremfoci 8.30 órától 14.00 óráig (nevezni a
Sportcsarnokban lehet!)
23. Középiskolások részére teremfoci 8.30 órától 14.00 óráig (nevezni ahelyszí
nen lehetl)
26. "Profi" teremiabdarúgó bajnokság első fordulója 14.00 órától
28--30-ig Nyitott Sportcsarnok! 9.00 órától 14.00 óráig (önszerveződéses prog
ramok)
27. Városi asztalitenisz bajnokság 9.30 órától
31. GYEFKC kézilabdásainak évbúcsúztatója 9.00 órától 10.30 óráig
GYENKSE kézilabdásainak évbúcsúztató mérkőzése 10.30 órától 12.00 óráig

L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

r'-'-'-'-'-'-'-'-'---'---'-'-'-'-'-'-'-----"
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Hivatalos Taurinform tagságunk miatt nem csak Gyomaendrődről és a
környező településekről, hanem egész Magyarország belföldi kínálatáról
tudunk naprakész információkat nyújtani. Ingyenes térképekkel, program
füzetekkel, kiadványokkal segítjük az utazni vágyó helyi lakosokat és az ide
érkező turistákat. Foglalkozunk egyes rendezvények belépőjegyeinek

értékesítésével, valamint telefonkártyák (Nea phone, Callhome), heti és napi
horgászjegyek, könyvek videokazetták, ajándéktárgyak értékesílésével.
Várunk minden érdeklődőt hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig.

Taurinform Iroda 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2. Tel., fax: 66/386
851; 386-039/13; 283-288. E-maii: gyomaendrod@tourinform.hu

Meghívó!
A Körös Menti Táncegyüttes Alapíwány

és a Körös Menti Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény 2004. december 18·án (szombat) 18 órától
rendezi meg az évzáró

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
Minden érdeklődőt szerettei 'várnak a rendezvényre,
amely a Katona József MűvelődésiKözpontban lesz.

Kétféle menü (2000 Ft/fő), gyermekmenü
(1000 Ft/fő) közül·választlwtnak.

Műsorbanaz iskola növendékei lépnek fel.
Zene: Bibuczi és Suttyomba zenekarok.

Jelentkezni: a Katona J. Műv. Központban lévő irodában
és telefonon, a 283-767-es számon.

Tóth István és
Fülöp Mária 2004.
november 6-án ünne
pelte 50. házasság i
évfordulóját. Ezúton
is gratulál nekik 2
lányuk, 2 vejük és 2
unokájuk!

Schwalm Dániel
és Tótka Margit 2004.
november 21-én ünne
pelte családi körben 50.
házassági évfordulóját.
További hosszú életet,
sok boldogságat kíván
családjuk, fiaik, me
nyeik, unokáik és déd
unokájukl
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A fejlődő takarékszövetkezet
Mint arról már beszámoltunk, az Endrőd és Vidéke Taka

rékszövetkezet új kirendséget avatott a gyomai városrészben, október
23-án. A modern banképület átadása kapcsán készítettünk interjút dr.
Hunya Miklóssal, atakarékszövetkezet ügyvezető igazgatójával.

- Mi indokolta aKossuth utcai új kirendeltség beruházását?
- Arégi gyomai fiókunkat részlegesen, elsődlegesen az ügyféltérre

és a külső homlokzatra kiterjedően 1997. évben újítottuk fel. Akkor
igaznak tűnt megjelenésére a"Valahol Európában"-szlogen. Azóta közel
1Oév telt el, és ténylegesen is az unióban vagyunk. Más oldalról az
elmúlt 7 év alatt négyszeresére bővültek állományi adataink, új
tevékenységeket vezettünk be, és az üzemviteli fejlesztésekhez fel kellett
zárkóztatni akülső körülményeket is, hiszen például aparkolás megold
hatatlan volt arég i helyen.

2000. évben Endrődön kezdtük meg az általunk harmadik generá
ciósnak nevezett épületek építését, és előreláthatólag 2006-ig vala
mennyi egységünknél befejeuük ezt. A következő lépés az évtized
végére datálódik, az úgynevezett mobil bankfiók létrehozásával, ahol
partnereink a nap 24 órájában terminálok és automaták segítségével
saját maguk intézhetik banki ügyeiket. Ennek technikai, informatikai
hátterének megteremtését már elkezdtük, illetve ennek már ma is elő

futára az internetes bankolási lehetőség a takarékszövetkezetünknél.
Természetesen aközvetlen emberi kapcsolat lehetőségét ezután is meg
tartjuk, tehát nem hat-hét év időtartamra hoztuk létre a gyomai új
épületet sem. .

- Az új építmény tervezője, kivitelezője, helyi beszállítója ki volt?
- A Kossuth utcai új épületet - mint ahogya többit is - Nagyné

Perjési Anikó tervezte, igényünk és a környezeti lehetőségek alapján.
Generálkivitelezését pályázati eljáráson a szarvasi Integrál Építő Rt.
nyerte el. Mivel most már a mű megvalósult, és a szerződést is lezár
tuk, úgy gondolom - előzetes figyelmeztetések ellenére - korrekt mó
don, határidőre teljesítették vállalásukat. A vállalkozási szerződésben,

természetesen, kikötöttük helyi beszállítók igénybevétel éi, de ez nálunk
inkább avelünk partnerkapcsolatban lévő vállalkozásokra vonatkozik. A
gyomaendrődiek közül munkájuk alapján kiemelném aSebők és Sebők

Kft.-t az elektromos szereléseknél, a Babecz és Társa Bt.-ta belső

berendezések elkészítésénél, Kovács László vállalkozót afémmunkáknál
és abelső kommunikációs hálózat kialakításánál aTEN-FüRG Bt.-t.

- Hány településen található az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezetnek kirendeltsége?

- Jelenleg tíz településen működünk, azonban középtávú üzleti
stratégiánkban már megfogalmazásra került működési területünk kiter
jesztése, de erről üzleti megfontolásból csak akkor adunk tájékoztatást,
amikor már tényekről beszélhetünk.

- Mi mondható el a pénzintézet gazdálkodásáról, eredmé
nyességéről?

- Bármilyen terv, célkitűzés megvalósításához az szükséges, hogy
világosan kerüljön megfogalmazásra az elvárás, annak megvalósítási
eszközrendszere, s mindez legyen összhangban agazdasági, társadal
mi folyamatokkal, lehetőségekkel. Ránk általában óvatos optimizmus
jellemző, ami kifejezetten jó költséggazdálkodás, beruházás ter
vezésénél, hiszen atervszámok túlteljesítése döntően eredményünkben
csapódik le. Idei eredménytervünket ennek megfelelően október végére
már közel 50%-kal túlteljesítettük. Banki összehasonlításban
eszközarányos, illetve tőkearányos jövedelmezőségünk is jó.

- A dél-alföldi régió legeredményesebb takarékszö'vetkezete az
Önöké. Hogyan alakult ez így?

- Erre nehéz válaszolni, hiszen csak egy okot nem tudok megjelöl-

Az új kirendeltség átadóján, Gyomán

ni. Az olvasók által is ismertek miatt 1995-ben szinte anulláról indul·
tunk el. Az akkor kidolgozott üzletpolitika lényege az volt, hogya nálun\
felhalmozódó eszközökkel aműködési területünkön élő emberek és vál
lalkozásaik pénzintézeti igényeit kell kielégíteni, mert településein\
fejlődése a mi munkánkra is visszahat. Ezt az alapelvet azóta is
következetesen érvényesítjük, és tíz év alatt hétszeres növekedést értünK
el. Amásik fontos dolog, hogya pénzintézeti fejlődéssel lépést tartol·
tunk termék- és technikai vonatkozásban is. Ebben akörben kiemelheló
integrált számítástechnikai rendszerünk, amely on-line kapcsolatot biz·
tosít egységeink között.

Sikereinkhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy globalizálódó vilá·
gunkban is meg tudtuk és Illeg is akarjuk őrizni ernberléptékű és
embertisztelő magatartásunkat ügyfeleink és munkatársain\
vonatkozásában is. Munkatársaim az elvárt elkötelezettséggel dolgoz
nak, és tudják, hogy saját munkahelyük biztonságát nekik kell
előteremteni, és ezáltal szövetkezetünk egzisztenciális életpályát is biz·
tosít részükre. Munkatársaim 55%-a ma már felsőfokú végzettséggel
rendelkezik (20% jelenleg is felsőfokú oktatásban vesz részt), és el
fontos záloga eredményes munkánknak.

- Mit jelent az EU-s változások hatása az Endrőd és Vidéke
Takarékszó"vetkezet jelenlegi és jövőbeni működésére?

- Az EU-csatlakozás nálunk sem hozott olyan lényeges változást
ami gyökeresen átalakította volna munkánkat, működésünket. Ez az élei
más területén is így van, mert egyrészről az EU-jogharmonizáció egj
hosszabb folyamatban valósult meg, másrészről a mindennapi
körülményekben kevésbé érzékelhető az EU-tagság hatása Persze, azért
vannak új feladatok, amelyeknek meg kell felelni, de ezekkel sincs
gondunk. Az uniós országok többségében jól prosperálnak a
szövetkezeti hitelintézetek, így jövőnk döntően tőlük függ.

- További fejlesztés, újabb beruházás gondolata felmerült-e már?
- Fejlesztések, beruházások állandó magja ahardver- és szoftver-

állomány, a termék- és üzemviteli fejlesztések. Épület-beruházás
vonatkozásában az új, muronyi egységünk kerül kivitelezésre 2005-ben,
Az ezzel kapcsolatos előkészítő tárgyalások novemberben lezárulnak. Ez

már ígéret, és ígéreteinket teljesíteni szoktuk. -b-
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Kétszáz éves
az endrődi templomunk

Az. endrődi Szent Imre-templom alapkövét 1789. november 6-án
helyezték el, és 1804. november 5-én szentelték fel. A külső homlokzat
fülkéibe Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrait 1808-ban rlelyezték el.
A Szent Imrét ábrázoló oltárképet 1860-ban Fischer Károly gyulai rác
mester festette. Ajelenlegi főoltár 1912-ben készült, fából. Arégi oltárt nem
bontották le, hanem beborították az új fa faragványokkal. ASzent Kereszt
oitár feszületét 180S-ben Egerben készítették. AJézus Szíve-szobrot 1892
ben készítette egy Delago nevezetű szobrász GnÖdenben.

Atemplomot, természetesen, többször felújították Az. új toronykeresztet
Wagner József békéscsabai építész készítette. A torony 60 méter magas, a
keresztgombbal és a kereszttel 63 méteres. A régi orgona helyett Sugár

Iványi László plébános ünnepi istentiszteletet celebrál

Viktor zeneakadémiai tanár közreműködésével Angszter József és fia or
gonaépítő készítette el az új orgonát 1915. szeptember 7-ére. Az. orgona 2
manuálos, pneumatikus rendszerű, 29 regiszteres, B praeparacióval és
szabad kombinációval, 1758 sípja van. Az. orgona homlokzati ón sípsorát
1918. március 21-én hadi célra elrekvirálták, összesen 133 kg súlyban.
Sajnos, ezek asípsorok azóta is hiányoznak ...

2004-ben a 200 éves évforduló tiszteletére a Mária-oltár világítása
megújull, valamint Krakkóból megérkezett az Irgalmas Jézus képe.

A toronyban három harang kapott helyet. Ebből a nagy harang 1100
kg-os (Szent István-harang). Öntötte Szlezák László, Magyarország
aranykoszorús harangöntő mestere 1947-48-ban. Aközép harang 550 kg
os (Jézus Szíve). Öntötte Szlezák Ráfael Rákospalotán, 1948-ban. A kis
harang 80 kg-os (lélekharang). Öntötte Szlezák László, Magyarország
aranykoszorús mestere, Budapesten, 1937-ben.

A 200 év statisztikája: keresztelés 62379; házasságkötés 15245;
halálozás 47711. Az. első plébános Pochuch Imre volt 1717-1733-ig.
Jelenleg a26. plébános szolgál Iványi László személyében, 1989-től.

50-szeres véradó
2004. november 3-án, az endrődi városrészben szervezett

véradás alkalmával érte el dr. Varga Géza gyermekorvos az
ÖTVENEDIK véradását. Ezen alkalomból egy 50 szeletes csokoládé
tortával vendégelte meg véradótársail, az OVSZ dolgozóit és a
Vöröskereszt önkénteseit.

Gratulálunk az elért véradási eredményéhez, kedves ötletét
köszönjük!

satornarákötési támogatás
Tisztelt Fogyasztónk!

A Békés Megyei Vízművek Rt. csatornarákötési kampányt indít
Gyomaendrődön. Ha Ön 2004. november 15. és 2005. január 15. között
ügyfélszolgálatunkon bejelenti rákötési szándékát aközcsatornára, és aláír
ja az erre vonatkozó nyilatkozatot, a hálózatra való tényleges rákötés után
4havi (térítésmentes) csatornahasználatban részesül.

A házi szennyvízvezetéket, illetve a közcsatornára való tényleges
rákötést legkésőbb 2005. március 31-ig meg kell valósítania. Az. ügyin
tézést lebonyolító ügyfélszolgálat címe, telefonszáma: Gyomaendrőd, Fő út
83. Tel.: 386-783.

Kérjük, éljen az Ön számára, de a környezet kímélése miatt a
lakókörnyezete számára is hasznos lehetőséggel!

Békés Megyei Vízművek Rt.

November l7-én közmeghallgatást rendezett aképviselő-testület aBethlen
iskolában, avolt ipari iskolában, aSelyem úton. Napirendi pontok voltak: ahul
ladékgazdálkodás városi hatásai; az olajkutatási és azzal kapcsolatos kárta
lanítási kérdések; a településrendezési terv módosításai; tájékoztató az önkor
mányzat gazdasági helyzetéről; bejelentések, hozzászólások.

Ahulladékgazdálkodással kapcsolatban aszelektív gyűjtési forma szeren
csés beindulása mellett elhangzott, minél hamarabb el kell, hogy készüljön a
kiszolgáló útvonal is, hogy ne aváros egyéb útjai romoljanak anagy megter
heléstől.

Az. olajkutatással kapcsolatos problémák, kártérítések rendezésébe be
kívánják vonni aFalugazdász irodát is.

Az esemény vendége volt Domokos László országgyűlési képviselő, aki az
ipari parkok védelmében elmondta, hogy ezek készen álló lehetőségek,

ipartelepítés esetére megfelelő területek legyenek, amint így van ez városunk
esetében is. Sajnálatosnak tartja azonban, hogy az ipar olyan helyeken telepszik
le elsősorban, ahol autópályák futnak, vagy azok közvetlen közelében ... Erre
térségünknek belátható időn belül nincs lehetősége.

Alakossági felvetésekre, problémákra ahelyszínen hangzottak el válaszok.
A legtöbb útépítésre, javításra vonatkozott, amelyek nagy része folyamatban
van, aváros útkoncepciójának megfelelően.

Egy bejelentés tudatja avároslakókkal , hogy aTITÁSZ fák gallyazását végzi
avárosban, skérik, hogy ezt alakosság viselje türelmes megértéssel ... !

A NAPSUGÁR ÖVODÁK Fő úti óvodája 2004. október 16-án jótékonysági
vacsorát rendezett a Bowling Treff étteremben. Itt szeretnénk megköszönni a
szülőknek alelkes közreműködést, barátainknak és vendégeinknek arészvétel!, a
felajánlott tombolatárgyakat. A rendezvényből befolyt összeget az óvoda játékál
lományának bővítésére és atavasszal megrendezésre kerülő egész napos kirán
dulásra kívánjuk fordítani.

Külön köszönjük agyomaendrődi vállalkozók és magánszemélyek IeIajánlá
sait, miszerint: SIKÉR Klt., Zebra Papírbolt, Réka Turi, Patai né Mészáros Piroska,
könyv és ajándék üzlet, Tip-Top cipőbolt, Feketéné Bielik Anna, Cigány Kisebbségi
Önk., Kert-Kivi, Flamingó Virágbol!, Farkas Máté Agro Áruház, Tímárné Tandi
Gyöngyi iparcikk keresk., Dinya Zoltán Madizol, Dávid István Virágbolt, Szujó
Műszaki Kereskedelmi és Szolg Kft., Kruchió Ferenc Dísz-, gyümölcsfa lerakat,
Balázs Tibor 100 Ft-os bolt, Uhrin Zoltánné, Tímár Vince Sarokház Csemege,
Péter Szabó Hajnalka CM Méteráru, Andor Károlyné Tapéta-, festék és ajándék
szalon, Hunya Tamásné Kincskereső ruházati bolt, Uhrin Emese Papír, írószer bolt,
Kroósz Beáta Papír, írószer, irodaüzlet, Bowling Treff étterem, Carlos Cipőüzem,

Cutj Bt., Német és Szabó Kft., Takarmányboi!, Csikós János, Komóczi Péterné,
Varga Jánosné Lakásfelszerelés és Ajándék shop, Endrődi Cipőkellék Kft., Vaszkó
Béla, Porubcsánszki Andrea, Csikós Zoltánné, Tóth Zoltánné, Tóth Lajosné,
Molnárné Hodálik Brigitta, Szél Emese Bernadet!, Tímár Éva, Majoros Stella,
Kiszely Erika, Nyúzó Zoltán, Szmola Magdolna, akik hozzájárultak adományaikkal
jótékonysági rendezvényünk sikeréhez.

Köszönettel aNapsugár Övodák gyermekei, óvó nénik és adajka nénik!
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Hunya Alajos

Volt egy rendhagyó osztálytalálkozó
(2004. augusztus 14.)

Sok év eltelt már, hogy nem láttuk egymást. Bár
néha felvillanásként összefutottunk páran - nagy
időközökkel -, de ez nem volt teljes létszámú, meg
szervezett program. Időközben kedves, szigorú osz
tályfőnökünk elment ugyan közülünk, neve viszont
örökre bevésődötta köztudatba. Emlékszobáját ez év
tavaszán avattuk általános iskolánk egyik tanter
mében, mely a mi osztályunk számára az utolsó
osztályterem volt. DARVAS TIBOR tanár úr méltán
foglalta el helyét a halhatatlan pedagógus személyi
ségek között. Ö volt az, aki sok szeretettel, bölcses
séggel bocsátott útnak 1967 júniusában minket.
Ezért lett rendhagyó ez az osztálytalálkozó.

Sorban érkeztünk mi, a volt diákok, majd elsőként

a temetőben tettük le tiszteletünk virágait. Ezt
sajnálattal egy fiatalon elment társnőnk (Serényi
Kati) iS megkapta. Kár, hogy ő már nem tudott beszá
molni élete alakulásáról úgy, mint mások. Ígéretes
személyiség volt.

Majd gyülekezőa régi osztályteremben, ami persze
ma egészen másképpen festett. Azért a padokba még
belefértünk. Névsorolvasás, felismerések vagy talál
gatások, de vidám hangulat alakult ki. Később egy
kötetlen, beszélgetős délután zajlott, ahol sok min
dent megtudhattunk újból egymásról. Meglett
emberként, furcsa módon, a réges-régi diákérzés
íogott el minket, hisz' rengeteg közös élmény', emlék
idéződött fel. Mindannyian családosok vagyunk, ter
mészetesen büszkék gyermekeinkre, unokáinkra.
Bár a fiúk kicsit irigykedtek, hogy unokák seregével
csak a lányok tudtak dicsekedni, mivel a család
alapítást ők hamarább kezdték.

Ehhez a remek hangulathoz a később érkezők is
boldogan csatlakoztak, majd közösen elköltöttük a
fenséges vacsorát (bográcsban főtt paprikáskrump
lit), amit egyikünk anyukája készített nagy szeretet
tel, örömmel. Aztán előkerültek a fényképek, a régi
dokumentumok, örsi és rajnaplók, beszámolók
kirándulásokról, egyebek. Eszünkbe jutottak a
kirándulások, az apró-cseprő történetek, egyéb
érdekességek, emlékek például a Ki mit tud?-ról,
amelyeket mind-mind közösen éltünk át anno ...

Időközben mindannyiunk kedvére és meglepe
tésére előkerült egy gitár egyik osztálytársunk
jóvoltából. Ezt követően fergetegesen, felszabadult a
hangulat. Lassan azonban elindultak a távolabbról
érkezők (volt, aki Győrből, Budapestről, mások
Körösladányból, Békéscsabáról jöttek el erre a
délutánra). Így hát fájó szíwel, de sok ígérettel elbú
csúztunk egymástól, sűrű könnyhullatások, vidám
mosolyok, integetések, címek és névjegyek cserél
getése közben. Persze, rengeteg fénykép és video
felvétel készült, amít később ki-ki a maga módján
archivál. Igen. Volt egy jó közösség valaha, akik
megint megtalálták egymást. Az osztály létszáma 36
fő volt, ebből l7-en tudtak most időt szakítani erre a
találkozóra. Sajnos, olyan is akadt, akit nem sikerült
felkutatni. Akik nem voltak itt, igazán sajnálhatják,
hogy nem lehettek velünk ezen a szép, augusztusi
estén. Beranek Aranka

90 éve, hogy kitört
az első világháború (V.)

A világháború idején a 4. Honvéd Gyalogezred és a 4. Önkéntes
Gyalogezred kötelékéhez tartozó gyomai és endrődi katonák nevei, akik
részt vettek a háborúben és hősiesen harcoltak az országért, a
nemzetért, aszabadságért.

Szabó József - Endrőd. Tartalékos főhadnagy, takarékpénztári igaz
gató. 1914 decemberében a 4. Honvéd Gyalogezredhez vonult be
Nagyváradra. Elvégezte a tiszti iskolát, majd 1915 nyarán a kombinál!
310-es ezreddel az orosz frontra került, mint hadapródjelölt őrmester.

1915 szeptemberében megbetegedett. Felgyógyulása után, 1916 már
ciusában aszerb frontra került, és még ez év májusától az olasz fronton
teljesített szolgálatot. 1918-ban léptették elő főhadnaggyá

Szántai Mihály - Gyoma Tartalékos gyalogos, MÁV-alkalmazott.
Nagyváradra vonult be a 4. Honvéd Gyalogezredhez a mozgósításkor.
Bevonulás után az orosz frontra került, és 1914. november 17-én hadi
fogságba esett. A fogsági viszonyok miatt betegeskedett, és a sza
markandi fogolytáborból 1920-ban csereszállítmány révén került haza.

Testvére, László, az orosz fronton halt hősi halált.
Szántó János - Gyoma. Tartalékos tizedes, földműveléssel fog

lalkozott. 1915. január 16-án a 4. Honvéd Gyalogezredhez vonult be,
ahonnan kiképzés után az orosz frontra került. A harcok során elis
meréseket kapott, előléptették tizedessé. Innen az olasz frontra kerüli,
ahol fogságba esett. Afogságból 1919 elején jött haza.

Szőke Ferenc - Gyoma. Népfelkelő tizedes, református igazgató
tanító. 1914 júliusában vonult be Nagyváradra, a 4. Népfelkelő

Gyalogezredhez. Az ezrednél agazdasági hivatalban mint irodatiszt tel
jesített szolgálatot. Zászlóaljával részt vett adecsi, zimonyi ütközetnél a
szerbek ellen. 1916-ban betegállományba került, majd 1917 már
eiusától fegyver nélküli segédszolgálatra osztották be.

Vincze József - Gyoma. Tartalékos gyalogos, cipész mester.
Nagyváradra, a4. Honvéd Gyalogezredhez vonult be 1915 januárjában.
Kiképzése után az olasz frontra került, és avilágháború végéig ott har
colt. Több kitüntetés tulajdonosa volt.

Wladár Jenő - Gyoma. Tartalékos főhadnagy, gazdálkodó. 1915
májusában vonult be, Budapesten elvégezte aTartalékos Tiszti Iskolát.
Hadapród őrmesterként akassai 9. Honvéd Gyalogezredhez került, és a
szerb harctéren küzdött. 1916 elején a 4. Népfel kelő Gyalogezredhez
vezényelték. Részt vett az olasz fronton az isonzói csatákban, ahol
megsebesült. Felgyógyulása után aromán harctéren küzdött, ahol ismét
megsebesült. 1918 januárjában Kassára került, és mint karhatalmi
parancsnok teljesített szolgálatot. Igen sok kitüntetésben részesült.
(folyt. köv.)

Sportcsarnok H íR EK
2004. december 26-án (vasárnap) indul a "Profi"

teremiabdarúgó bajnokság. Nevezési határidő: 2004.
december 18. (szombat) 18.00 óra. A nevezéseket a
Sportcsarnokba várjuk. Tel.: 386-938. A megbeszélés és
az első forduló sorsolása 2004. december 19. (vasárnap)
18.00 óra. _SportTrió _

JUDO Thaibox aikido edzéseket indítunk a békés
megyei Kana Juda SE szervezésében. Minden hétfő, szer
da, péntek fél 4órától, Bajcsy-Zs út 59. (ÁFÉSZ udvar).
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AKis Bálint iskola hírei
- AKis Bálint Általános Iskola ez év októberében lépett be aKörös Menti Is

kolaszövelség kistérségi szakmai társulásába, melynek célja ahelyi iskolafejleszlési
elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai segílése, szakmai
szolgáltatások szervezése, és akistérség sajátos nevelési, oktatási érdekeinek meg
jelenílése és képviselete.

- Iskolánk felsőtagozatos tanulói a heti 3 kötelező idegennyelvóra mellett
angol, német tehetséggondozásban, szakkörön és nyelvvizsgára való előkészílő

loglalkozásokon is gyarapílhalják nyelvtudásukat. Intézményünk benevezett a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat szervezésében meghirdetett
országos angol és némel nyelvi versenyre, melynek első helyi lordulóját november
16-án tartották meg, S ahol 26 nyolcadikos és 25 hetedikes tanuló versenyzett.
Mindezek mellett anyelvtanulás népszerűsítése, színesítése céljából október végén
rendhagyó angol- és németórát tartottak a nyelvtanárok, ahol izgalmas feladat
sorokban. kvízjátékokban, valamini daltanulásban és vidám jálékokban voll részük a
lelsős diákoknak. Ahelyi Német Kisebbségi Önkormányzat anyagi támogalásával
pedig nyaranta 1hetes német táborban vehetnekrészt atanulóink.

- Intézményünk pedagógusokból álló innovatív szakmai közössége, amely a
Kis Bálint Műhely nevet velte fel, aDHV Magyarország és az Oktatási Minisztérium
lelhívására Közös múltunk - Közös jövőnk címmel nyújtott be pályázato! Aprojekt
ötödik osztályosok részére készült. Célja, hogy olyan képességekkel ruházza fel a
tanulókat, amelyekkel sikeressé válhatnak európai munkavállalókként is. A
beérkezett 107 pályázatból 28-at talált megvalósíthatónak aminisztérium, köztük a
Kis Bálint Általános Iskoláét is, amely az OM honlapján "A mi Európánk" című elekt
ronikus tanári kézikönyvben olvasható.

Sikerek Gyor-Moson-Sopronban
Aszép hagyományokhoz híven iolytatódtak a kiemelkedő eredmények a

IV. Szakiskolások Országos Vers- és Prózamondó versenyén,
Mosonmagyaróvárott. Kondor Nóra II., Trendl András III. helyen végzett
prózamondásban a szakközépiskolai kategóriában Mindketten a Bethlen
Gábor SZKI tanulói, a Zene- és Művészeti Iskola növendékei, valamint a
Komédiás Kör tagjai. Abékéscsabai Kós Károly Szakiskola diákja, Rábai Erika
aszakmunkástanulók mezőnyében ezüst minősítésben részesült. Ő is részt
vesz aazeneiskola színjáték tanszak képzésben. (Három csabai társával rend
szeresen utaznak Gyomaendrődre a drámajáték és színjáték tanóráira l)

Gratulálunkl -HAL-

Köszönet!
2004. október 30-án volt Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napi ren

dezvényünk a Bowling étteremben, melynek sikeréhez tombolatárgy lel
ajánlásaikkal nagymértékben hozzájárultak: Bowling élterem, Napsugár használicikk,
Rozi élelmiszer, Tibi 100 lorintos bolt. Gye. ÁFtSZ, Agro Áruház, Andor Csillárszalon, Bak János trafik,
Bárdi BI., Bokréta virágboli, Bolllik gyümölcsboli, Bottlik Judit élelmiszer, Erika lodrászat, Faló, Forgó
Frigyes, Gazdi-boli Pásztor J. u, Gyomafarm KII., Hegedús Zolián APEH osztályvez., Gyomai Kner
Nyomda RI., Kurilla Oivat, Lizák Istvánné virágboli, Németh János cipész, gyomai Posta, Putnoki
Sándor élelmiszer, Gschwindt és Társa, Sebök&Sebök, SfKtR Klt .. Szilágyi Sándor váll., Telepolc,
Varga Jánosné lakber., Vaszkó Katalin gyümölcs-zöldség, Véha Béla, Véha László kiskeresk, Zöld
cukrászda, Tagjaink.

Szívességüket ezúton köszönjük meg! Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének Vezetősége nevében

Tímárné Kozma Ágnes elnök

5500 Gyomaendrőd,

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

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKE YSÉGEINKE PIACKÉPES ÁRON KINALJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (ioronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

AKner T8E a Világbajnokságra készül!!!
Újabb, számos döntős helyezésről értesíthetjük akedves Olvasót, és egy

olyan eredményről, amely példa nélküli megyénkben, hiszen egyik párosunk
jogoi szerzett avilágbajnokságon való részvételre!

Szeptember 11-én rendezték meg Szentesen a gyermek I-II. korosztály
Latin Magyar Bajnokságát Négy párosunk indult: Fülöp Gergő-Sztezsán

Adrienn; Nagy Dániel-Hunya Gyöngyi; Tímár Richárd-Kovács Fanni; Márki
Norbert-Kovács Renáta, Nagyon erős és népes mezőnyben - kezdő

versenyzőkként - már a középmezőnyig küzdötték fel magukat. Ifjúsági D
standard 4., míg C latin kategóriában 3. helyezést ért el Kocsis
Tamás-Wagner Ildikó párosunk, A Magyar Bajnokságon öt párosunk állt
rajthoz: Nagy Benjámin-Piltz Kitti; Fülöp Péter-Ács Fruzsina; Tótka
Sándor-Szalóki Nikolett; Német Norbert-Kiss Kata; Spák Patrik-Jákób
Klaudia. Valamennyi táncosunk a kőzépdöntőbe jutott és legnagyobb
örömünkre Patrik és Klaudia az ezüstérem tulajdonosai lehettek,

Harmadik alkalommal került megrendezésre szeptember 25-26-án,
Kisteleken aTisza-part Open verseny, amelyen közel 15 ország képviseltette
magát, s ahol 3 döntős helyezést értünk el.

Október 2-án, Békéscsabán állhattak rajthoz aKner Tánc-sport Egyesület
versenyzői. Hat döntős helyet szereztek párosaink, amelyből négy dobogós.

Gyomaendrődön, október 10-én rendeztek klubközi táncversenyt, ame
lyen párosaink, természetesen, szerepeltek. Ezen a napon három döntős

helyünk született,
Október 23-án, Csongrádon indultak versenyzőink, itt újabb 3 éremmel

gazdagították éremtáblázatunkat
Nem csak hazai, de nemzetközi porondon is helytállnak párosaink,

November 6-án, Szlovákiában rendeztek egy táncversenyt, ahol közel 10
ország versenyzői táncoltak. A C osztályosok versenyén 20 párosból Seres
Gábor-Magura Mirjam 5., valamint Kocsis Tamás-Wagner Ildikó adobogó
legmagasabb fokára állhatott. Ugyanakkor Szentesen a gyermek II. latin
korosztályban az indult 12 párosból Fülöp Péter-Ács Fruzsina a döntőbe

kerülve 6, lett. Junior I. kategóriában Nagy Dániel-Hunya Gyöngyi az 5"
továbbá Fülöp Gergő-Sztezsán Adrienn a6. helyet szerezte meg,

November 13-án Székesfehérvárott 2 párosunk állt rajthoz. Mindketten
mindkét kategóriában adöntőben táncol hattak.

Ahagyományokhoz híven rendezték meg Szombathelyen november 14
én aTíztánc, valamint aJunior ll. Latin Magyar Bajnokságot. Kurilla László
és Meszlényi Viktória a junior ll-es mezőnyben indult, 14 párossal mérve
össze tudását. Ezt a versenyt komoly ielkészülés előzte meg, hiszen
Magyarországon ez a legkiemelkedőbb verseny korosztályukban,

A kezdeti izgalmakon túl Lackó és Viki a döntőbe kerülve a dobogó
második fokára állhatott, amely eredménnyel jogot szereztek december 18-án
avilágbajnokságon való részvételhez. Ennek helyszíne Lettország fővárosa,

Riga lesz. Ilyen eredményt még megyénkben egy táncos sem ért el. Az
elkövetkező hetekben kemény edzés és tanulás vár a fiatal párra, mert nem
csak Gyomaendrődöt, de Magyarországot is képviselik. Lackó és Viki a
leendő eredménytől függetlenül erejükhöz képest mindent megtesznek, hogy
alegtöbbet nyújtsák avilágból érkező párosok között.

Ezen aversenyen való szereplés igen tetemes költséget von maga után,
hiszen a száltás, útiköltség és az ellátás mind a résztvevő párost terheli.
Ezúton is szeretnénk kérni azokat a váltalkozókat, magánszemélyeket, akik
elsősorban anyagiakban hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy részt tudjunk
venni ezen a rangos versenyen. A támogatással kapcsolatban érdeklődni

Tímár Krisztiánnál, a06/30/9030-829-es telefonszámon lehet Segítségüket
előre is köszönjükl

Reméljük, bizonyítottuk, hogy a gyomaendrődi Kner Tánc-sport
Egyesület igenis helytáll mind hazai, mind nemzetközi szinten, az ellenséges
híresztelések és pletykák ellenére. Szurkoljanak Önök is december 18-án!

Mindenkit szeretettel várunk december 18-án a Körös Menti
Táncegyüttes Alapítvány által megrendezésre kerülő bálra, melyen anéptánc
együttes fantasztikus produkciója mellett művészeti iskolánk társas és
moderntánc táncosai is szerepelnek. A bállal kapcsolatban érdeklődni a
Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola irodájában lehet.
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Minden hirde!őnk kellemes karácsonyi ünnepeke! és boldog új éve! kíván olvasóinknak!

RÓZA VENDEL

(}

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122 o 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-D0?7-02

Nyelvtanfolyamok 2005·ben:
angol, német, olasz, francia.
kezdőknek: 100 óra
Nyelvvizsgára készükőknek:

Alapfok 150 óra
Középfok 150 óra

Jelentkezni lehet: 2004. december 30-ig l

Telefonon: 20/4684-876
e-mail-ben:vendel@bekesnet.hu

Kezdés id6pon~a: 2005. januér 10.
6-10 f6s csoportok, 500 Ft/óra, heti 2x2/2x3
vizsgalehet6ség: június, szeptember, október

BeL,SŐÉPírÉ~ZEi
SZARAZEPITÉs

CiLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatole
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

r·_·_·~·_·_·~·_·_·~·~·,

i PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfORMA KÉszíTÉS I.

RÓZA ::::<FT. I
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. •

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122 I
E-mail: vendel@bekesnet.hu .

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

•••••• e e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERTÖTLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
e o
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\..1rURUl

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
'feL/fax: Q~-()6~3~~-186,()6/30/3348-018

Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

EpiléSi anyago/(.: soder homok cemellt. Jnesz.
/(.öufzale/f. suittiUisa

~ · -Mobile
,g:. ·~ob~Ú~~~ .[111

Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon: 66/282-822

Vásároljon hazai gyártású bőrcipőt, bőr béléssel,
garanciával a Turul Cipő Kft. mintaboltjában, a gyár
telephelyén, a Szabadság tér 2. szám alatt, a sport
csarnok mellett.

Saját gyártású téli bébi-, gyerek-, fiú-, lányka-, nól és
férficipólc széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva tartás: héHötöl péntekig: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig

~~~~

ú~,~aj~~!

.; I', I~.. • -, ,. "1 ...1' .' .... l_J I • ot".' ,•.• " ,••); ,. -" I".. , .' •• -I, • .... ...1. • ,-

Végkiárusítást tartunk a konfekció termékekböl!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Tel.: 06/30/334-0671

Hétfő szünnap!
• / ••. ,.' .tY.l"·' : j 1'" , ,~I'",:r.. "', .~"'.j ,Jr'~'l r '4" Y.lll' "'J ,~I,ll" .,~ .
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Határ Győző 90. születésnapján...
... rendeztek ünnepi köszöntővel egybekötött vetélkedőt

és irodalmi műsort az általános és középiskolások részére.
A megemlékezési rendezvény az Apolló moziban zajlott
november 12-én. Rendezője a Városi Könyvtár. a Kulturális
Egyesület. Gyomaendrőd volt. A vetélkedő győztesei:

általános iskolai kategóriában a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola

középiskolai kategóriában pedig a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola r. csapata.

A résztvevők pénz- és könyvjutalmakkal. valamint
oklevéllel térhettek haza. Támogatók voltak. akiknek szives
köszönetet mondunk: Timár Dréher étterem. Pájer Sándor
vállalkozó. Krisztina Fűszer és Csemege. Gyomai Kner
Nyomda Rt.. Fekete Sándor vállalkozó. -HAL-

A Selyem Uti Ovoda Szülői Munkaközössége és az óvoda dolgozói
megköszönik mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek.
intézményeknek a támogatását, akik 2004. november 6-án megtartott
"OVI" vacsoránkat tombolatárgyaikkal, vagy bármilyen más módon
segítették. a jótékonysági rendezvény bevételének növeléséhez hoz
zájárultak.
Támogatók: Farkasinszki Zsuzsanna, Giriczné Farkas Judit, Dávid István virágüzlet,
Farkas Máté Gazdabolt, Iparcikk Bt., Flamingó virágüzlet, Margaréta virágüzlet, Bokréta
virágüzlet, Júlia virágbolt, Várfi András gazdabolt, Péter Szabó Hajnalka CM boll,
Szabó Istvánné, Patainé Mészáros Piroska, Tandi Sándor. WAn villamossági bolt,
Bódis János horgászbolt, Vári Péterné, Dajkó Zoltán. Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna.
Szécsiné Csahoczki Anita, Uhrin Emese papirbolt, Uhrin Attiláné Ruházati bolt, Balázs
Tibor, Gyomai Kner Nyomda Rt., Orovecz Tamás, Nánási tova, Gyomai József, Forgó
Frigyes, Varga Jánosné lakásfelszerelési bolt, Szilágyi Sándor 100 Ft-os bolt, Vaszkó
Béláné Cipöbolt, Putnoki Sándor vegyeskereskedés. Edit Reformház, Bene Gábor. Tóth
Zoltán, Geltainé Pelrovics Ildikó, Kovács Zoltán. Geltai Zsuzsanna. Pannika poharazó,
Lanchester Hedvig, Vaszkó Tímea, Suháné Német Piroska, Kert-Kivi Kft., Nagyné Rácz
Ildikó, Szeretöné Ihász Katalin, Fekécsné Szakálos Eszter, Geltai Imre, Rostélyos Kft.,
Andódy Könyvkötészet, Andi butik, Andor Károly, Piktorbolt, Fekete Sándorné, Szabó
András. OmAr! Könyvesbolt, Enilno Bt.. NIKY-Fodrászat, dr. Varga Géza, Pólya Szilvia,
Farkas Antalné, Újlaki Szabolcs. Vaszkó Lajos, HUNGEL Kft., Szabóné Szónya Györgyi,
Tóth Péter, MADIZOL Kft., Keresztes Tibor húsbolt, Tip-Top cipőbolt, Izsó Imre, Barják
Imréné, SEVRO Kft., Sztankó Zoltán, Farkas Gabriella fodrász, Simon Mihály, Csapó
Elek, Gubucz Zoltán - Mágus-Comp, Szabó Erzsébet, Ambrózi Mihály, Molnár
Lászlóné, Bíró Lászlóné. Kovács Lászlóné. Szabó Ipari Szövetkezet, Löveiné Márton
Gizella, Bárdi Zoltánné, GYOMAPACK, Varga Mihályné, Illatoázis, Szarka Csilla, Geltai
Zoltán csapágybolt, FAMíLlA Ruházati bolt, Wolfné Kereki Tünde, Szonda István, Tandi
Ferencné, Uhrin Ottóné, Bánfi Gyuláné, Novák Margit, Fülöp Imréné, Fülöp Zoltán,
Fülöp Imréné, Szurovecz Józsefné, Csüllög Zsolt, Pentament Kft., Biró Károly, REGIO
Human Bt., Bula Lajosné, Dékány Mihályné. Bela Imréné. Mammut Kft .• Knap Péter,
Réka Turi, Barna Csemege, Kónya István. SIKÉR Kft., Simon Szilvia, Fodor Lajos. Zöld
cukrászda, Porubcsánszki Sándorné, Tokainé Tímár Csilla, Losonczi Lajos, HfdKnap
Kft., Endrődi Patika, Mészáros Vendel, Nyilas Miklós, Koloh Judit, Császárné Gyuricza
Éva, Hangya Lajosné, Németh Dezsö, Dógi János, Trendl Kft.
Minden kedves támogatónknak boldog, békés Karácsonyt, és ered
ményekben gazdag új évet kívánunk!

ASelyem Úti Óvoda dolgozói és aSzülői Munkaközösség

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Agyomaendrődi Honismereti Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak,

akik az adójuk 1%-át 2003. évben is szervezelünknek ajánlották fel. Az így
befolyt összeg: 124634 Ft, amelyet aGyomaendrődi ki kicsoda? c. kiadvánnyal
kapcsolatos kiadásokra fordítottunk.

Jelenleg is folynak szervezetünkben helytörténeti kutatások Endrőd

történetével kapcsolatban, gyűjt jük szülőhelyünk földrajzi neveit, aragadvány
neveket, szakemberek dolgoznak Endrőd földrajzi neveinek elemzésén, az
endrődi tájnyelv hangtani sajátosságainak megállapításán. A felsorolt mun
kákkal jelentős a kiadásunk, ezért kérjük mindazokat. akik szívesen olvassák
majd afenti témákról szóló könyveket, folyamatosan támogassák szervezetün
ket. Megígérjük, hogy amint nyomdakész állapotba kerül egy-egy téma, meg
jelentetjük amunkál. Tisztelettel és köszönettel: Szilágyiné Németh Eszter
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Megnyílt az új SIKÉR
November 17-én. a reggeli nyitással egyben megnyilt

az új SIKÉR csemege áruház a Hősök útján. (A telek
fekvése szerint egyébként a Kossuth utcához tartozik.)
Fél hatkor tehát különösebb ünnepélyes külsőségek

nélkül "átvehette" a vásárlóközönség a SIKÉR cég új
beruházását. amely néhány hónap alatt felépült.

A 330 m 2-es eladótérrei rendelkező tágas, európai
színvonalnak megfelelő üzlet a vevői< tetszését is elnyer
te. ezt konstatálhattuk már a nyitást követő órákban is.
A vásárlók igényeinek kielégítéséhez tizennyolc fős

eladói gárda áll készenlétben. A nyitva tartási idő a
környéken kialakult szokásokat követi majd. ehhez
mérten már most a szombati is hosszabb. délután 4
óráig tart. A választék szélesnek tűnik. ezért a csábitás
is nagy. s reméljük. hogy a betérő vásárlók pénztárcája
is megbirkózik majd a három pénztár egyikénél a
fizetéskor felmerülő összeggel... A SIKÉR Kft. új
beruházásához gratulálunkl -b-

4. bajtársi találkozó
Az 1962. november 13-án, a Nyírbátorj Határőr Kerületbe bevonult

honvédek (a környékről 107 fő vonult be agyomai községházáról) immár a
negyedik leszerelés utáni találkozójukat szervezték meg november 13-án,
az endrődi "Dombszög" étteremben. Jelen volt és üdvözlő beszédet mon
dott Bagyinka György nyugállományú alezredes, egykori parancsnok,
valamint Bánhegyi János, aNyírbátori Határőrezred parancsnokhelyettese.
A volt határőröket dr. Dávid Imre polgármester is köszöntötte, annál is
inkább, mivel ő is érintett, ahajdani bevonulók között ő is ott feszített, majd
mint kiváló szakaszvezető szerelt le. Az esemény gyomaendrődi szervezői

Dávid István és dr. Dávid Imre voltak.
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Keresztrejtvény
A decemberi számunk
keresztrejtvényének meg
fejtését kérjük, hogy leg
később december 17-ig
juttassák el a szerkesztő

ségünkbe:
Híradó szerkesztősége 
"keresztrejtvény" - Gyo
maendrőd, Szabadság
tér 1. sz.

A megfejtők jutalma a
GSCHWINDT üzletben levá
sárolható 3x500 Ft;
a SIKÉR Kft. üzleteiben 3x500
Ft;
az ÁFÉSZ Hősök útja 46. sz.
alatt 4x500 Ft;
BARNA ÉS TÁRSA üzletében,
Hősök tere 10/1. sz. alatt
3x500 Ft;
KERT-KIVI üzleteiben (Selyem
és Fő út) 2x500 Ft;
SZiVÁRVÁNY áruház GYO-
MAKER Bt. Bajcsy-Zs. út
119. sz. 2x500 Ft;
DÁVID MÁTYÁS üzletében
(Hősök tere) 1 üveg pezsgő.

GlILUVER (':';;;',:~'.
ITT IS JÁRT ',\;;":</

,.;-,,:'.-'

...

...

SOLGÁR
HEGYSÉG

ROMÁN ATOll-TEREP, BARN PAIlÚS
JÁRO

CSOPOOT

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

·RA PÁRJA ~

TAVAirll
ZÖLOSÉG...

lIT6-a·
~LENTETE

NEMET
SníDIÓ...

ONNA ~

LANTAN
VEGYJELE

. IYIÁGNESES TERÁPIA OTTHON
A vér áramlása felgyorsítható a mágnesek alkalmazásával, ezáltal a beteg
testrészhez az oxigén jóval rövidebb idő alatt és nagyobb mennyiségben jut el,
ennek következtében lényegesen lerövidíti agyógyulás idejét.
Afelgyorsított véráramlás az ereket alerakódástól megtisztítja, és az oxigénellátást
megnöveli aszervezetünkben. Ezáltal abeteg testrész gyorsabban regenerálódik,
agyógyulási id61erövidül.
A mágneses lepedő: 100%-os pamut anyagra 5 db mágnescsik van rávarrva.
Méret: 90x200 cm. Ára: 9900 Ft.
A teljes testben csökkenti a reumatikus, ízületi, gerinc-, háti, nyaki fájdalmakat.
Oldja ameszesedést, alvászavart, fejfájást, migrént. Kiküszöböli a vízér negatív
hatásait, valamint az időjárás-változás okozta problémákat.
Egyaránt javítható az alacsony és a magas vérnyomás. Folyamatos haszná
lata javasolt. Teljes testre hat, más mágneses termék használata nem szük
séges.
Nemcsak a betegségeknél, hanem az egészség megőrzésében, betegségek
megelőzésében is használható. Mellékhatástól nem kell tartani. Amágneses le
pedő megvásárolható amintaboltokban.

GvÁPJÚ ÁGYNEMŰ GARNITÚRA
'J~ ~.~..":Jil. II ~

Merinói gyapjúból készült, bőrnyugtató, fájdalomcsillapító, stresszoldó.
Kiváló nedvszívó és páraáteresztő képességgel rendelkezik. Azáltal, hogy felszív
ja a keletkező verejtéke!, nyáron a test hútését biztosítja, télen pedig a termelt
hőmennyiség egy részének tárolásával az egyenletes testhőmérsékletről gondos
kodik. Nedvszívó hatásának köszönhetően a bőrön keresztül lezajló méreg
kiválasztódás hatékony és intenzív.
Csak agyapjú ágyneműk biztosítanak hőmérséklet-kiegyenlítő hatást. Télen elzár
ja testünk elől a hűvösebb hőmérsékletű levegőt, nyáron elzárja amelegebb
hőmérsékletet, shasználója számára száraz és optimális (általában 36 oC körüli)

klímát biztosít. Agyapjú ágyneműk lanolint tartalmaznak. Bőrrel érintkezve fejtik
ki agyógyító hatást.
Elősegítik a reumatikus, izületi betegségek gyógyulását. Különösen ajánljuk
allergiában, légúti megbetegedésben szenvedőknek. Porra, atkára, tolira
érzékenyeknek. Mindenkinek, aki egészséges, és az is akar maradni.
Birka garnitúra: 12900 Ft Takaró: 130x200 cm 19900 FI
Derékalj: 90x200 cm 17400 Ft Párna: 80x40 cm 8 600 Ft
A megyénkben a legalacsonyabb áron, a legjobb minőségben, legszélesebb
választékot talál amintabollokban.

LEVEGŐVEL TÖLTÖTT VÁKUUM MATRAC
Formatartó Eliocel-betét, 1cm vastag Eliocel gumiréteg, huzata: átlósan steppelt
tiszta pamut és gyapjúszövet.
Az egészséges alvás fontos eleme abioágybetét. Vannak jó és jobb matracok, de
avákuum matrac hosszú élettartamú, segíti agerinc harmonikus csontfejlődését,

biztosítja ahelyes fekvéshelyzetet, megakadályozza agerincferdülés kialakulását.
Avákuum matrac tökéletesen igazodik atest kontúrjához és akülönböző testrészek
súlyához. Maximálisan alátámasztja és tehermentesíti agerincoszlopot.
A vákuum matrac pontrugalmassága miatt a testsúly egyenletesen oszlik el a
matrac teljes lelületén.
Abioágyakhoz vagy akár külön is ajánljuk avákuum matracot 80x200, 90x200 és
90x190-es általános méretben, amely egyedi méretben is megrendelhető.

1db általános méretű matrac 57 OOO Ft
új méretek: 160x200, 180x200 116 OOO Ft

Termékünkre 12 év garanciát vállalunk!
A vákuum matrac használatához ajánljuk a fa alapanyagból készült rugalmas
ágyrács megvételét. Astresszmentes alváshoz szükséges teljes termékskála meg-
található amintaboltokban: Lf!'!\.,
Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 vagy r~~n
Békéscsaba, TESCO üzletsorán, tel.: 66/453-943 ~~
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APRÓHIRDETÉSEK

Takantást. vasalást vállalok. trd. 283-

LAKAS/KIADO

AGyomai Szülőföld Baráti Kör értesíti
a lakosságot, hogy még kapható a
Veres Lajos nemzetgyűlési képviselő,

volt gyomai lakos, a Kner család
barátja "Parasztsors aXX. században"
c. könyve. Érd.: Gyoma, Áchim u. 18.
Tel.: 386-034.

Traktor (25 LE. kinal), hozzavaló 2-es
váltvalorgatós eke, 16 soros vetőgép
(Lajta típ. nortonos, csúszócsoroszjás)
eladó. I.ár 80-890 E Ft. Erd.:
06/20/5375-919. -b-4x-

Albérlet klado! Gyoman, a Fó uton
gázkonvektoros, bútorozatlan házrész,
kerttel (bérelhető). Erd.: 06/30/4782
175.

6 hengeres CSEPEL motorhoz 24 V-os
új önindító és új dinamó. I.ár 50 EFt.
Erd.: 06/30/5534-659. -b-4x-

Eladó MF 70 tlPUSU kJsgép, ujjas kasza
és rola-adaplerrel. Erd.: 06/20/5309
783.

Eladó T25-ös traktor (400 E Ft), 1
tengelyes pótkocsi (100 EFt), 2-es eke,
vetogépek és egy szemes ter
ménytaroló. Erd.: Gye., Kölcsey 24.;
386-722. -b-4x-

FIAT Regatta 1986-os évj., központi
záras, diesel, kombi. lelújított motorral,
2éves műszakival eladó. I.ár 230 EFt.
Erd.: 06/30/3880-843. -b-4x-

ALLAS

.lARMU/MUNKAGEP

901; 06/20/3332t2

Onállóan dolgozó szobafesto-máZolól,
tapétázót felveszek. Jelentkezni:
06/20/9645-260

Kovácsoltvas butor, gyertyatarto, Virág
tartó, melyet csereinem sertésre,
birkára. 1: 20/5754-534 500-tól. -b
4x-

Corsa, 1,2-es, 1993-as, 121 OOO km-rel
eladó. Vonóhorog, rádió, 2 év műszaki,
s~ervizkönyv van. Erd.: 30/910-7707
I.ar: 856 eFt.-b-4x-

Puli keverék kiskutya Ingyen elVihető.
Erd.: 282-966 este.

Bunda, nOI, farkas 42-es méretben 3/4
es használt állapotban eladól 50000 Ft.
Erd.: 30/354-2125-b-3x-

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:

Erdélyi Péter és Séllei Annamária, Cserenyecz Gábor és Liska Gyöngyi

Elhalálozott:
Haibach Márton 75, Csapó Lajos 78, Tímár Imre 92, Horváth Józsefné
Uhrin Margit 82, Zsamba Miklós 80, Oláh István 82, Tari Lajos 68 éves
korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~aeirdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aOél-Alröldi megjelenésú B A Z A K 7..... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem I

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

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

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

:

i::,! ~~7:~be,:e:(~":'ó) ~:~":~té~: s=e~e: (~7: ~~:71 ••..••.
............................................................................... , .. ,.

, .. , .. , .. , .. , , , .. , .. , , , .

j (Irányár: Ft.) (olvasható irássolJ):
1. • •• J

MA-lSI Paplr Irószer továbbra IS várja
kedves vásárlóit! Látogasson el hozzánk
és érdeklődjön az ünnepek előtti

akcióinkról! Hol? Endrődön, a Rózsa
~resszó mellett.

zépségcentrum! Fodrászat. kozmetika,
szolárium, pedikűr-manikűr, hajgyó
gyászat, hajpótlás! Hol? Endrőd6n, a
Rózsa presszó mellett, tel.: 06/30/5219
869

Fő ut 141. sz. alatt megnyilt az DNIQA
biztosító irodájal Gépkocsi és vagyon
biztosítási akció december 31-ig!
Tel)'eskörű lakáshitel asszisztencia! Érd.:
06 30/9818-039

Kézzel ha\tós kukoncamorzsoló és egy
28-as lér i keréliPár eladó. Ar mege
gyezés szerint. Erd.: 66/284-354. -b
4x-

TüzJfavágást, veszélyes és egyéb. ták
klvágását vállalom Gye. területen. Erd.:
06/20/3882-263. -b-

Gye, Petőfi S. 29. sz alatti Ingallanban
in9.ÓSá~Ok eladók: cserépkályha. régi
butor ob szekrény), üvegballon, uj
ágybet I. Erd.; 66/283-36516 óra után,
ilL hétvégén. Ar megegyezés szerint. -b
4x-

Nyugati használ t CI kkek kaphatók:
hutők, fagyasztók, kerékpárok,
babakocsi, 3Kerekű "kerékpár" (gyári),
mosógéq, páraelszívó, TV-.k stb. Erd.:
Gye., Körgát u. 25 sz., 282-306
06/20/3453-242; 06/30/4873-964 '
Sürgősen eladó: hevero, gyerekhevero,
ágyneműtartó, szekrénysor, ke
verőlárcsás mosógép.T4 gáztűzhely. Ar
megegyezés szerinI. Erd.: 06/70/5165
223; este 66/284-785. -b-4x-

Angol korrepetálás!, nyelVVizsgára
felKészítést vállalok. Erd.: 06/20/4810
138.

Tisztelt Szüioki lanltók, tanárok kor
repetálást, lelzárkóztalást, fejlesztő
foglalkozásokat. másnapra. dolgoza
tokra való felkészítést vállaln.ak
általános iskolásoknak. Mi csak az On
gyermekéért dolgozunk! Tel.: 285-141;
06/30/8563-218. -b-4x-

esz yes enyo IS IV g s t,
gallyazását, tűzi a felvág sát, d60tést
vállalok láncfűrésszel. Erd.:
06/70/2830-347. -b-4x-

Kódlsállás Vendégház Szalafő 
szeretettel várjuk kedves vendégeinket
őrség i pihenésre, gombaszedésre. Ar:
2000 Fl/lő. Erd.: 06/94/429-107;
06/30/3424-629. -b-

2 db nagy oXlgén-, 1 db nagy OISSOU
palack 16 m tömlővel, nyomáscsök
kentővei eladó. I.ár 70 E FI. Erd.:
06/30/4078-208. -b-4x-

Eladó egy.anyakecske és nyolc hónapos
gldája. Erd.: Gye, KálVin u. 67.
-b-

Hp Notebook Pentium 120, 1,3 GB
HDD, 32 MB bővíthető memóriával,
WIN 95 Canon BJC 70-es nyomtalóval
SamsoJlite hordtáskával eladó I.ár 90 E
FI. Erd.: dr. Katona Piroska,
5500 Kossuth u. 58.; 661283-950.
-b-4x-

Fekete SZInU, 4 elembál álló vltrJnes
szekrénysor eladó. I.ár 35 E Ft. Erd.:
661282-591; 06/30/3192-131. -b-4x
Ásás!, fa összeapritás!, lunYlrast vál
lalok 300 FVóra. Erd.: 06/30/6029-303
-b-4x-

10=12 q hereszéna eladó. trd.: 386
084.

Csere 1 kölyök vagy termény 66/283
155 lár: 50 eFt -b-4x

Gye., Oregszoloben gazdálkodásra
alkalmas összkomfortos lakóház mel
léképületekkel, 6500 m2 földdel eladó.
I.ár 2MFt. Erd.: 66/280-118. -b-4x
Gyomán, a Bocskai utcában
közművesített, stabil téglából épített
másfél szobás, nagy verandás, konyha,
kamra, fürdőszoba WC-vel, felújításra
szoruló házrész, kövesút mellett eladó.
Konyhakert és alsóépület van ipari
árammal Jelenlegi fűtés hőtárolós kály
bával. Gázcsonk aházban. lár 2,9 MFt.
Erd.: 06/20/9310-571. -b-4x-
Endrodön Igényesen kialakított csaladi
ház melléképületekkel ,amely lakható is,
nagy kerttel, nyári költözéssel eladó. Ar
megegyezés szerint. Erd.: Hornok
Katalin, Micsurin u. 49.; 285-992
Eladó: Templom-zugban nyaraló 3
szoba, nappali,. konyha. gyumölcsös.
Lár 10,5 M Ft. Erd.: 06/30/6677-031 
b-4x-

VEGYES

Oregszáloben, Iskola u. 21. sz alatt háZ
nagy kerttel eladó. Viz és gáz az udvar
ban. lár 1,2 MFI. Erd.: aflelyszínen, v.
06/30/5372-849. -b-4x-

Közmúvesllett .telek eladó Gyomán,
80cskai u. 25. Erd.: 06/20/8232-127.
Parasztház eladó, összkomfortos,
alsóépülettel .. 480 n.öl udvarrallár 5-6
MFt között. Erd.: 661283-615. -b-4x
Eladó Bónom-zugban, Körös-parti fel
telek horgászati Joggal Villany, stég,
szerszámos bódé. lar 1,5 M Ft. Erd.:
66/284-802 az esti órákban. -b-4x
Köztársaság u. 5. alatti összkomfortos
ház sürgősen .eladó. Gáz, csatorna van.
Lár 2,5 MFt. Erd.: 06/30/3597-189. -b
4x-

Endrodön, PolánYI M. 49. sz. alatti ház
eladó, csere is érdekel lár 6,5 M Ft.
Erd.: 06/20/2470-999 -b-4x-

INGATLAN

Beépitheto telek eladó Gye., KIsfok
utcában. lár 400 E Ft. Erd.:
06130/6111-645. -b-4x-

KIspite orange kölykök elo/egyezhetők.
HPS, CAC győztes kanna fedeztetek.

Gye., Petóli S. u. 29. sz. (BaJcsy-ls
Petőfi u. sarok) alatti ingatlan eladó. lár
3,5 MFt. Erd.: 66/386-414 -b-4x
Gye., Csillagos u. 13. sz. alatti 4 laká
sos társasházban földszinti 72 m~-es
lakás felújítva eladó. lár 8 M Ft. Erd.:
66/285-295; 06/20/4705-030. -b-4x-
AFúzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös
eladó. Erd.: 283-901; 06/20/3332-972
Komfort nélküli, 2 szobas kockaház
Gyomaendrődön eladó. Erd.:
06/20/2176-061

Gye.. Mlkes K. u. 4/1. sz. alatti családi
haz eladó. Erd.: 66/284-005 -b
Endród központjában 2 szobás
összkomfortos családi ház eladó.
Erdeklődni Polányi Máté u. 1/1. lár:
5000000 Ft -b-4x-

Endrődön, aSzélmalom u. 1. sz. alatti
ház alsóépületekkel, nagy kerttel,
árverezéssel eladó. lár (legmagasabb)
4MFt. Erd.: 66/386-435. -b-4x-
Fő ul 144. alatti családi ház mel
léképületekkel, nagy csarnokkal

f
erőgépek tárolására is alkalmas) eladó.
.ár 1OMFt. Erd.: 66/284-082. -b-4x

Gye.. Kör u. 12. sz. alatti családi háZ
eladó. Erd.: 66/280-108 -b-

Gye., gyomai részen, foutvonal mellett,
lebontani való állapotban ingatlan
eladó. I ár 1 M Ft. Erd.: 06/30/5376
503. -b-4x-
Gye. R'''ó=zs::-a""'F"""u~.1'""'4-.s=z-c.a""la""'th-ccC:-:sa"'lá"'dl
ház sürgősen eladó, ~agy kisebb csere
érdekellár 10 MFt. Erd.: 06/30/2497
622. -b-4x-
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,.
Oriási télikabát
és cipovásár!

Xe!kne6~ ihvneftekt

é6~1Jévd!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, @
teher-, mg.-i gépjárm.űvekhet, , .'

valamint targoncahoz. ,f JC:\.I.
Továbbá vállalom: -~
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű ll:CH

~s ~a.rg~mca g~mi~ö~enyszerelését, , 0\
javItasat, centlrozasat. ... U"

Erdeklodnl: .,

G " "'t ' GYOMAENDRODKatona yorgy gumlJavl o Bacs -Zs út 63
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107. J y. .

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

"J

4
j

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

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

•• c ••••• ,,:. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o o

: TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, üzembe helyezése. :
: FÖL I ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :. .
: UPC Direct-szett elepítése :
o •

: GELLAl IMRE :
: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284-728 :. .
o eo." 00 c 00 0 •• 0 •• o ID 0.0. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HOLISZTIKUS MEDICINA KFT. - AZ ON EGESZSEGEERT!
., Személyre szabott edzés- és diétás programok az egészség megőrzése, az élet
minőség javítása, aszív-, érrendszeri és anyagcsere-betegségek megelőzése, a
zsíranyagcsere akiiválása, a fitnesz-szint javítása céljából - szakorvosi, illetve
műszeres kontroll mellett.
Testsúlykontroll

• Ingyenes vérnyomásmérés, testzsír-meghatározás
• Koleszterinszint mérés 1csepp vérből

• MÁGNESTERÁPIA - balesetek, sérülések, vérkeringési, ízületi, immunprob
lémák kezelése, rehabilitációja

• POLARIZÁLT FÉNY- ÉS SOFT-LÉZER KEZELÉS!
Bejelentkezés, érdeklődés: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság lér 212.

Tel: 66/282-937

F='=======s::=zz.===~1
&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettól anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határidő, kedvező árak.

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~~ ..
'~hObbY-. kemplngszakuzlet %:

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

~llem.es~/'.WJl/JUijtekt é& kldo;; ~. évet!

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

VEqyrislTÍTÁs, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidŐRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTól HÁziG sZÁllíTÁsi

(-----~=~-------------~

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK I

Gyomaendrőd, Bocskai u. 59. :
Telefon: 0613013932-162, 0613019533-594 :

REÁLIS ÁRON VESZEK :
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá- I
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény, I
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, I

szék, tükör és tükörasztal, kredenc) I

Fizetés azonnal, készpénzzel! :

'- ~:.r~ai_~o~t~G.:~m~~~r~d~ ~o~s~a:~ ~9~ )

ONLINE
8zámítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

E-mai!: online@bekes.hungary.net
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LÁTSZERÉSZ ÜZLET Direct A I ,
•

Szál1Útástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

ct

Ön se maradjon le róla!
Több mint 150 televíziós csatorna!

Most akár ingyen is bekötheti'

Letéti díj: OFt, csatlakozási díj: OFt*
Antenna: OFt, szerelési díj bekötéskor: OFt**

Mú'holdas televízió mindenkinek!
TELEMAX TÁVKÖZLÉST CHNIKA

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: Szabó Gyula, 06/20/9266-853

• Amennyiben az ügyfél ahavi díjat bankszámlájáról fizeti
•• Késleltetett fizetési lehetőség, csak egy év múlva kell fizetni

._-_...
~~~t!4

~#~~~~

~rz,~ ,

~,u<l6.1fP.~4J~

~&~
Várjuk önöket december hónapban ünnepi

nyitva tartással
A CRED/GEN Bank Bónusz plusz áruhitel

ker-etösszegét üzletünkben levásárolhatja.
Ezen kívül két bank ügyintézése - áruhitelre

történő vásáY"láskor - a helyszínen.
Akár két óm alatt elviheti kiválasztott bútorátl

Bővülő árukész ettel, kedvező árakon kaphat6k:
• szekrénysorok • ülőgarnitúrák • francia

ágyak, heverők· étkező garnitúrák •
kiegészítő kisbútorok

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óY"áig,
szombaton: 8-12 óráig.

Ezüstvasár-nap, december l2-én,
awnyvasámap, decembeY" 19-én 8-12 óY"áig

tartunk nyitva. Te/.: 282-068
Minden kedves ér-deklődőt szeretettel vdrunk!

(-..

S-COMP
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

AMÁG

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~255

KARÁCSONyi VÁSÁR dECEMbER 2 ~ ... iG!
MiNdEN fElNŐTT És qYERMEk OpTikAi kERETET 200/0~os

kEdvEZMÉNNYEl kíNÁluNk kEdvES vÁsÁRlóiNkNAk!

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

f->K.~P/Szo. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,

jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarfi..a Csilla ~TSZERÉSZMESTER

.....•••••..••....••••••......•.•••••.•....•..•.•••••......
~ "SELLŐ" horgász-vadász üzlet ~
: Horgász-vadász-munkaruházat és egyéni :
: védóeszközök :

1 PIROTECH IKAI TERMÉKEK ~. .
: Szolgáltatásként: orsófeltöltés, zsinórtekercselés, :
: szezonális akciók! :
: 5500 Gyomaendród, Fó út 214. (Piktorbolt mellett) Tel./fax: 06/386-642 :
: Nyilva tartás: h-p. 8-12,13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig :
•••• o ••••••••••••• co •••••• co ••••••••••••••••••••••••••••••• o.

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesneLhu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:hétfőt61 péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

...................................................................................................................
~ Gyomán, a Kossuth u. 18. sz. alatt, vendéglátóipari
: egységnek kialakított helyiségek - hosszú távra 
: kiadók. (jelenlegi FALÓ sörözól. Érdeklődni a
: 06/30/9580-480-as vagy a 06/30/9580-479-es telefon
~ számon lehet.
...................................................................................................................
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Minden hirdetőnk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván olvasóinknak!
"\olTO.ISKOI.ANK

.. Személygépkocsi, .fl
motorkerékpár, ~

segédmotoros kerékpár
Jelen/kezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Te/efon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

AGRO ÁRUHÁZ

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2004. december 10-én 17 óra
Endrődön: 2004. december 10-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Adventi gyertyák, fenyődíszek, fenyőtalpak,

díszkivilágítás, üdvözlőlapok

hólapátok, gázégők, kések, rlúsdarálók, konyhai edények,
ruhaszárító, elektromos hősugárzók, hőradiátorok, vasalók, .

vasalóállványok, fagyálló folyadék, jégoldó, hidegindító
spray, szeneskályhák, csövek, fól iák, gumicsizmák,

esőruhák, műanyag kukák, csavarok, szegek, állati eledel

7~?1Ua
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves vásárlánknaki

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!
~~/~zdd
~~#~/

~500 GyomaerüJrőd, Kossul11 u. 45.

K'NÁLATUNK
Tapéták

- egyes tapétákra 10% engedmény

Festékek
Festő, tapétázó szerszámok
Karácsonyra ajándéktárgyak
érkeztek:
gyertyák, gyartyatartók, párologtatók,
asztali diszek, fenyődíszek. kerámiák,
kerámia figurák, ajándék kosarak

Vásároljon nálunk szeretteinek karácsonyra!

Kellemes ünnepeket kívánok minden
kedves vásárlómnak!
Nyitva tartás: hétköznap 8-12, 13-17, szombat 8-12
Tel./fax: 06/66/386-553, mobil: 06/70/5037-612

,'·:TAPÉTA, FESTÉK
. ÉS AJÁNDÉKSZALON

Az OM art Könyvesbolt

..
OM art Vzletház

Az OM art Könl,Jvesbolt rajzpáll,Jázotánok hell,Jezettjei

Ne költse pénzét utazásra!!! Legkedvesebb masehiisöm címmel
4-6 évesek: I. Papp Virág. II. Deli Csenge. III. Erdős Evelin. Fekete

A nag!,!vórosokban megszokott bő óruvólosztékkal. Gergő, Ivánl,Ji Dóra, Neibort Gréta. Olóh Evelin
de olcsóbb órakkal vórjuk kedves vósórlóinkat. 7-9 évesek: I. Kurillo Viktor. II. Vargo Gergő. III. Gl,Jebnór Bianka.

. Felhívjuk figyelmét. ha karácsonyra szeretne aranyat Rócz Dóra, Varga Zoltón. IV Kótai Anett. Nagl,J Tibor. Szöllősi Tünde
; átöntetni. rendelését 2004. dec. 8-ig leadhatja! 10-12 évesek: I. Zónsek Erik. II. Balsa Bettina. III. Adóm Flóra.

Ne Felejtse el ellenőrizni Fén!,!képezőgépét.Fel van-e töltve Gelloi Tomós. Gl,Jóloi Alexandra. Lapo.snl,Jik ~rika. Neubor: .N~lli . .
: Filmmel és elemmel. hog!,! meg tudjo örökíteni az ünnepeket! Az OM .ort Konl,Jvesboltbon Molnor Istvan Tamas fotolbol lothota
. reprezentatlv klóllitós decemberben.

. . .. A legújabb videofilmek. CD·k. kazettók kophotók foll,Jamotoson.
Kellemes karacson!,!1 unnepeket valomint könl,Jvutalvónl,J karócsonl,Jra

és boldog új évet kívónunk minden kedves vósórlónknak! Fo út 216. sz. Telefon: 284-815
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Minden hirdetőnk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván olvasóinknak!

~] IC~pl

Folytatódnak a nyereményak
ciók a COOPAAlC-áruházbanl

Nálunk mintlJ,;~edvezií

.árak9~ t ~ké)ltjlínesen
~J ,.( ( ....·(·vasaroIhat!
) V \:~ \ j 'Of

Figy~~lea.-9(f f':~zór~lapokat

és~·tiolt(p'lill{álok~t!
{.\..,<>'~ >' i·\'>..,/'J,.·r

Minden ~C!vi{1!o/drwnl(nal(
~[femes l(aráC!SO~!Ji ünnepe~t

és 6oUog új esztendőt Rfvánunkj

r'Gy'~~á~':"'~"K~~~~th"'~~"'1'8:"'~~:"'~'I~ti:"~'~~'d~'giáiói'p~'~i":
iegységnek kialakított helyiségek - bosszú távra -:
!kiadók. (a jelenlegi FALÓ sörözi). Érdeklődni a i
\ 06/30/9580-480-as vagy a 06/30/95 -479-es telefon- i
:'.~~~~~.~.~.~~.~~: l

ÁLLÁST AJÁNL! Aszta10sipari cég
ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet(li) * alapítv~:;~n:jUS 18 * (li)
duplán nyerhet!

Helyezze el megtakarítását magas
hozam mellett!

Vegyen részt kérdőíves akciónkban, és
nyerje meg értékes aj~déktárgyaink

egyikét vagy a fődíjat, az
OPEL CORSA~ElJROCOOL

sz(~rriélygépk~csit!
KERESSE KIRENDELTSÉGEINKET !

, '

Értékeljük együt/értékeinket!

FordFiesta

A FordFiesta modellnek nemcsak az ára fantasztikus, a megnyerő külsőhöz

meggyőző belső tulajdonságok is társulnak. Sokoldalú beltér, átlag feletti

csomagtér, stabil úttartás, biztonsági utastér: a FordFiesta egy igazi megbízható

családi autó minimális szervizigénnyel. Ne hagyja ki a hatalmas lehetőséget:

most a FordFiesta már 2195 OOO forintért az Öné lehet.

Részletekrőlérdeklődjönmárkakereskedésünkben!

Minőség. Megbízhatóság. fi,i
..- •..-•....._.... .•. ._..•.•..._......__.-

Év végi akció! Most ajándék metálfénnyel és téli gumikkal!!!
November 74-től december 79-ig minden szombaton és vasárnap is nyitva tartunk!

Sándor Service Kft. E-maii: fsandor@mail.externet.hu
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75. Honlap: www.fordsandorservice.hu

Tel.: 59/321-135, 59/520-750, fax: 59/322-300

Vegyes áltagfogyasztás: 4,3-7,1 1/100 km, CO2 kibocsátás: 114-168 g/km



[. Rendőrségihírek .]
Bejelentették, hogy egy helyi szórakozóhelyen, október 30-án este csoportos garázdaság

lolyik. ANosztalgia bejáratánál, aszórakozóhely több alkalmazottja keveredeU összelúzésbe
vendégekkel. Acsetepaté során előbb szóváltás, majd verekedés alakulI ki. A rendőrségi

intézkedés során 6 fót előállítoUak, és csoportos garázdaság miaU elindull az eljárás a
résztvevők ellen. Asérülések nyolc napon belül gyógyulók voltak.

ÖsszehangolI razziát lartoUak november n-án ahelyi, aszarvasi, valamint adévaványai
rendőrökbevonásával. Az akció 2szórakozóhelyen zajloU. Eredménye több leljelenlés lett.
Találtak engedély nélküli zeneszolgáltatást, de ami ennél súlyosabb, fiatalkorúak alkohollal
való kiszolgálását is.

17-én reggel jelenteUék, hogy az éjszaka folyamán a Temető utca egyik házába két
elkövető betört, és értékek után kutatott. Aházban éppen alvó hölgy felébredt azajra, és segít
ségért kiabált, de ezt nem hallotta senki. Az'egyik elkövető észreveUe, hogya hölgy ruhájához
erősítve egy zacskó van, sezt letépve 200 ezer forintot talált benne. Ezután egy párnát nyomtak
ahölgy arcába, majd eltávoztak, és az ajtót rázárták asérteUre. Aforrónyomos felderítés során
több személy került aképbe, közülük egy helyi lértil arablás elkövetése miatl őrizetbe veltek.
Ellene az eljárás folyamatban van.

2004. DECEMBE!GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A Fő úton, november
közepén pórul járt gép
kocsivezető valószínűleg

nem az út és látási vi
szonyoknak megfelelően

és a lakolt területen belül
elérhető maximum 50
km/óra sebességgel haj
tott. Ezért súlyos sérü
lésével fizetelt, sajárgány
sem lett szebb ...

18

CSEMPECENTRU~

ÉS
CSILLÁRSZALON

Készüljön velünk a karácsonyrai
Ünnepi dekorációk • Beltéri minifüzérek 606 Ft-tól (20, 35, 50, 100 izzós'
Kültéri minifüzérek 5600 Ft-tól (96, 180 izzós) • Múfenyők 60 cm-100 cm 21'
Ft-tól • Világító ablakdíszek 2000 Ft-Iól • Karácsonyi piramis 2224 FI-lól (na
fehér) • Fürdöszobai felszerelések és kiegészítŐK • Zalakerám
burkolólapok • 20x20 falicsempék 790 Ft/m'-től • 20x25 falicsempék 1090 FVrl
lől" 30x30 fagyálló padlólapok 1290 FVm'-től • Spanyol 41x41 padlólapok2J.
FI/m'-Iól • LB-Knauf fagyálló ragasztó (25 kg) 990 Ft • LB-Knauf fugázó (5 kg)
szín 1290 Ft • Akryl zuhanykabinok 15240 FHól • Sarokkádak 39500 Ft-l~

Zuhanypanelek 24 900 Ft-tól • Fürdőszobai szekrények (65 cm) 22474 FHól

Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap +5% kedvezményt adunk!
Nyerje meg akarácsonyi ajándékát!

November 2-től december 22-ig 10000 Ft-onként 1db sorsjegyet adunk.
Főnyeremény: 72 cm-es színes televízió (stereD, txt)
Sorsolás: december 23. (csütörtök) 15.00 órakor!

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 111.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-tól 17.30-ig; szombaton 8.00-lól 12.00-ig
Tel/fax: 06/66/284-528, mobii: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁllíTÁS!

Csapadékmérő

Október 20-tól november 20-ig Gyoma
belterületén 34,3 mm csapadék hullott.
Afagyok beálltával szüneteltetjük acsapadék
mérését, melyet a tavasz folyamán ismét
elkezdünk. -H. A.-

AUT
• Új és használt autóra

akár 0% kezdő befizetéstől

• Gépjármű, ipari és mezőgazdasági

gépek finanszírozása
• Magánszemélyek közötti

adásvételhez is hitel
• Hitelkiváltás
• Személyi kölcsön autóra
5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340-671

AVöröskereszt területi szervezete vállalkozási tevékenysége keretében karácsonyi
vásárt rendez: december 4-én 8-14; dec.ll-én 8-14; dec. 18-án 8-14 óra között.

Paplanokkal, párnákkal, ágynemúkkel, gyapjú termékekkel és egyéb olcsó
áruféleségekkel várjuk kedves vásárlóinkat! Avásár színhelye: Fő út 3/1., az orvosi rendelő

udvarában lévő irodánkban. Kurilla Jánosné területi vezetö

Gyomaendrédi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendréd Város Képviselö-testülete· 5500 Gyomaenclréd. Szabadság tér l. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu Plint Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maiI: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedék· Engedélyszám: lll/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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