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~ Al. új év kezdetén szeretettel köszöntöm Gyomaendrőd minden pol-
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< gárát. Ilyenkor mindig reményekkel és várakozással tekintünk ajövő felé,

.' számvetést készílünk az elmúlt év örömteli pillanatairól, és felidézzük aleg
emlékezetesebb történéseket. Ilyenkor látjuk azt, hogy hol hibáztunk, mi az,

;'ol amin változtatni kell, és mi az, ami siker volt az életünkben. Al. ember

I
ilyenkor fogadkozik, hogy mit csinál majd másként az új évben, hiszen min-

.

< denki tudja, hogya jövő tőlünk függ. Aholnapot mi alakítjuk, mi tehetjük
szebbé, jobbá az elkövetkező napokat, hónapokat.

Mindenki ugyanazt szeretné: egy biztonságos, kiszámítható, boldog
~ életet, melynek megteremtéséhez változásra van szükség, a fiataloknak
~ munkára, saját otthonra, aszüleiknek anyagi biztonságra, anagyszülőknek
Memberhez méltó élelkörülményekre, melyet hosszú évek kemény munkája
~ után megérdemelnek. A mi felelősségünk, hogy ezek a célok mikor és
~ hogyan valósulnak meg, milyen feltételek alakulnak ki.

2006 aváltozás éve lehel, ha mindannyian akarjuk. Ehhez azonban
. összefogásra, kitartásra és nagy lelkierőre van szükség, gyűlölködés helyett

emberi szóra, hangzatos szólamok helyetltettekre..
Kívánom, hogy az új évben is maradjon annyi melegség aszivekben,

amely kitart akövetkező évig. Avilág rohanó zajában is figyeljünk egymás
ra, aszerete!, abéke és anyugalom töltse be otthonaikal!

Hozzon az új esztendő olyan változást mindenki életébe, amely boldo
gabbá, eredményesebbé teszi mindennapjaikat!

Eredményekben gazdag boldog, új esztendőt kívánok!
DOMOKOS LÁSZLÓ

Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

A TARTALOMBÓl:
Az időközi helyi választás jelöltjei 4. oldal
Gyermekvédelmi kedvezmény 7. oldal
Aranydiplomások 5. oldal
Farkasínszky doktornő köszönete 6. oldal
A munkaOgyi központ írása 3. oldal
Közmeghallgatásról 5. oldal
Táncos eredmények 8. oldal
Adományozások 3., 5. oldal
Nyelvoktatásról 8. oldal

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 ígényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd. Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788
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~ITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
5éves gyakorlattal, referenciával, önálló irodával rendelkezünk!

500 OOO Ft-tó130 ooo OOO Ft-ig FORINT ÉS DEVIZA alapú hitelek!
Hilelkamat már 2,49%-tól!!!

LAKÁSCÉlÚ és SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
ADÓSSÁGRENDEZÉS, TERHELT INGATLANRA IS P USZ HITELEK,

SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS
• Új! Új! Új! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG állami garanciával,

10% önerővel, vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

: 35 éves korig használl lakás vásárlása esetén 500/0 szoc.pallal
• KÖZTISZTVISElŐi ÉS KÖHLKAlMAlOTTl hitelek

állami garanciával csak avásárolt ingatlan fedezetével12,5 MFt-25 MFt-ig
• SZOlGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!!!
: Leinformálhatóak vagyunk!

Hitelügyintézés az Ön lakásán, vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk!
• AZ ELVÉGZm MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!

Hívjon bizalommal!
Hiteliroda: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. sz.

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens

: 06/20/9376·738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

Regisztráci~ tesztvezetéshez
minden csütörtökön 19 óráig.

GYOMAI AUTÓCENTRUM
5500 Gyomaendród, Fó út 140. • Tel.: 66/386-322

A reklámban szereplő információk tájékoztató jellegűek,

a részletekróltájékoz6djon szalonunkban!

egy
hétvégére

VEZESSEN
ÉS NYERJEN!

Tesztelje modelljeinket,
és nyerje meg az

ÉV AUTÓJÁT,
A SWIFT II-T
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Kihelyezett képviselő-testületi ülés

Az óvodások karácsonyi műsor a képviselő-testületnek

Aképviselő-testületi ülés vendége volt Földesi Zoltán (MSZP) és Domokos
László (Fidesz) országgyűlési képviselőnk is.

A képviselő-testületi ülés anyagából 2005. december 22-én

Aképviselő-testület, - hagyományosan -, kihelyezett, ünnepi üléssel zárja az forintra, a 4 havi teljes árú bérlet 10000 forintra. Az emelések mértéke
adott ével. Ebben az évben aCsemetekert Ovodában, aBlaha úton, került sor erre. 5,35%-os. Az új menetrend véglegesítése februári határidőtől várható.
Az óvodások kedves karácsonyi műsorral kedveskedtek aképviselőknek. Csökken a csatornadij • ABékés Megyei Vízművek Rt. az általa végzett

vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás 2006-os díjait javasolta a képviselő

testületnek elfogadásra Ezek: a vízszolgáltatás díja 4,5%-al emelkedik, a
csatornaszolgáltatás esetében adíjkategória-számítás alapján Gyomaendrőd a
II. kategóriába került, sez 1O%-os díjcsökkenést eredményez. Avízdíj kategória
nem változott. Lakossági díjak 2006-ban: vízdíj: 92,40 Ft, acsatornadíj:
132,60 Ft. (Az árak áfa nélküliek.)

Mezööri járulék • Változás következik amezőőri járulék összegében is.
2006. január 1-jétől a mezőőri járulék összege 200 FI/ha/év. A 2 ha alatti
töldterületek után megállapított mezőőri járulék mértéke 400 FI/év.
Tulajdonlásban bekövetkezett változás esetén az újként belépő fizetési
kötelezettsége aváltozás beJelentését követő év első napjától kezdődik.

Városi szolgáltatások • A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett, a
lakosságot érintő szolgáltatások díjai változnak január Hétől. Példák: a
lolyékony hulladék (szippantása) elszállítása: lakossági szippantás 5 km-en
belül 1-3 m3 között 1400 FI/m3 - bruttó 2042 Fl/m3... Vállalkozás és közületek
számára ugyanez - bruttó 2180 FI/ml. WC-gödrök: 1m3 7332 Fl/m3.

A temetőgondozás és temetési szolgáltatások díját is 5%-kal emelik.
Például: sírhelyek árai: egyszemélyes, normál 25 évre 7300 Ft, urnafülke 25
évre 1070 FI/év, kétszemélyes sírbolt 50 évre 5020 FI/m2 Egyszemélyes hant:
sírásás 6110 Ft, hantolás 2480 Ft. Temetőfenntartási hozzájárulás 4810 Ft,
ravatalozás 8440 Ft, temetőn belüli szállítás 1390 Ft, távolsági halottszállílás
150 FI/km, hűtőszekrény használat 1370 FI/nap... .

Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv • Önkormányzatunk, mint
ismert, csatlakozott aBékési Kistérségi Társuláshoz, amely többcélú kistérségi
társulásként alakult ki. 2005-ben 80 millió forint támogatást nyert el feladatai
ellátására, köztük közoktatási feladatokra is. Ehhez a kislérségflek hároméves
közoktatási intézkedési tervel kell készíten ie. Aközös feladatellátás tapasztalatai
alapján lehet további intézkedéseket meghozni, a működést racionalizálni. Az
ifltézkedési terv elsődlegesen ahelyzetelemzést végzi el, s azokat amár előre

láIható feladatokat fogalmaua meg, melyeket 2006 végéig az önkormányzatok
nak, illelve a társulásnak meg kell hoznia. A több, mini százoldalas dokumen
tum a polgármesteri hivatalban tanulmányozható. A kistérséghez tartozó
települések: Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut,
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos. Lélekszáma összesen 57782 lő.

Igazgatói pályázat • Kiírják a pályázatot a Városi Zene- és Művészeti

Iskola igazgatói állására, 2006. augusztus 16-tól 2011. augusztus 15-ig lartó
időszakra. Apályázat megjelenik majd az Okt~tási Közlönyben.

létszámcsökkentés • A Kis Báliflt Altalános Iskola jelenlegi 23 fős

technikai létszámát 21 főre módosílják, arészmunkaidős foglalkoztatás óraszá
ma is csökken, mert egy konyhai alkalmazott munkaidejét 6 órásról 4 órásra
csökkentik.

Új helyre • AVárosi Egészségügyí Intézmény igazgató főorvos asszonya,
dr. Gedei Margit kérte aképviselő-testületet, hogya járóbeteg szakellátási körbe
tartozó gyógytorna tevékenység költözzön el a jelenlegi Gondozási Központ,
Mirhóháti utcai részéből aGellai Imre tulajdonában lévő Hősök útja 51. sz. alat
ti újonnan kialakított gyógytorna terembe, s itt telephelyet létesíthessen. Az
ÁNTSZ-nél atelephely engedélyeztetést elindít ják.

Zebra • Atestület támogatja aBlaha és Dózsa György, valamint a Hősök

útja és Kossuth úIIutcák kereszteződésében kijelölt gyalogos álkelőhely

kialakítását. Abejárás alkalmával más helyeket is sorra vettek "zebra"- igénnyel,
de egyelőre jelzetteket javasolják megvalósílani. A bejáráson jelen volt a
Magyar Közútkezelő Kht., a rendőrség, aBékés Megyei Közlekedési Felügyelet
és apolgármesteri hivatal képviselője.

Büfé-fodrászat helycsere • Rideg Zoltán vállalkozó kérle atestületet,
hogy afürdő fedett részében afodrászat üzlethelyiséget átalakíthassa büfévé. A
fodrászat felköltözne agalérián kialakított, már alig üzemelő büfé helyiségébe.
Aforgalom növelése érdekében indokoltnak látják acserét.

Támogatás • A Liget Fürdő Kft. folyamatos működéséhez az önkor
mányzat 18 millió forintnyi összeget biztosít a megtervezett 50 millió forintot
meghaladóan. Abevételkieséssel magyarázzák ahelyzetet, amit az időjárás oko
zott az idén, valamint további 2,5 milliós beruházásra volt még szükség.
Azonban 15 millió forint visszaérkezik majd bérleti díjból

Az ülés végén Földesi Zoltán és Domokos László üdvözölte a képviselő

testületet, további jó együttműködést, és eredményes új esztendőt kívántak.

NAPIREND ElŐTTIEKBŐl
Akarácsonyi, 72 éven felüli nyugdíjasok számára biztosított hagyományos

ajándékcsomagot szinte mindenki megkapta, ez 1630 tőt és az intézményekben
lakó 180 érintett nyugdíjast jelenti.

Az "Öflkormányzatok az Esélyegyenlőségért-díj" harmadik díját nyerte el a
város önkormányzata a fogyatékkal élők kategóriájában. Az intézmény erkölcsi
elismerését jelenti, úgy tudni, hogy suel anyagi elismerés nem jár. Az átadása
majd januárban lesz. Az Idősbarát Önkormányzati-díj mellett, ebben az évben
(2005) ezt is sikerült elnyerni.

A belvíz okozta károk enyhítésére megérkezett előleg kénI 75 millió forint.
Ebben az évben (2005) még várhatóan pontosítják, kiigazítják ezt az összeget. A
beérkezelt fellebbezések közül ötöt amegyei közigazgatási hivatalhoz átküldtek,
és hetet ajegyző saját hatáskörében visszavont, tehát azok megkapják atámo
gatást. A hét esetre vonatkozó összeg közel 2 millió forint, amásik 5 mintegy
2,5 millió lorintos igény.

Az időköz; önkormányzati választásra négy személy adta be jelöltségi
szándékát. (lásd 4. oldal)

NAPIRENDI PONTOKBÓl
Autóbuszmenetjegy-árak • A helyi járatú autóbusz-menetjegy árai

néhány tétel nél változnak januártól. Marad az egy útra szóló vonal jegy ára 95
forint, akedvezményes havi bérlet ára 703 forint, anegyedéves kedvezményes
bérlet ára 2109 forint és a4 havi kedvezményes bérlet ára 2812 forint. Változik
a leljes árú havi bérlet ára 2500 lorintra, a negyedéves teljes árú bérlet 7500
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Felsőfokú

fő %
70 13
22 10
30 10
26 9
22 19
13 5
11 9
14 4
208 10

"MIÉNK ITT ATÉR..." címmel 2005. deceber 7-én, pályakezdőK részére szervezett Állás
és Képzési Börzét a Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége

Aregisztrált munkanélküliek és apályakezdő munkanélküliek száma Békés megyében - 2005. november
Regisztrált Pályakezdő A pályakezdő munkanélküliek iskolai végzettsége

munkanélküliek munkanélküliek Képzetlen Szakmunkás Középfokú
száma száma fő % fő % fő %
3715 560 151 27 114 20 225 40
1 654 229 95 41 52 23 60 26
3002 303 103 34 63 21 107 35
2293 288 60 21 71 25 131 45
1 043 118 33 28 18 15 45 38
2 876 242 98 40 64 26 67 28
1 356 125 40 32 31 25 43 34
3443 315 137 43 69 22 95 30

19382 2180 717 33 482 22 773 35

Békéscsaba
Békés
Gyula
Orosháza
Szarvas
Szeghalom
Gyomaendrőd

Mezőkovácsháza

Békés megye

ABékés Megyei Munkaügyi Központ kiemeit figyelmet fordít amunkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, így apályakezdők elhelyezkedési esélyeinek
javítására is. A pályakezdőként regisztrált munkanélküliek elhelyezkedésének egyik legnagyobb gátja amegszerzett ismerethez kapcsolódó munkatapaszta
lat hiánya, emiatt apályakezdők tekintetében egyik legfontosabb cél afrissen végzettek bevezetése amunka világába. Ennek érdekében munkaügyi közpon
tunk az érintettek első munkahelyének megszerzéséhez személyre szabott szolgáltatásokkal, lámogalásokkal, különféle programokkal kíván segítséget nyúj
tani.

Pályakezdő munkanélküliek iskolai
végzettségenkénti

megoszlása (éves átlag)

Felsőfokú

A rendezvény célja volt: a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését
elősegíteni oly módon, hogy lehetőséget biztosítunk amunkaadók és a
munkavállalók személyes találkozására. Ez a cél megvalósult. hiszen a
térségben közel 40 fiatal talált munkalehetőséget. Az egyébként elérhető

szolgáltatásokon, támogatásokon kívül egyéb szolgáltatások is igénybe
vehetők voltak, melyet 72 pályakezdő vett igénybe:

Közép/oku iskoiaj

végzelt~úek

}6%
35%

végzellségúek

2005. év.

2004. év

• tanácsadások képzési, munkajogi kérdésekben, önéletrajz-
készítéshez, álláskeresési fortélyok elsajátításához

• internetes álláskeresés
• munkavállalás az Európai Unióban

• EURES tájékoztató és awww.epalya.huinternetes oldal bemutatása

• Start kártya igénylésével kapcsolatos APEH-tájékoztató

Gyomaendrőd, 2005. december 8.

Tímárné Buza Ilona kirendeltségvezető

A Máltai SzeretetszollJálat adománlJai
AThéma Lap- és Könyvkiadó Kft. jótékonysági akciója során 5000 ma

gyarországi és székelyföldi árvízkárosult, rászorult család megajándékozására
nyílt lehetőség. Gyomaendrődön 45 érintet! vehette át a felajánlott tartós
élelmiszereket és édességeket tartalmazó csomagokat. Az akciót segítette az
Egy csepp emberség elnevezésű, abudapesti Papp László Sportarénában tar
tot! segélykoncert, amelynek teljes bevétele is ecélt szolgálta.

Köszönet az 1 százalékért
A Templom-zugi Környezelvédelmi és Horgászegyesülel vezetősége

köszönetet mond mindazoknak, akik szj-adójuk 1százalékával az egyesületei támo
gatták. 2003. évben 98688 forint, 2004. évben 59894 forint támogatást a víz
minőségének megóvására, ökológiai vízpótlásra, aszúnyogok gyérílésére fordílot
ta az egyesület. Avezetőség

SZALON CUKO R-KU PA EREDM ÉNY EK
A VIII. Szaloncukor Kupál 2005. december 17-én rendezlék meg a Városi

Sportcsarnokban. Atorna végeredménye:
1. Lajosmizse; 2. Gól-Suli 1.; 3. a gyomaendrődi GYFC; 4. Gól-Suli II.; 5.

Nagyenyed csapala lett.

KERESZTREJTVÉNY
A helyes megfejtéseket beküldött kedves olvasóink közül a sorsolás a

következőknek kedvezett:
Csaba Jánosné, Czikkely István, Farkas Lajosné, Fehér István, Gönczné

Cservenák Ilona, Hegedűs Sándor, Kisné Putnoki Otília. Liziczai László,
Martinák Imréné, Molnár Imréné, Nagy Katalin, Oláh Sándorné, Papp Szilvia,
Rácz Péterné, Rávai László, Szakál os Ágnes, Szilágyi Mónika,

Anyereményeket postán küldtük el számukra. Gratulálunk'
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A 8. számú választókerületben Kovács Mihály halála miatt
megüresedett képviselói hely betöltése érdekében idöközi választást
tartanak január 14-én.

Al. általános választásokhoz hasonlóan a január 14-i időközi önkormányzati
választáson is alkalmazza ahelyi Választási Iroda amár jól bevált előzetes gyorsin
formációs rendszert - tájékoztatta lapunkat Megyeri László aljegyző, az önkor
mányzat informatikai vezetője. Mint ahogy azt az aljegyzőtől megtudtuk, erre az alka
lomra készíteItek egy internetes tájékoztató felületet. amely az önkormányzat
portál járól lesz elérhető. 19 óra után aszavazatszámláló bizollságok amár jól bevált
módszerrel közlik a helyi választási központ felé az előzetes eredményt, amelyet
azonnal rögzítenek az ellenőrző és tájékoztató rendszerbe. Aberögzítelt adatok és az
aktuális eredmény akövetkező címen elérhető, valós idejű tájékoztatón lesz nyomon
követhető:

hltp://www.gyomaendrod.hu/admin/hirdetotablalvalasztasokl

Ungvölgyi János (41 éves) mérnöktanár
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5. szám
8. sz. válasziókerület önkormányzati képviselőjelölt je

Üdvözlöm, tisztelt Választópolgár!
.'

",..

e
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Varga János

Támogatóim, akik felkértek és támogatják jelölt
ségemei: FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete, Magyar Keresz
ténydemokrata Szövetség Gyomaendrődi Szervezete,
Kereszténydemokrata Néppárt Gyomaendrődi

Szervezete, Endrődi Gazdakör.
JeJmondalom: "A legnemesebb munka az életben az Emberek szolgálatai"
Sajnálattal vettem ludomásul a hirt, hogy választókerülelünk képviselője,

Kovács Mihály önkormányzati képviselő úr tragikus hirtelenséggel elhunyt, aki kol
légám volt a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában. Ebből kifolyólag időköz; önkor
mányzali képviselő választásra kerül sor 2006. január 14-én, szombaton. Magam is
jelölt vagyok, és kérem az Onök támogatását. Jelenleg is, mint külsős, bizottsági
tagja vagyok az önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizolIságnak.

Tekintve, hogy már közel 30 éve akörzetben lakom, így jól ismerem az itt élők

életkörülményeit és szociális helyzetét. Gyakorló édesapaként én is ugyanúgy félek
reggelente kisgyermekeimet átengedni a Fő út túloldalára, mint atöbbi itt élő szülő,

ezért tudom, mekkora szükségünk lenne agyalogátkelők sűrítésére. Tudom azt. hogy
bár városban élünk, mégis mekkora problémát tud jelenteni válaszlókerületünkben a
lehulló hó, és tudom, mekkora szükség van annak gyors és hathatós tisztílására,
nem beszélve, arról, hogya körzetben még mindig vannak olyan utak, melyek
hómentes időben is járhatatlanoki Városunkhoz és a nyolcas számú
választókörzethez tartozik Kocsorhegy, mégis úgy tűnik, mintha ezzel a terülelIel
senki sem törődne, hiszen nem csak az utak és az alapvető közmúvek hiányoznak
erről a területről, de még a tej és kenyér megvásárlására sincs lehelőségük a
helyieknek, mely - úgy érzem - a21. században megengedhetetleni Már több, mint
öt éve foglalkozom Európai Uniós pályázatokkal, és rengeteg kapcsolaira tettem szert
ezen aterületen, így ludom, hogy milyen lehetőségei vannak az Ifjúsági lakótelepen
élőknek a Panel Program keretein belüli nyílászáró cserére, és hőszigetelő vakolat
tal történő bepucolásra, az energia és költségtakarékosság jegyében. Al. idei heves
esőzésekkor megtapasztalhattuk, milyen fontos a csapadék elvezető csatornák
folyamatos tisztán tartása abelvíz elkerüléséhez, mely munkával több álláslehetőség

is adódhat. Tudom, ezeken kivül is még számtalan probléma van a körzetben,
melyeken közösen segílhetnénk, ezért kérem Onöket, bátran keressenek fel, hiszen
vann?k dolgok, melyeket csak együtt oldhatunk meg l

Igérni csak azt tudom, hogy becsülettel képviselem aválasztókerület lakóinak
érdekeit, ha belém helyezik bizalmukat.

Kérem, jöjjenek el 2006. január 14-én, szombaton, és szavazataikkal támo
gassák megválasztásomat!

Sajnálattal vettem tudomásul ahir!, hogya 8. számú
válasziókerületünk képviselője, Kovács Mihály
képviselő úr tragikus hirtelenséggel elhunyt. E
szomorú és megrendílő esemény következiében
időközi választást kell tartani. Magam is képviselő-

jelöltként indulok ezen a megmérettelésen, az Önök
által odaadott ajánlÓszelvényeknek köszönhetően.

Varga János vagyok, 46 éves géplakatos, gázvezeték és -készülékszerelői

végzettségem van. /tl születtem Gyomán, és azóta itt élek és lakom az Ifjúsági
lakótelepen. Al. őseim mind gyomaendrődi lakosok voltak.

Nekem nincsenek támogató im azért sem, hogy az emberek mondják meg, mi az
a közös probléma, amit meg kell oldani. Tehát az embereket akarom képviselni, s
nem valamilyen párlot. Sajnos, el kell fogadni azt atényt, hogy az embereknek és az
önkormányzatnak nincs pénzük, és ezáltal hiszem, ha összefognánk, akkor sok jó,
okos dolgokat végbe tudnánk vinni. De ehhez az önkormányzalnak és az embereknek
össze kéne fogni, és legyőzni aproblémákat, mert aproblémák azért vannak, hogy
megoldjuk öket.

Én csodákat ígérni nem ludok, nem is akarok, hanem cselekedni szeretnék. Al.
emberekkel beszélni közös bajokról és az önkormányzattal karöltve megoldani
azokat. Ha változást akar, akkor kérem menjen el szavazni, mert csak úgy lehet vőá/
tozás, ha elmegy és szavaz arra aki Önnek szimpatikus. Ha nem megy el szavazni,
akkor nincs vállozás. Ha én volnék Önnek a szimpatikus, akkor előre is
megköszönöm, ha rám szavaz.

Ezúton engedje meg, hogy jó egészséget és boldog új évet kívánjak Önnek és a
családjának!

BEMUTATKOZÁSOK

Tisz/eit VáJaszlópoJgárok!

Gellai Józsefné vagyok, a8. számú választókerület
független képviselőjelölt je.
Támogalóim: Körösök Vidékééri Egyesülel,
Gyomaendrődi Idősekéri Alapítvány.

Kovács Vince

BEMUTATKOZÁSOK BEMUTATKOZÁSOK

Tisztelettel köszöntöm a 8. számú választókerület
lakóit!

Mint Önök előlt ismeretes, az ősz folyamán elhunyt
Kovács Mihály önkormányzati képviselő, ezért 2006.
január 14-én körzetünkben időköz i önkormányzati
képviselő választásra kerül sor.

A lakótársakkaltör1ént beszélgetések során többen
megkerestek és biztattak, hogy vállaljam el ajelölést.

Kovács Vince vagyok. Iskoláim elvégzése óta a városban dolgozom, a
választókerület közepén, a Csókási-zugban lakom. Munkámból adódóan gyakran
találkozom Önökkel, úgy érzem, kellően ismernek ahhoz, hogy megtiszteljenek
bizalmukkal.

Független jelöltként indulok, mert én úgy gondolom, hogyakörzetérl és a
városért igy lehet leglöbbet tenni. Tennivaló van bőven, s ha az Önök bizaimát
élvezve bekerülök a lestületbe, igyekszem mindent megtenni azok megvalósrrá
sáért.

Megköszönve a jelöléshez adott támogatásukat kérem, hogy minél többen
járuljanak hozzá szavazatukkal közös céljaink megvalósításához!

Mindannyian értesültünk arról, hogy a 8. szamu
választókerület általunk választott képviselője, Kovács
Mihály úr tragikus hirtelenséggel elhalálozott. E

szomorú és megrendítő esemény következményeként időközi választást kell tartani,
meiynek időpontját ahelyi Választási Bizottság 2006. január 14-ére tűzte ki. Al. Önök
által hozzám eljultatolt ajánlószelvényeknek köszönhetően ezen a napon jelöltként
indulok akörzeti képviselői megbízatásért. .

1947-ben születettem Endrődön, itt jártam iskolába, itt töltöttem fiatal éveimet,
és közel 40 éve lakom ebben akörzetben. AVárosi Gondozási Központ vezetőjeként
munkámból adódóan is loglalkozom a településen, így a választókerü/etben élők

problémáinak megoldásával.
Hely- és személyismeretemnek köszönhetően többé-kevésbé ismerem akörzet

összeteltségét, sokszínűségét, és ebből következően az egy-egy lakóközösséget
érintő problémákat. Megválasztásom esetén igyekeznék úgyabelterületen, mint a
külterületen élő lakosok, így alakótelepi közösség, akisebbségi közösség, akertes
övezet és az V. kerület lakóinak szolgálatában állni.

Kérem Önöket, hogy január 14-én éljenek választójogukkal, és vegyenek részt
. aválasztáson. Aszemélyemre leadott igen szavazattal segítsenek abban, hogy az új
esz'tendőben az Önök véleményét, kéréseit figyelembe véve elkezdhessem a fe/ada
tok megoldását.

A közelgő ünnepek alkalmával Kívánok Önöknek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt'
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KÖZMEGHALLGATÁS
December 8-án, avolt Ipari Iskolában közmeghallgatást tartott a képviselő

teslület Napirendi pontok között volt a 2006-os költségvetés, a 2005-ös
fejlesztések, pályázatok, az augusztusi belvízkárok és egyéb bejelentések.

A2006-os költségvetés ismertetése során dr Dávid Imre polgármester többek
között említette, hogy amegelőző egyeztetések során már csökkent az induláskor
tetemesnek mutatkozó hiány. Jelenleg, a harmadik tárgyalási körben 380 millió
forint a hiány, de a költségvetés ellogadásáig még ez jelentősen csökkenthető.

Azonban az országos végleges számadatokat a parlament a közmeghallgatás
időpontjáig nem hozta nyilvánosságra, illetve még nem került elfogadásra. Az
önkormányzat eddig nem vett fel a likviditást biztosító hiteleket, de a 2006-os
évben ez is lehetséges lesz. Problémát jelenthet aközalkalmazotti bérfejlesztés is,
mert 35 milliós plusz kiadást jelentene a városnak, ha erre nem kapnak
kiegészítést. A Fő úton épült forgalomcsendesítők építése nem terhelte a
városkasszál, hiszen aKözútkezelő országos koncepciójának volt arésze. Viszont
wel kapcsolatban a Közútkezelő engedélyhez kötheli a munkagépek városban
való közlekedését. Az évtized végéig valószínűleg kitiltásra kerülnek a munka
gépek, amikor is a településen kívül kell majd elhelyezni, parkoltatni azokat.
Betervezésre került aBajcsy-Zsilinszky úton akerékpárút létrehozása, hiszen afor
galom ezt megköveteli.

Beindul majd az ivóvíz minőségének javítását szolgáló EU-s program. A
Fúzfás-, aCsókási- és aLiget-zugi holtágak összekötését elősegítő munkálatok is
várhatóan hamarosan elindulnak. Megvan az anyagi fedezet az Erzsébet-ligeti lor
galomátalakítást segítő munkákra is. Szükség van az öregszőlői útépítésre, illetve
aszfaltozására az alapkiépítés után, és agondozási központ ottani felújítására is
sok egyéb mellett, mint például az intézmények lűtésének, világításának javítására.
Az alapvető működést mindenképpen bizlosítja az önkormányzat intézményeinél.
A150 milliós kintlévőségeket pedig megpróbálják behajtani.

Megemlítésre került az elmúlt év beruházásai között a Kis Bálint iskola
felújítása, amely 181 millió forintot tett ki a Hősök útjai épületnél, valamint a
Gondozási Központ Mirhóháti utcai fejlesztése, az új lakókomplexum építése, ami
mintegy kétszáz milliós értékű, aKner tér 39 milliós kialakítása, amely több évig
húzódott, a Rózsahegyi iskola 35 millíós beruházása. Megtörtént egy szippan
lóautó vásárlása több, mint 16 millió forintos pályázati összeg értékben, de
megtörtént további 26 utca alapozása is, amelyek aszfaltozása 2006-ban fejeződik

be. ASelyem út továbbépítése is várható. Következik újabb 26 utca szilárd burko
lattal való megépítése, euel majd a település szilárd borítású útjainak aránya
meghaladja a80%-0t. Fontos feladat lesz még járdák építése és afennmaradó 40
ulca megépítése Ez 220-230 millióba kerülne 11200 méter hosszúságban.
Egyébként ebben aválasztási ciklusban 60 új utca épült.

A nyári belvízkárokkal is foglalkoztak. Az önkormányzati ingatlanok kára
37-38 millió forintot tesz ki, ebbél 30 millió védelmi költség, mintegy 11 milliót
ebből már megkaptak. 217 "lakossági" ingatlan szenvedett kárt, ennek összege
körülbelül 105 milliós. 23 kérelmező ügye került elutasításra, 194 ingatlan
esetében azonban sikerült a kárt ellogadtatni. 186 ingatlan javítható, 8 viszont
póllásra, építésre szorul.

Sor került a fürdő problémáinak meglárgyalására is. Az idei kiadásokat a
rossz időjárás is nehezítette, ennek ellenére afürdő ajövőnek épült. Apróbaüzem
alatt felmerülő gondok valószínűleg nem ismétlődnek meg, viszont az időjárással

járó bizonytalanságokat nem lehet kiküszöbölni.
Az ipari park, miután kiépítésre került és működő lakója is van, atovábbiak

ban már lolyamatosan pozitív hatással működik, hiszen érdeklődő cégek kopog
tatnak az ajtón.

Az önkormányzat csak idegenforgalmi adóemelést és a mezőőri járulék
növelését tervezi 2006-ra, egyéb adónemek nem változnának.

Akövetkezőkben lakossági kérdésekre válaszoltak aképviselő-testület tagjai
és a jegyző úr. Néhány kérdés szélesebb érdeklődésre is számot tarthat. Ilyen
például, hogy egy gyalogátkelőhely, zebra kijelölése aBlaha úlon meg fog történ
ni. ABursa Hungária támogatási alaphoz történő csallakozást aképviselő-testület

humánpolitikai bizottsága megvizsgálja Kélsávos utak építése azért nem gyakori,
mert aszempont az, hogy minél több utcába kerüljön szilárd burkolat. Aligetben
kivágásra került fák helyébe már többet ültettek, és ez folyamatosan történik. A
Hantoskerti út megépítéséhez mintegy 800 millió forint kellene, ez apályázat még
nem indult el. A holtág-rehabilitáció óriási problémát jelent, de az iszap elhe
lyezése is naQY gond, az anyagi háttér előleremtéséről nem is beszélve.

Kerékpárlopásokkal kapcsolatban aváros rendőrparancsnoka, Paraizs Tamás
elmondta, hogy nehéz rendet teremteni, hiszen rendre fiatalkorúak az elkövetők,

akik ezért nem büntethelők, és minduntalan megújul cselekményük

Aranydiplomát kaptak
2005-ben Hornok Ernőné és Kovács Gábor pedagógus is átvehette

Gyomaendrődről, diplomaszerzésének ötven éves évfordulóján az arany
diplomáját aszegedi egyetem főiskolai részlegének ünnepségén.

Kovács Gábor tanár úrral sikerült rövid beszélgetést megszervezni,
ahol szokásához híven tömören, lényegre törően mondta el életútját.

A battonyai gimnázium elvégzése után jelentkezett a szolnoki
közlekedési műszaki egyetemre, mert vasútépítő mérnök szeretett volna
lenni, ám valószínűleg politikai okok miatt, átirányították Szegedre, a
matematika-fizika tanári szakra. Ezt elfogadta, s a diploma átvétele után
Gyomára került, 1954-ben, az 1. Számú Általános Iskolába. Itt negyven
évig tanított, közben 1969-ben igazgatója lett az intézménynek (előtte hét
évig igazgatóhelyettes volt). 1994 szeptemberében ment nyugdíjba
Otthoni neveltetése folytán mindig is imádta a kertészkedést, ezért úgy
döntött, hogy - mai kifejezéssel élve - hobby-kertjében tölti majd el
szabadidejének nagy részét, de nem mond le - feleségével együtt - az
utazásról sem, és rőleg nem mond le családjával, unokáikkal való kapc
solattartásról, a velük való törődésről sem. Az unokáik például olyan
gyakran töltötték ahétvégéket, iskolai szüneteket itt, hogy Gyomán tanuI
tak meg biciklizni, úszni is.

Az emberekkel valóban jó kapcsolatot ápolok avárosban - mondta a
tanár úr. Sokan ismernek, rám köszönnek, elbeszélgetünk, annál is
inkább, mivel- ezt sokan tudják - apiac mellett lakunk. Számomra nagy
élmények az iskolai találkozók, amelyeket általában nyáron szerveznek.
2005-ben több is létrejött, volt ötven-, negyvenöt-, negyvenéves
találkozó, amelyen részt vettem. Nagyon jó a régi tanulókkal találkozni,
beszélgetni, életútjaikról tudomást szerezni. Rendre elmondják, hogy mit
is köszönhetnek ennek az iskolának, apedagógusoknak, és ők ebből mit
tudnak, úgymond, átmenteni saját gyermekeiknek. Úgyhogy nagyon
érdekes és értékes beszélgetések ezek számomra.

További jó egészséget kívánunk!

"Segítsünk a rászoruló gyermekeken"

December 15-én tartotta a Templomos Lovagrend Tiszántúli
Komtúriája, az Élet Másokért Egyesület, a Karitász endrődi és hunyai
csoportjai, és a kereszténydemokraták gyomaendrődi tagjai a IV.,
hagyományos jótékony célú adakozási ünnepségét a gyomaendrődi

Szent Imre Katolikus Templomban.
Nagy részben Ungvölgyi János aTemplomos Lovagrend Tiszántúli

Komtúria commendatora kitartó, áldozatos, gondos szervezőmunkájá

nak köszönhető a nemes cselekedet. Az őskeresztények hajdani
adakozási szokásainak felújítása ez a már negyedik alkalommal lezaj
lott adakozás. 154 családnak, ebből 102 fő óvodásnak, 179 általános
iskolásnak, 30 középiskolásnak és 14 fogyatékkal élőnek sikerült
örömet okozni. Ehhez az anyagi hátteret 533 ezer forint befizetés és
pályázati pénz biztosította, és a jelentős számú önkéntesek segítsége
Az idén minden csomagba egy hittankönyvet is helyeztek kedvcsináló
nak, figyelemfelkeltőnek.

Fővédnökök: Gyulay Endre megyéspüspök, Alberto cristofani della
Magione, dr. Becsei Zsolt, Molnár Ferenc, Lipovszky Gergely, dr. Dom.
Andrea Capelli, németországi, ausztriai, magyarországi lovagtestvérek,
Zelnik József, Domokos László, dr. Dávid Imre, Gyomaendrőd pol
gármestere, Ferenczi Andrea, Alföldi Andrea, Rákóczi Szövetség, Cseh
Krisztián, Molnár Györgyné

Védnökök: Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány - dr.
Szőke Judit, Szegedi Tudományegyetem, "Karamell Snack" Kft.,
Masterfoods Bt., Club Net Cet Egyesület, Tourinform Iroda
Gyomaendrőd, Uhrin Benedek, Johannita Lovagrend, Dávid Máté, EU
DROM Országos Egyesület.
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2006. vásárok idöpontjai Gyomaendrödön

Jelmagyarázat: OÁK: Országos állat és kirakodóvásár, amely a Szarvasi
út, Kondorosi út, a külterület, valamint a Polányi Máté út által határolt
vásártéren kerül megrendezésre.
DAMG: Országos autó és mezőgazdasági gép vásár, amely a Pásztor
János út 37. sz. alatti piactéren kerül megrendezésre.
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Vásár jellege
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OÁK

Idöpontja
február 12
március 5.
március 12.
április 2.
április 9.
május 7.
május 14.
június 4.
június 11.
július 2.
július 9.
augusztus 6.
augusztus 13.
szeptember 3.
szeptember 10.
október 1.
október 8.
november 5.
november 12.
december 10.

Avásár 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

pedagógusoknak, szervezőmunkájukérI, és hogy szabadidejüknek egy részét
velünk töltötték. Végül köszönetet mondok mindazoknak, akiket véletlenül afel
sorolásból kihagytam.

Néhány megjegyzés: rosszul esett, hogy agyerekek dobálóztak asütemén
nyel, (a világ egy része éhezik!) rosszul esett, hogyakitakarított teremben (16
órától a dévaványai focisták bérelték a termet) a tombolahúzás végén szét
dobál ták az összetépett jegyeket.

Végül - jólesett aköszönet aszervezésért. Aszületésnapi ünneplés spon
tán kezdeményezés volt, melyet nem hallottam, mert avendégeink csomagjait
hoztam át Endrődről. (Otthonfelejtettem, amire oly nagyon készültünk.)

Bevétel: 730 gyermek és 300 felnőtt jegy ára 103 OOO Ft, mellyel, remélem
közösen segíteni tudtunk

A készülő ünnepek alkalmából sok szeretettel kívánok mindenkinek
kellemes karácsonyt, és kívánom, hogy ajövő évi rendezvényünk többek segít
ségével jobb legyen, teremtve wel hagyományt, hogy Endrőd és Gyoma segít
ségre szoruló és egészséges gyermekei, felnőtt jei legalább egyszer egy évben
együtt töltsenek egy kellemes, tartalmas délutánt.

Gyomaendrőd, 2005. november
dr. Farkasinszky Erzsébet urológus főorvos.

"Egymásért"
a "Kincs az Életed" Alapítvány javára szervezett jótékonysági

koncert, 2005. november 12. délutánja

Asors nem mindenkivel egyformán kegyes. vannak. akik hátránnyal indul
nak, mégis tartalmasan, örömteljesen, szeretetben szeretnék élni az életet, és
ebben a jobb eséllyel indulóknak segíteni kell őket. A másság elfogadása, az
együttélés sokszor nem könnyű feladat, sem felnőttnek, sem gyermeknek. Van,
akinek ez természetes, van, akinek ezt tanulnia kell. Tanítani, acélunk ez volt,
ami nem is kevés. Visszanézve a koncerten készült kazettát, az ott önfeledten
együttjátszó sérült és nem sérült gyermek és felnőtt azt bizonyítja, hogy sikerült.
Jó lenne, ha ezeket az amatőr felvételeket talán osztályfőnöki óra keretében
megnézhetnék az osztályok, és akik nem voltak részesei ennek adélutánnak
talán feltennék akérdést - miért nem? Ajó példa többet ér minden meggyőző

szónál.
Néhány sorban elmondom, hogyan is jött létre ez aszombat délutáni buli.
Asérült embereknek szükségük volt egy liftre, ami besegíti őket a kádba

(milyen egyszerű is ez nekünk, egészségeseknek). Ez egy hordozható készülék,
és minden család igénybe veheti.

A "Kincs az Életed" Alapítvány önerőből ezt agépet nem tudta megvenni.
Hogyan tudnék pénzt szerezni, hogy ez ne okouon gondot senkinek? Jött az
ötlet buliuunk, jót tesz ez mindenkinek, hisz ki nem szeret játszani, énekelni,
táncolni, együtt lenni egy közösségben, aminek célja segíteni. Már csak hely
kellett hozzá. Adta magát a helyi lehetőség - városhatáron - a Szent Gellért
katolikus iskola nagy tornatermében, egyforma távolsága aRózsahegyi Kálmán
és aKis Bálint iskola tanulóinak. Sajnos, kérésünk nem hallgattatott meg, no
nem az égiektől, hanem Kiss Pál igazgató úrtól. Nem volt más lehetőség, mint
megkeresni a Sportcsarnok üzemeltetőjét, Bélteki Jánost, hogy segítsen. Bár
12 -én délután voltak rendezvények, de átcsoportosítással 13 órától 16 óráig
szabaddá tette atermet, euel járulva houá akoncerthez. A100 Folk Celsius ját
szott félpénzen, melyet az Ultrahang Egyesület fizetett az esti "Márton napi
libaságok" vacsoráján eladott tombolajegyek árából. A másik felét a zenekar
által hozott Magyar Fejlesztési Bank szponzorálásával. Az üdítő, a cukorka
adományi pénzből, anápolyi szeletet aKaramell adta, asok sütit aSikér Kft. és
Pájer pékjei sütötték. Ajándék is adódott bőven, minden megkeresett kisvál
lalkozó, a Kner Nyomda, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, a pol
gármester úr szívesen adakozott. Közel 200 tombola gyűll össze. Agyerekeket
csuklós busszal Rácz József hozta és vitte, alkalmazkodva amódosított időhöz

is. Aszínpadot aNémeth Kft. dolgozói állították fel ahelyszínen.
A csomagokat édesanyám és Csikós Piroska csomagoita több estén át,

sok-sok szeretettel. A rendezvényen vendégeink is vollak Békésről, az ottani
"Együtt Könnyebb" Alapítvány néhány tagja (tolókocsival) látogatott meg ben
nünket. Akikről ez adélután szólt valamennyien kis ajándékcsomaggal távoztak,
melynek tartaimát "Piroska Bolt" Békés adományozta. Remélem, a gyerekek
nem csak akis ajándéknak, hanem aszép délutánnak is örülve távoztak aprog
ram befejezte előtt, mivel aZöld Cukrászda látta őket vendégüI aváros disco
klubjában. Nekünk, egészségeseknek ez nem olyan nagy dolog, de ők először

látták aszámukra oly más világot. Hogy némi üröm is került az örömbe, hát ez
természetes. Én orvos vagyok, sajnos, gyermekem sincs, így a lebonyolítás
néhol kicsit döcögött. A gyerekek korábban érkeztek. (Lehet, hogy rosszul
egyeztellem apedagógusokkal?!) Közel 700 gyereket elhelyezni sem lehet pár
perc alatt, úgy hogy mindenki jól lásson és jól is érem magát. A színpad fölál
lítása, ahangszerek hangolása is atervezettnél több időt vett igénybe. Agyer
mekeket avárakozásért üdítővel próbáltuk kárpótolni. 3/42 körül elkezdődött a
program. A "Kincs az Életed" Alapítvány által támogatott, segítségre szoruló
gyerekek rövid, de annál kedvesebb, megható versekkel, énekkel próbáltak
közel jutni egészséges társaikhoz. 14 óra után röviddel kezdődött a100 Folk
Celsius koncertje. Atornaterembe önfeledten együtt éneklő, táncoló, szaladgáló
gyerekek, felnőttek bizonyították, hogy mégsem volt mindez hiába.
Barátkozhattak más-más iskola tanulói is. Végül eljött atombolahúzás ideje. (A
jelzett időtől valamivel később, mert mint kevésbé járatos szervező, nem gon
doltam, hogyasportcsarnoknak nincs saját mikrofonja.) Cibere, a bohóc és
gépkocsivezetője igen jól megoldotta ezt a kis problémát. Trabantját a hátsó
kijárathoz vitte, és már kezdődhetett is ahúzás.

Köszönetet kelt, hogy mondjak nekik a sok szeretetért és türelemért,
ahogyan agyermekekkel együtt örültek, játszottak. Köszönetet kell, mondjak a
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TÁJÉKOZTATÁS • VÁLTOZÁSOK A CSALÁDTÁMOGATÁSOK RENDSZERÉBEN

A családi pótlék összege 2005. évben

Acsaládi pótlék összege 200&. január l-jétől

új, emelt összegücsaládi pótlék
Egyedülálló részére Kétszülős család

támogatást, 5434 Ft/hó/jogosult gyermek összegben. Amennyiben a szülő

2006. március 31-ig a jelen szabályozás szerint szeretné kapni a családi
pótlékot és a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. ezen igényét a
lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstárnál (Békéscsaba) terjesz
theti elő 2006. január 10. napjáig, s az ezen igénybejelentésről kapott
hatósági iratot 2006. január 31-ig a lakóhelye szerint illetékes polgármes
teri hivatalhoz kell benyújtania. 2006. április Hétől egységesen az új
összegű családi pótlékot folyósítják.

DR. CSORBA CSABA
jegyző

21000

11 OOO
24 OOO
42 OOO
14 OOO

5100
12400
23400
7800

13900

15700

18 OOO

6 OOO
14400
25200
8400

23 OOO

12 OOO
26 OOO
45 OOO
15 OOO

15700

Családi pótlék összege
Egyedülálló részére Kétszülős család

DR. DÁVID IMRE
polgármester

Egy gyermekre
Két gyermekre
Három gyermekre
További gyermekenként
Tartósan beteg, vagy súlyosan
fogyatékos gyermek esetén
Nagykorú tartósan beteg, illetve
sú Iyosan fogyatékos személynek

Egy gyermekre
Két gyermekre
Három gyermekre
További gyermekenként
Tartósan beteg, vagy súlyosan
fogyatékos gyermek esetén
Nagykorú tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személynek

Részletes felvilágosítás kérhető:

Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Humánpolitikai Osztály, Menkó Aranka ügyintéző

Telefon: 66/386-122/1 02-e5 mellék
Gyomaendrőd, 2005. december 19.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi egy
szeri támogatást kapnak a gyermeknevelés költségeihez való hoz
zájáru lás céljábó I (2006. évben az egyszeri támogatás összege 5OOO Ft).

AGyvt. lehetővé teszi, hogy aki ahatályos szabályozás szerint családi
pótlékra és egyidejűleg rendszeres gyermekvédelmi támogatásra is jogo
sult, január 10-ig kérheti a két ellátás jelen szabályok szerinti, legfeljebb
2006. március 31-ig terjedő időszakra történő továbbfolyósítását. Ez
annyit jelent, hogy 2006. január-február-március hónapokra a Magyar
Államkincstár a 2005. évben érvényes családi pótlék összegét folyósítja,
valamint az önkormányzat kiutalja részére a rendszeres gyermekvédelmi

Tájékoztatjuk atisztelt Lakosságat, hogy 2006. január 1-jétől változik A
gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.). Ajogszabályváltozás ered
ményeképp 2005. december 31. napjával megszünik a REND
SZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS, és helyette bevezetésre
kerül egy új ellátási forma, a RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY. Ezzel egyidejűleg változik acsaládi pótlék gyermekenkén
ti összege. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítására irányuló kérelmet a szülö vagy más törvényes
képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat pol
gármesteri hivatalánál terjesztheti elő. A jogosultság feltételeit a Gyvt.
szabályozza. A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év idötartamra
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorú is jogosult
lehet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás
munkarendje szerint (középfokú) tanulmányokat folytat, és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul
és a25. életévét még nem töltötte be. Ezen esetekben anagykorú személy
terjesztheti elő kéreImét.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén
az arra feljogosított gyermek igénybe veheti - jelenleg rendszeres gyer
mekvédelmi támogatásra való jogosultsághoz kapcsolódó - a Gyvt-ben
másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezményeket

• a bölcsődei, valamint az óvodai ellátásban részesülő gyermekek
ingyenes étkezése

• az iskolai gyermekétkeztetés 50%-os normatív kedvezménye
• szociális célú nyári és évközi gyermekétkeztetés
• a települési önkormányzat részére szociális gyermekétkeztetés

céljából nyújtott támogatás igénylése
• az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő 1-13.

évfolyamosok tankönyvtámogatása.

November végétől december 1O-ig, a Békés Megyei
Munkaügyi Központ 35 úgynevezett Foglalkoztatási
Információs Pontot (FIP) adott át Békés megyében. A
gyomaendrődi Cigány Közösségi Házban is megtörtént a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
kezdeményezését követően a FIP átadása. A munkaügyi
központ helyi kirendeltsége részéről Tímárné Buza Ilona,
az intézmény vezetője az átadón elmondta, hogya kor
mány "Száz lépés"-programja keretén belül városunkban
a cigány kisebbség épületében jött létre az információs
pont kialakítása. Nem sikerült ugyan a munkanélküliséget
még eddig felszámolni, de leküzdeni azt az adott
lehetőségekkel mindenképpen meg kell kísérelni. Azok
számára, akik azt szeretnék, hogy munkavállalókká vál
has~nak, nagy segítséget jelent ez az új lehetőség.

A szolgáltatást igénybe vevő személy itt megkap minden
olyan információt, amit a munkaügyi központban is, tehát
a munkahelyek listáján kívül áttekinthetők a számítógépes
hálózat segítségével a képzési, átképzési lehetőségek,

külföldi és alkalmi munkahelyek, továbbá egyéb fontos
hírek.

A munkaadók is hasznát láthatják, hiszen ezzel egyre
nagyobb térben elérhetők a munkaügyi központok
munkavállalókkal kapcsolatos ajánlatai. Elhangzott, hogy
nem mindenki szed össze annyi bátorságot, hogy szemé
lyesen bemenjen az intézménybe, ezért ha igényli, némi
segítséggel a közösségi házból is érdeklődhet a fent
említett FIP felvilágosítások iránt.

(Cím: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Közösségi
Háza, a Fő út 80. szám alatt. Tel.: 581-020)
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Sokrétű nyelvoktatás a Kis Bálint Általános Iskolában
• Észrevétlenül is lehet nyelvet tanulni! •

Pedagógiai programunk kiemeit feladataként
kezeli a nyelvoktatást. Ennek egyik sarkallatos
pontjaként megalakítottuk a nyelvi munkaközös
séget. így nyelvszakosként összehangoltan, konst
ruktív módon tudunk együtt dolgozni. A munka
közösség nyelvtanárai az angol és német nyelv
tanítására rendelkeznek megfelelő képesítéssel.

Tantárgyi keretek között tanulóinknak 4.
évfolyamtól heti három órában, ezen belül a 7-8.
osztályosoknak csoportbontásban biztosít juk az
angol és német nyelvoktatást, elősegítve az egyéni
előrehaladást.

Szeretnénk elérni, hogy az iskola befejezése
után minél több diákunk rendelkezzen olyan
ismeretekkel, melyek az alapfokú nyelvvizsga
megszerzéséhez elegendcek. Ecél megvalósítását..
segítik elő a tanórán kívüli nyelvoktatási
lehetőségeink.

Már ötödik éve, hogy a szülők igényelhetik
első osztálytól az angol nyelv oktatását, heti két
órában, csoportbontásban. Fontosnak tartjuk akis
diákok idegen nyelvre való ráhangolását, a befo
gadás előkészítését, a hallás utáni értés és a
beszédkészség fejlesztését. Mindezek mellett az

idegen nyelvi nevelésbe beépül a gyermekek
személyiségének, kommunikációs képességeinek
fejlesztése is. Nagy szerep jut benne a cselekvés
nek, az érzékelésnek, az együttes játéknak, éneklés
nek, az észrevétlen tanulásnak.

A nyelvoktatást ezen rendszerrel kezdett ta
nulóink jelenleg már ötödik évfolyamba járnak, és
heti öt órában, csoportbontásban tanulják az angol
nyelvet. Itt már komoly ismeretterjesztő olvas
mányokkai és nyelvtani ismeretekkel bővítheti k
tudásukat.

Nyelvoktatásunk színesítéseként lehetőséget

kínál unk a szülőknek, hogy igénybe vegyék a jól
kidolgozott Német Nemzetiségi Nyelvoktatási
Programunkat, melynek keretében heti öt órában
bizt<Jsítjuk első osztálytól kezdve anémet nyelvok
tatást, jól képzelt szaktanáraink irányításával.

A tanórán kívüli nyelvoktatáson belül múlt év
őszétől tartunk angol nyelvvizsgára felkészítő

foglalkozásokat a 7-8. osz!ályosaink számára. A
célirányos nyelvtanulás meghozta gyümölcsét,
hiszen többek számára eredményesen zárult az év.
Alapfokú nyelvvizsgát tettek: Szabó Dániel, Kis
Kitti, Farkas Ádám, Angyal Katalin, Jakab Csaba,

Nagy Sarolta. Felkészítő tanáraik: Orbán Orsolya és
Mészárosné Stef Ilona. Nagy örömünkre, a szülők

től is pozitív visszajelzéseket kaptunk, miszerint az
így megalapozott nyelvi tudással rendelkező diák
jaink aközépiskolában is megállják helyüket, bírják
a komoly megterheléseket. Azok a tanulók pedig,
akik még most meghátráltak a nyelvvizsga előtt,

pozitívumként értékelik, hogy megtanulhatták a
nyelvtanulás fortélyait.

Ezen sikereken felbuzdulva ettől a tanévtől

német nyelvből is beindítottuk anyelvvizsgára való
felkészítő foglalkozásokat.

Anyelvek tanításán túl természetesen országis
merettel is foglalkozunk Igyekszünk minél több
nyelvi hagyományt beépíteni tanulóink szabadidős

programjai közé. Ilyen többek között az októberben
megtartott Hallowe'en volt. Ezen kívül akarácsonyt,
aValentin-napot és ahúsvétot is megünnepeljük az
angol és német hagyományoknak megfelelően,

ahol adiákok észrevétlenül tanulhatják az angol és
német nyelvet.

Mészárosné Stef Ilona
nyelvi munkaközösség vezető

Legutóbbi beszámolónk óta több hazai és nemzetközi táncversenyen vet
tünk részt. Az utóbbiak közül az egyikre november első hétvégéjén Szlová
kiában, Nagykaposon került sor. Itt Czeglédi Dávid és Andor Nikola ezüstérmes
helyezést ért el astandard táncokból. A következő hétvégén Egerben Mészáros
Dénes és Diós Judit ezüst~, Czeglédi Dávid és Andor Nikola bronzérmet, Csül
lög Ákos és Mészáros Réka negyedik, Filimon Miklós és Kéri Katalin ötödik
helyezést ért el. Két kezdő párosunk is jól szerepelt. Zakari Márk és Filimon
Eliza, valamint Molnár Zsolt és Nemes Zita aranyjelvényes táncossá vált.

A hónap végén Szentesen megrendezett egésznapos versenysorozaton
ismét a gyermek párosaink remekeltek. Deák András és Andor Barbara saját
korcsoportjuk latin versenyét megnyerték, majd az idősebbek korcsoportjának
standard versenyén is döntőben végeztek Ennek akorosztálynak aDosztályos
latin versenyén Palercsik Dávid és Sztankó Nanetta ezüstérmet szerezett, a C
osztályosoknál Kulik Andor és Paróczai Zsófia negyedik helyezett lett.

Ez évben immár negyedik alkalommal vettünk részt nagy létszámban ran
gos nemzetközi táncversenyen ahorvátországi Varazdinban. December 3-án a
Nemzetközi Táncsport Szövetség védnökségével rendezett Croatia Open 2005
versenyen gyermek korú párosaink közül Deák András és Andor Barbara első

helyezést, Kulik Andor és Paróczai Zsófia ötödik, míg Palercsik Dávid és
Sztankó Nanetta nyolcadik helyezést ért el. A juniorok közül Molnár Ádám
Paróczai Rebeka hetedik, Perei Péter-Sárközi Noémi kilencedik, míg Czeglédi
Dávid és Andor Nikola tizennegyedik helyezést ért el közel kéttucat párosból.

A hazai kiemeit versenyeken is jól szerepeltek táncosaink. Akiskunhalasi

Latin Ranglistán aMészáros testvérek aselejtezőben, még Kelemen Erika régi
új partnerével Kovács Lászlóval az elődöntőben fejezte be aversenyzés/. Az év
utolsó elő!ti versenyén aStandard Ranglislán Gombkölő Imre és Malina Andrea
tizenegyedik helyen végzett. Az év utolsó versenyén Kovács László és Kelemen
Erika az Aosztályos latin mezőnyben az aranyérmet jelentő első helyen végzett.

A versenyeken túl több fellépésünk is volt. Táncoltunk Szegeden a
Szerencsejáték Rt. rendezvényén, Békésen egy iskolai rendezvényen, valamint a
gyomaendrődi nyugdíjas klub évzáró rendezvényén is November 19-én ez
évben is jó hangulatban telt el az immár XII. Rumba Bál elnevezésű jótékonysá
gi estély.

Örömmel mondhatjuk el, hogyeredményesen zártuk az évet. 71 döntős

helyezésünk volt, melyből 39 érem. Ebből is három nemzetközi versenyen elért
érem volt. Hét ország tíz nemzetközi versenyén vettünk részt. Táncosaink több,
mint húszezer kilométert utaztak, hogy hazánkat és városunkat is képviseljék
nemzetközi színtéren Angliában, Németországban, Csehországban,
Szlovákiában, Horvátországban és Szlovéniában. Köszönet Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, aNCA
Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiumának, a Szerencsejálk Rt. -nek, sok más
szponzornak és táncos szülőknek anyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért.

További információk internetes oldalainkon: wwwJumbatse.hu

Megyeri László egyesületi elnök

Aképen az elmúlt hónapok eredményes táncosai aRumba Táncklubból
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Az idősek megbecsülése

Európai Uniós programok

Az idős társadalom felé való fordulással akormány elsők között ismerte
fel az Európai Unió országaiban végbemenő demográfiai változásokat. A
problémákat nem csak az egyes tagállamok, hanem az Unió szervei is
érzékelik.

• Zöld könyv "a demográfiai változások kihívása, a nemzedékek
közötti szolidaritás új formáiról" Az Európai Unió példa nélkül álló, a tár
sadalomra jelentős hatást gyakorló demográfiai változásokkal néz szembe.
Manapság az emberek hosszabb ideig élnek, és az idősek jobb
egészségnek örvendenek. A Zöld könyv adatai szerint 2030-ra, amint a
baby-boomer nemzedék nyugdíjassá válik, 34,7 millió 80 év feletti állam
polgár lesz Európában (a jelenlegi 18,8 millióhoz képest). Dolgozó életko
rú embernek azonban híján lesz a Közösség. A demográfia kihívásaiból
következő globális és helyi kérdésekre, különös tekintettel az "idősek" és
"legidősebbek" helyzetének megváltozására, egészségpolitikai, foglalkoz
tatáspolitikai, szociálpolitikai és családpolitikai válaszokat kell adni.
• Nemzeti Stratégiai Jelentés. Hazánk Uniós tagállamként első ízben

2005-ben dolgozta ki a "megfelelő és fenntartható nyugdíjak" -ról szóló
stratégiai jelentést (NSJ), az EU Bizottság által jóváhagyott, közös útmu
tató szerint Az útmutató meghatározása szerint a NSJ fő célja annak
kifejtése, hogy az adott tagország nyugdíjrendszere milyen mértékben
felel meg a 11 közösen elfogadott célkitűzésnek, és annak bemutatása,
hogy a várható demográfiai trendek, társadalmi, gazdasági folyamatok
alapján milyen irányú lépéseket célszerű tenni a nyugdíjak megfelelő

színvonalának és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása
érdekében.

• A jelentésben megfogalmazottak alapján a magyar nyugdíjpolitika
alapvető céljai akövetkezők:

• anyugdíjak az aktív életkorban elért jövedelemmel (befizetett járulékkal)
arányosan, abiztosítási elv következetes érvényre juttatásával kerüljenek
megállapításra

• a kötelező nyugdíjrendszerben az ellátási kiadások GDP-hez viszonyított
együttes aránya tartható legyen

• a nyugellátások vásárlóértéke a gazdaság teljesítményével, teherbíró
képességévei összhangban emelkedjen

• aszociális típusú nyugdíjtranszferek funkcióját aszociális ellátórendszer
vegye át, emíatt ne csorbuljon anyugdíjrendszer biztosítási karaktere, a
járulékfizetéssel vásárolt, azzal arányos nyugellátás elve

• maradjanak meg atársadalombiztosítási elvű szolidaritás elemei (nemek
kőzött, arokkantsági és ahátramaradotti alrendszerekben); nfolytatódjon
az öngondoskodás térnyerése, amagánszféra szerepVállalása az idősko-

ri biztonság megteremtésében \
• biztosítva legyen anyugdíjrendszer hosszú távú fenntla!a\ÓSága.

~I \ i

-' -~_·f--l
- .<:" Babos L'szió

MSZP Városi Szerv. elnöke, az Országos Választmány ~gja

Szocialisták az igazságosabb nyugdíjakért, az időskor biztonságáért
Nyugdíjkorrekciós intézkedések 8 lépésén túlmutató tervek

amelyek az idősügy területén az alapfeladataikon túl kiemelkedő

tevékenységet végeznek, illetve az idős emberek életminőségének

javítása, nyugdíjas éveik aktív eltöltése érdekében példamutató
tevékenységet folytatnak.

• Idősbarát Lakás-programját, amelynek során hatvan, az idősek

életkörülményeit jól reprezentáló lakás átalakítása folyik, hogy össze
gyűljenek azok a jó példák, amelyek segíthetik az idősbarát lakás
építészeti normáinak kidolgozását.

• EzüstNet-program az idősek informatikai esélyegyenlőségére.

Szociális ellátások arászorulók számára

A8 lépésen túl
• 2006-tól rugalmasabbá válik a méltányossági nyugdíj intézménye.

Méltányossági nyugdíjemeltst az eddigi 5 év várakozási idő helyett már 3
év múlva kérhetnek és kaphatnak újból anehéz helyzetben élő nyugdíjasok.

• 2006-ban 150 mi llió forint lesz fordítható aváratlan, súlyos élethely
zetekben lévő nyugdíjasok egyszeri segélyezésére.

Nyugdíjintézkedésein kívül a rászoruló idősek számára szociális szol
gáltatásokkal is törekszik akormánya programjában megjelölt békés, nyu
godt időskor lehetőségének megteremtésére.
• Étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• idősek klubja
.• idősek otthona.
• Az ellátások fejleszlése érdekében 2005-től kezdve a finanszírozási

összeg megemelésével kívánjuk az ellátások fejlesztésére ösztönözni a
településeket.

• 2003-ban program indult az idősek otthonaiban a demens betegek
ellátási feltételeinek javításáért. A program célja ademensrészleg tárgyi
feltételeinek megteremtése, javítása, kisebb mérvű átalakítások
kivitelezése, helyiségek berendezése, eszközök beszerzése, továbbá
olyan programok, módszerek adoptálása, amelyek hatékonyan beépülnek
az intézményi gondozásba, s növelik a gondozás szakszerűségét,

valamint javítják abetegek életkörülményei!.
• Időskorúak járadéka. A járadék mértéke jelenleg házastársak
. esetében a nyugdíjminimum 80%-a, egyedülállók a nyugdíjminimum

95%-ára jogosultak. A 75 év felelti egyedülállók helyzetének javítására
2006. január Hétől a járadék mértéke a nyugdíjminimum 130%-ára
emelkedik. Az intézkedés 25-30 ezer idős, egyedülálló, főleg nőt érint
majd.

• 2005 október 1-jétől rendszeres dijtámogatásban részesülnek a
távfütéses lakásban élő nyugdíjasok (október 1-jétől március 31-ig
havi 2000 Ft, április Hétől szeptember 30-ig havi 1000 Ft), amennyiben
jövedelmük egyszemélyes háztartásban nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum háromszorosát (idén 74100 Ft), két- és löbbszemélyes
háztartásban anyugdíjminimum kétszeresét (idén 49400 Ft)

Idősbarát társadalom
Társadalmunkban az idősekkel kapcsolatos megítélés ellentmondásos.

Az egyik oldalon jellemző az időseket megillető tisztelet, amit élettapaszta
laluk, életbölcsességük, megszerzett szakmai tapasztalatuk feltétlenül
indokol. A másik oldalon azonban megjelennek az egészségügyi prob
lémák, illetve asegítség és támogatás fokozolt szükséglete is.

A társadalom idősekkel kapcsolatos felfogásának újragondolását, az
"Idősbarát társadalom" megteremtését több program is szolgálja.
• Idősek Világnapjának (október 1.) országos méretű megünneplése.
• "Idősbarát Önkormányzat" -díj, az idősek helyi társadalmi részvételének

növelésére. A díjban olyan, a társadalom széles körét mozgósító és
együttműködést megvalósító települési önkormányzatok részesülhetnek,

Az idősügy tágabb értelmezése, a biztonság, a testi-lelki egészségben
megélhető időskor, az aktivitás és a társadalmi részvétel elősegítése

sokoldalú megközelítést igényel. Kulturális, oktatási, foglalkoztatási és
szabadidős lehetőségek szükségesek ahhoz, hogy az idősek aktivitásukat
kifejthessék, valamint elfogadó és biztonságos társadalmi, tárgyi környezet
afeltétele annak, hogy lehetőségeikkel éljenek is.
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Aszemélyiség és jellem kialakításának megalapozása az általános iskolában
Az. élet célja, hogy e földön boldogakká, megelégedeltekké legyünk,

és másoknak is boldogságot, örömet szerezzünk. Aboldogulás, az öröm
útjára anemes érzések és abecsületes munka vezet el. Amikor az egyén
küzd asaját boldogulásáért, akkor tehetségéhez képest hozzájárul nemzete
ésaföld lakói boldogulásának az előmozdításához is. Ezért az iskola bec
sületes, szilárd jellemű, munkaszerető emberek nevelésével nem csak az
egyén boldogságát, hanem az össztársadalom jólétét és anemzet hatalmát
is erősíti. Különösen a mai nevelés feladata az ideális, korrekt diák
megközelítéséért küzdeni, ami nem könnyű feladat. Ugyanis az iskolai
nevelés irthatja ki az emberi gyarlóságokat, ugyanakkor nem szüntetheti
meg teljes egészében a jelen kor társadalmának hibáit, de jellemes
egyéneket alakíthat ki.

A társadalmi életet szebbé, jobbá, nemesebbé csak az a nemzedék
teheti, amelyik szebb, nemesebb erkölcsösebb társadalmi életről tanul. A
mai magyar iskolának nem külföldi, hanem igenis magyar ideálok, pél
daképek kellenek, melyek magasan ragyognak, mint a nap, és fényüket,
vonzerejüket nem veszítik el.

Ezek apéldaképek lélekből fakadó emberszeretetet, az ezeréves haza
rögeiből feláradó áldozatos hazaszeretetet sugároznak, melyeket az élet
romboló hatásai (hazudozás, ármányság, besúgás, kiközösítés stb.) soha
meg nem gyengíthetnek és soha ki nem irthatnak.

Ismertessük meg az ifjúsággal nemzetünk kiválóságait, azok erényeit,
hogya tanultakat értékesítsék saját egyéniségük és nemzetük javára. Csak
ezen az úton nevelhetünk egész embert, igazi jellemeket. Mi, régi pedagó
gusok azt tapasztaljuk, hogy pályánk kezdeti időszakában sokkal több
ember élt és tündökölt, mint amai korban. Az. emberekben ahaszonlesés,
önzés, hiúság mind jobban kezd elhatalmasodni. Nem kétséges pedig,
hogyavalláserkölcsös, szilárd jellemű emberek alkották és alkotják (meg
fogyatkozva) ma is úgy az egyéni, mint a társadalmi és állami élet lét
alapját.

A magyar nép története tele van tiszta erkölcsű, nemes becsü
letességű és szilárd jellemű nőkkel és férfiakkal. Saját őseinktől kell példát
venni, nem meghazudtoló idegen nemzetektől, nem személyi kultuszra
van szükségünk. Az. elmúlt időszak és ezer év küzdelme megtanította
nemzetünkkel, hogy nincs drágább kincs, mint avallásosság és az abból
fakadó tiszta erkölcs, "mely minden országnak támasza, talpköve". Egy
hazában vetett rendíthetetlen hit, becsületes és kitartó munka, őszinteség,

gerincesség az, ami elvezeti nemzetünket a boldogulás, a felzárkózás, a
beteljesedés útjára. A jellem az induló erkölcsi és szellemi sajátosságok
összessége, mely az egyik egyént megkülönbözteti amásiktól és szemé
lyiséget, egyéniséget kölcsönöz neki. A jellem határozott, következetes
gondolkodásban, érzésben és cselekvésben nyilvánul meg, és a lelki
tulajdonságok megállapodottságának, ugyanakkor határozottságának a
pontos kifejezője. Az emberiség előtt mint tündöklő nap ragyog: ajellem.

Földünkön minden változik, azonban ajellem, atiszta becsület meg
marad az idők végezetéig. Az. erkölcsös jellemet alkotó tulajdonságok a
szívből, a lélekből táplálkoznak. A szív, a lélek nemesítése vezet el az
erkölcsös jellemhez, amelynek végterméke ajóság. Az igazi jóság az, hogy
valakiben nem csak a jóakarat van meg, hanem azt cselekedeteiben is
gyakorolja. Embertársainkon való segítés csak jóságos lélekből fakadhat.
Ez a jóság megnyilvánulhat a növényekkel, állatokkal szemben is,
amennyiben afentieket ápoljuk, gondozzuk és védjük is.

Mindezek tudatában végeztem pedagógiai tevékenységemet pályám

Csapadékmérö
2005. április Hétől november 20-ig Gyomaendrőd

(Gyoma) belterületén 363,5 mm csapadék hullott. 2006
tavaszán a fagyok megszűnése után acsapadék mérését
folytatjuk. -HA-

kezdetétől Endrőd-Ugaron, Öregszőlőben, majd Gyomán. Azonban nem
csak én, hanem pedagógus társaim is Dévaványán, illetve az egész ország
valamennyi iskolájában nagy súlyt helyeztek a jellemes személyiségű

diákok nevelésében. Törekedtünk az akarat fejlesztésére, mert kitűzött

nagy nemzeti cél csak szívós, kitartó, sziklaszilárd akaratú nemzedékkel
valósítható meg. Törekedtünk atanulók gyakorlati életre való nevelésére.
Igyekeztünk felvértezni tanulóinkat az élet küzdelmeire. Állandóan
szemünk előtt lebegett Arany János bölcs mondása, amely a
következőképpen szól: "Előtted a küzdés, előtted a pálya;//Az erőtlen

csügged, az erős megálljaJfTudod mi az erő? - Akarat,//Mely előbb, vagy
utóbb - borostyánt arat."

Az igazi személyiség, jellem kialakítása igen nehéz feladat, mert
negatív jellegű érzelmek felülkerekedhetnek Ilyen a sóvárság a könnyű

élet iránt, haszonlesés, hiúság, erélytelenség, ingatagság, törvénytelen
úton anyagi vagyon utáni vágy, illetve annak megszerzése. Sajnos, apra
xisunk során ilyenekkel is találkoztunk a felnőtté válást követően. Ezek a
személyek elfelejtették, amire tanítottuk, neveltük őket. Más utat választot
tak, hajlamuk negatív irányba terelődött. Azonban sokan megfogadták
tanácsunkal, és eredményeket érnek el választott pályájukon, és ezzel
örömet szereztek és szereznek szüleiknek, volt nevelőiknek. Ilyen többek
között dr. Uhrin Péter orvos, aki Békéscsabán igen tekintélyes, fontos
beosztásban dolgozik, és szívesen emlékszik vissza az öregszőlői tanul
mányaira. Ilyen továbbá Pésóné Fekécs Irma nyugdíjas tanár, akinek a
leánya is pedagógus lett.

Azonban nem csak diplomás embereket oktaltunk gyerekkorukban
Öregszőlőben, hanem kiváló szakmunkásokat is. Ilyen többek között váro
sunk igen elismert festő-mázolója, Kulik Béla is, aki Gyomán lakik, és a
lakosság nagyon ragaszkodik az ő munkájához. Még megemlítem, hogy
ide sorolhatnánk sok diplomás személyt. Gyomán kiváló tanítványunk volt
és jelenleg Békéscsabán, avárosi kórházban gyógyítja eredményesen a
betegeket dr. Mészáros Piroska. Volt egy vidám, jólelkű fiú a gyomai 2.
számú iskolában. A gyakorlati foglalkozást sok esetben kiváló rit
musérzékkel rendelkező Fási Ádám táncbemutatójával kezdtük. Akkor jött
divatba atwist nevű tánc és az osztály örömteljesen figyelte aprodukcióját.
Ádám most aMiss Hungary Szépségverseny igazgatója.

Én arra tudom biztatni a mai tanítókat, tanárokat, hogy neveljék az
ifjúságot nemes gondolkodóvá, becsületessé, törvénytisztelővé.

jellemessé, igazmondóvá. Nemzetünk mindig teljesítette kötelességét
Európa keleti felén, isteni és emberi hivatását igyekezett betartani, betöl
teni. Amagyar nemzet becsületességéből, lovagiasságából alakult ki ama
igazi magyar jellem, amely anemzetek nagy családjában kiváló tulajdon
ságainál fogva nemes, lovagias nemzetté avatta.

HUNYA ALAJOS

MEGHÍVÓ
Az OMart Könyvesbolt tisztelettel meghívja Önt

Gyoma szülötte,

SZILÁGYI FERENC költői estjére
2006. február 3-án, pénteken l7.30-kor

az OMart Könyvesboltba, Fő út 216.
., Ezen az esten mutatjuk be a szerző HON-VÁGY című

új verseskötetét,
amely korlátozott példányban kapható.

A verseket a szerző és előadóművészek mutatják be. ,.
A kötet a Gyomai Szülőföld Baráti Kör

gondozásában készült a Gyomai Kner Nyomdában
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A P R Ó H I R D E-T É S E K

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/580-478, 06/30/580-479

Anyakönyvi változások
Elhunytak: Mahovics Jánosné Kocsis Zsuzsanna Mária 76, Tólh
Lászlóné Juhász Eszter 80, Kiss János Józsefné Csányi Ida Mária 60,
Fekete Lajosné Szerető Ida Emma 83, Homok IstvéÍnné Gyuricza Etei
87, Rácz Ambrusné Dógi Julianna 62 éves korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenó magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7..... és az
@iJiYjJr apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést'
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér l. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

JÁRMŰ

Eladók: asztalok, székek, rokkant
tolószék. Érd.: 06/30/9810-025 -b-
Házkörüli munkát vállalok.
Tel:06/20/314-0920

Jó állapotú Yamaha Jog robogó eladó.
Érd.: 06/70/3370-994
650-es Polski Fiat eladó. Erd.:
66/284-785
1200-as LADA másfél év múszakival
eladó. I.ár 100 E Ft. Érd.: Szurovecz
József, 5500 Gye., Kilián tér 22. -b
4x-

Eladó: cirkula PB-gázpalack, kisméretű

íróasztal, 120 l-es hűtőszekrény, 26-os
férfi versenykerékpár. Érd.: 284-327.
Whirpool elöltöltős automata mosógép,
hintaszék, ágynemúlartó, fotelek, gyer
mekbiciklík, gyerekheverő, kony
haszekrény (lakótelepi). Ár 1 E Ft-tól.
Érd.: Rátodi Péter Gye., Gárdonyi u. 45.
sz. -b-4x-
Kukoricamorzsoló, tetőcserép, vasvályú
eladó. Érd.: 66/283-638

TÜZÉP.YELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,

BORSODI SZÉNAKCIÓ!
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatá~ felett kedvezményes házhozszállítás

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

Eladó: palackos gáztűzhely, heverő,

mosógép, ágyneműtartó, éjjeliszekrény.
Érd.: este 284-785.

r-----------------------------.-------------------------------------------.----------*
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
: Feladó neve: ~.; : !
: Címe: , i

i:,· ~~?:b:~~e:(~~';-I =~ete~ ~:=~~: :(~7:.":~ 57:
1.:: '

........................ .; .

. .

, (Irányár. o 0.0 Ft.) (o!uasható irással!) ,
I. ~ • ..l

Tiszteli Szülők l Korrepelálás, feIzárkóz
tatás, fejlesztőfoglalkozások, másnapra,
dolgozatokra, versenyekre való
felkészítés, tantárgyspecifikus jártassá
gok, készségek, képességek fejlesztése
általános iskolásoknak. Új, haté
konyabb tanulási stratégiák elsajátítása.
Tanulási problémákkal küszködő

gyerekek felzárk6ztatása. Januárban
intenzív, lélévelőlti felkészítések indul
nak. Még nem késő jelentkezni!
(Füzetek, tankönyvek, feladatlapok, dol
gozatlapok és egyéb oktatási eszközök
biztosítottak.) Érd.: 283-141 (18-19
óra) 06/30/8563-218

Eladó: palackos gáztűzhely, heverő,

mosógép, ágynemútartó, éjjeli szekrény
és TV. Érd.: este 66/284-785

Gye, Bartók B. 2. sz. alatti családi ház
eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 06/20/8081
884. -b-4x-

Takarítást, vasalást, bevásárlást vál
lalok. Érd.: 283-901.

BAU-LUX Fürdőszoba Szalon l Mi meg
valósítjuk álmai fürdőszobáját. Nézzen
be hozzánk, s nem bánja meg. Hol?:
Szarvas, Deák F. út 2. sz. Tel.: 216-023
MA-ZSI Papír írószer továbbra is várja
Kedves Vásárlóil! Hol?: Endrődön, a
Rózsa presszó mellett.

Női-, férfifodrászat és szolárium (25
FVperc!), új bronzbarníló csövek
érkeztek. Hol? Endrődön, a Rózsa
presszó mellett. Érd.: Solymosi Edit
(fodrász): 06/30/5219-869

32-es húsvágó 220-as villanymotorral
eladó. I.ár 50 E Ft. Érd.: 06/70/2274
347 -b-4x-

2 funkciós babakocsi esővédővel, jó
állapotban, sürgősen eladó. I.ár 12 EFt.
Érd.: 06/30/3542-125 -b-4x-
Világos színű farkasbunda, 42-es
méretben. I.ár 40 E Ft. Érd.:
06/30/3542-125. -b-4x-

VEGYES

Endrődön, Ridegvároson belül felújított,
összkomfortos, 2 szobás ház eladó. I.ár
3,7 M Ft. Érd.: 06/70/3687-118. -b-4x
Gye., Magtárlaposi u. 1-3. sz.
megkezdett építkezés telekáron eladó.
Érd.: 06/30/5657-790

Eladók: folyóiratok bekötve, videó
felvevő kamera, könyvek, videokazetták,
régi lemezek, ár megegyezés szerint.
Érd.: 66/284-788.

2db 200 W-os Reflex hangfal eladó. I.ár
30 EFt. Érd.: 06/20/4725938. -b-4x-

2 részes, mosogató, tálcás kony
haszekrény, gyerek ülőgarnilúra, ággyá
alakítható 1,6x2 m-es. Modern szobai
szekrénysort keresek sürgősen. (15-17
EFt). Érd.: Gye., Zrínyi M. 1.; 66/283
899; 06/70/2657-670. -b-4x-

Magántanári állást vállalok általános
iskolások mellé. (Másnapra, dolgoza
tokra, versenyekre való felkészítés.) Cél
a kitűnő bizonyítvány! Érd.:
06/30/9563-218

Ház eladó Endrőd, Szabadság út 5. I.ár
4MFt. Érd.: 66/386-353 du. -b-4x
Gye, Október 6 ltp. D. lépcsőház 4. sz.
fsz. öröklakás eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.:
előzetes megbeszélés alapján
06/20/2310-784. -b-4x-
Gye. központjában összkomfortos
parasztház eladó. I.ár 8 M Ft. Érd.:
06/70/3843-329 8-16 óráig. -b-4x-
AFúzfás-zugban 300 nöl gyümölcsös
eladó. Érd.: 283-901.

Endrődön, a Baross utcában 3 szobás,
összközműves családi ház
gazdálkodásra is alkalmas, eladó,
szoc.pol. igényelhető. I.ár 5,5 M Ft.
Érd.: 06/30/3813-141; 06/30/4137
288. -b-4x-

Endrődön, amerikai konyhás, 90 n2-es
családi ház, garázs, parkosított kerttel
eladó. Budapesten zöld övezetben lakás
is érdekel. I.ár 12 M Ft. Érd.: 66/285
810; 06/70/2150-304. -b-4x-

Összkomfortos parasztház eladó a
Budai u. 1. sz. alatt. I.ár 4,5 M Ft. Érd.:
06/30/5795-875 -b-4x-

Kertes családi ház eladó. I.ár 6,5 M Ft.
Érd.: 66/284-482. -b-4x-

Gyomán, a Kossuth úlon 3 szobás,
összközműves, kertes, családi ház
sürgősen eladó. I.ár 8,5 M Ft. Érd.:
66/282-233 egész nap; 66/284-785
csak este. -b-4x-

INGATLAN

Zöld övezetben, gyógyfürdőhöz közel,
családi ház eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.:
36/315-145. -b-4x-

Gyomán a központban, tetőtér

beépítéses, 2 család részére is alka
lmas, hőszigetelt, jól karbantartott
családi ház melléképülettel, garázszsal,
600 mLes telken eladó. I.ár: 16 M Ft.
Érdeklődni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os telefonszámon
lehet.-b-4x-

Gyomán, aVásártéri IIp -en, frekventált
helyen 1. emeleti, 2szobás lakás eladó.
17 óra után 386-966

Gyomán, afürdőhöz közel eladó családi
ház 400 n.öl gondozott kertlel. I.ár 11,2
MFt. Érd.: 06/30/5072-599 -b-4x
Endrőd, Napkeleti u. 15. alatti ház
eladó.l.ár 2,5 MFt. Érd.: 66/283-638. 
b-4x-
Gyomán 2 szobás, összkomfortos ház
lakható melléképülettel, garázzsal
eladó. Lakólelepi csere is érdekel. I.ár
7,5 MFI. Érd.: 66/386-588. -b-4x
Gyomán, a Pásztor J. u. 6. sz. alatt 2
szobás, összkomfortos családi ház
eladó, tetőtér beépíthető. I.ár 7,8 M Ft.
Érd.: 06/70/5673-574- b-4x-
Gyomán, az Arany J. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos családi ház
eladó. I.ár 10 M Ft. Érd.: a helyszínen
hétvégeken: 06/20/5266-573. -b-4x
Endrődön, a ligetben, Rózsahegyi K. u.
1. sz. alatt kertes ház sürgősen eladó.
Csak komoly vevőket kérünk. I.ár 10M
Ft. Érd.: 06/30/4406-016. -b-4x-
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r---------------------------------------------------------,

9060 Ft +ÁFA
9630 Ft +ÁFA

10200 Ft +ÁFA
10080 Ft +ÁFA
10650 Ft +ÁFA

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

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

II
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-iparí kivitelezés és szolgáltatás

. - szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

"'~~.=lS="=~~r&~varrod'.~omaendröd~~ossUlh U~18. ,1'11 I
~ Varrodámban vállalom: nOI felsoruhazat ~
~ hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi méret ~Iszerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,I
~ alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

~=~~~~=::~

Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd,

~~ Lévai u. 21.
I

:Az alábbi anyagok árusítását kezdtük meg:
:. Nyilászáró és bútor vasalatok, élfóliák
• Lambéria és hajópadló 800-1760 Ft +ÁFA
• Farostlemez borítású ajtó 12 cm tokkal, lővér zárral, kilinccsel,

címmel, küszöbbel, szegőléc nélkül.
75/210 tele
90/210 tele

100/210 tele
90/210 üveges, üveg nélkül

100/210 üveges, üveg nélkül

I Vállaljuk egyedi fa nyílászárók, bútorok, valamint fából
:készült egyéb termékek gyártását.
I
I

lVállalunk faanyag bérszárítást 6000-7000 Ft + ÁFA
I

~---------------------------------------------------------

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útjá·33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban
és kategóriákban

INTENZív ÉS HAGYOMÁNYOS
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. január 12-én 17 órakor
Endrődön: 2005. január 12-én 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendröd. Kossulh 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.

r:jJ.1i:~·~1!Eti.b.'fJfl~.~l~:~~~i~~· -.r-' -§m:~'" '< .1111 -~~r;t:~~~tt~~~""a -·~~.H.s.'%-:~I!i~lIt§;;·

; t4~ , ·
.~

~ Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. .
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig • Hétfőszünnap!

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

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint

• Részletfizetési lehetőség
• Használt alkatrészek ertékesítése és beszámítása

• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festék
patronok, tonerek és ezek

töltése

• Szakkönyvek
• Internet előfizetés

(mikrohullámú, telefon

vonalas), és kártyás

• Helyi hálózatok ter
vezése, kivitelezése

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, inter
netezési lehetőség

Az árak vá/toztatásának jogát fenn/artjuk

Címünk:
5500 Gyomaendrőd,Fő út 230. (A gimnáziummal
szemben.)
Tel/fax: 66/581-610
E-maii: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-12 és 13-17

szombaton: 9-12
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LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57.

TElEfON: 284~2 55

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT
H.~K.~P/SlO. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEvÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉSlÍTÉSE,

jAvíTÁSA • OpTil<Ai cikkEk, NApszEMÜVEqEk
NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAI VÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkATI

TismlmEI: Szarf{a Ci/la ~TSZERÉS2MESTER

~H·~RIfII ... '" 5500 Gyomaendród•
• j .- I ~ Ipartelep u. 3.

_ TelJfax: 66/386-614.
Epítőipari Kft. 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. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

* * *

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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.

SEL~SŐÉPíTÉ~ZE".
SZARAZEPITÉs

CiLLAi·
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatok.
Gipszkarton: 9.5 mm: 975 Ft/tábla;
12,5 mm: 1013 Ft/tábla, impregnált

12,5 mm: 1688 Ft/tábla
Estrich beton 650 Ft/40 kg, hőszigetelő rendszer 2305

H/m2-tól. ISOVER 10 cm hőszig. 5500 Ft/tek., tetóróliák.
faanyagok, Frühwald térkövek!

PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,
50-700/o-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd. Hősök útja 51. Tel.: 66/282-440;
30/3326-075;30/6278-234

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN NŐI BODYTEREM, SZAUNA,

SZOLARJUM, MASSZAZ5!
Női torna - step aerobic- capoeira (februártól) 

masszázs (bejelentkezés alapján)
Bérletek, napijegyek, teremigény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: H.P.: 8-ll-ig, Sza .. Vas.: 14-21-ig.

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

It .Körösi Weekend HOrgász-~:O~ '.
'~hobby-, kempinl!szaküzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában

Vasutas Egészségbiztosítási beváltóhely
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚrOR JAvírÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

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!

'- ~~~ai_Z~o~t~G.:~m~:n~r~d~~o~s~a:.: ~9~ .J
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-a.arl Dz elbáz
Aronl,J- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk

o rendelkezésére!
Aronl,J- és ezüstékszerek javítása. tört oronl,Jból
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréje!

Aronl,J. ezüst még mindig nálunk a legkedvezőbb

áron!
Fénl,Jképezőgépek. filmek. fotóalbumok.

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőr kidolgozás.

Audio- és videokazetták széles választéka.
digitális felvételek fénl,Jképre másolásaI

Ajándékutalvánl,Junk praktikus ajándékl

* * *

Az OMarl: Könyvesbolt
Bővülő választékkol várjuk kedves Vásárláinkat

2006-bon is!
Pedagógusoknak 2006. január l-jétől 5% KEDVEZMÉNY!
20 ezer forint feletti vásárlás esetén minden vásárlónknak

5% KEDVEZMÉNY!
Január közepétől oz üMert KÖnt,Jvesboltban

SINKA BEÁTA biokollázs képeinek kiállítása nyílik!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrod. Fo út 216. Tel.: 284-81 5

INTEQ
N~YELV0TUDIO

Nyelvtanfolyamok
kezdfftffl a nyelvvizsgáig

2005. SZEPTEMBER-200&. SZEPTEMBER
2006. januártól induló csoportok:

középfokú angol nyelvtanfolyam
középfokú német nyelvtanfolyam
- nyelwizsga júniusban és augusztusban

Ezenkívül várjuk a francia és olasz nyelv iránt
érdeklődők jelentkezését is!

(1 G~o~~n~őY~~l?~~.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686, (}

tel.: 06120/9142-122 • 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

I ~

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

TÉLI RUHÁ
VÁSÁRA!

Géprangy folya
matasan kapható

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

szombaton: 8-i2-ig

'\UTI

@
'u v.,,

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Gyomaendrődön, Kiss Bálint u. 35/1. sz. alatti kertes
családi ház hosszú távra kiadó. Érdeklődni:

06/30/2781-446,06/30/6190-570 és a 66/386-980-as
telefonszámon lehet.

r·-·--~·~·-·~·-·-·-·~·'

i PAPIRDOBOZ i
8tancolt és hagyományos .

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I.

RÓZA KFT. I
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll ..

Tel./fax: 661282-095,06/20/9142-122 I
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu .

Nyftva talrÜís: !hétfőtől péntekig: 9-17 ólráig,
szombaton: 9-12-ó'ráig. telefon: 66/282-068

" ,
GYOMAENDRODI.BUTOR U
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

Békés, boldog 'új évet kívánnak
kedves vásár/óiknak a gyomaendrődi Kisréti úti--

bútorbolt dolgozói. y

Tegye széppé otthonát a nálunk vásárolt jó
minőségű, kedvező árú termékekkel !

Kínálatunk:
• konyhai garQitúrák
• szekrénysorok
• űlőgarnitúrák, 3+2+ 1
• franci~ágyak

• széles választékban' kiegészítő kisbútorok
• étkezőgarriitúrák .

Két bankkedvezö ntelei!
.A Credigen bank bónuszai üzletünkben

. " levásárolhatók

Ügyintézés a helyszínen!
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~a
bútor• 1z

M Ú 5 Z A K I ..Á R u lot Á z L Á N r;~
MEGNYITOTT ABALLA BÚTOR bemutatóterem is!
AZ Új ÉVBEN IS ÓRIÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!
Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek

háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok•••
padlószőnyegek, PVC-szőnyegek

laminált padló, lakástextil...
Bútorok: konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd lerülelén, függöny- és szőnyegbeszegés!

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG, Új ESZTENDŐT KíVÁNUNK KEDVES VÁSÁRLÓiNKNAK!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!

Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

150 TV csatorna! már 3990 forint havidijért!
Februárig ingyen Sport csomag !!!

BELÉPÉ I DíJ CSAK

5000 Ft
Te/emax Távközlésfechníka
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. Tel.:66/442-755

Mobil:20/9-266-853; 20/9-629-681

MŰHOLDAS,FÖLDI ÉS WiFi
ANTENNAK
DIGITALIS
ft1ŰHOLD VEVŐK
SZÉLES VALASZTÉKA

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. Ú~ 98.

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

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,

ötrélegű csövek, idomok, boylerok, kazánok, fürdőkádak,

zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:

idamvasak, kerítésanyagak

STIHL láncfűrészek és tartazékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:· ,. " ...,.
:MAGTARFERTOTLEN ITES:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

Eredményes, boldog új esztendőt
kívánunk

kedves VásárlóinknakI

2006-ban is széles
áruválasztékka~ akciókkal

várjuk Onöketl
5500 Gyomaendröd, Toldi út 1/1.

A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 more.
Nyitva tartás hétköznap: 8.00-tóI17.30-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!

Mosolyforrás
Két sűndisznó találkozik, s az egyikűk lába be van kötözve. Kérdi amásik, hogy mi
történt. Viszketett ahátam és megvakartam ... - hangzott aválasz

• ••
Mi at? Kicsi, zöld és azt mondja röt-röf. .. Egy beszédhibás szöcske.

•••
-Hogy veszélyes adohányzás? Húsz éve cigizek, de még nem égettem meg magam...

I I I

KINAI NAGYARUHAZ
GYOMÁN, aHősök útja 48. szám alatt.

ENDRŐDÖN, aFő út 16. sz. alatt (volt ÁFÉSZ-csemege)

Új ŐSZI és TÉLI áru érkezett!

TÉLI KIÁRUsíTÁS!!!
Női, férfi-, gyermek-

• bakancsok, csizmák, hótaposók

• kötött pulóverek, mellények

• télikabátok, dzsekik

• bélelt nadrágok

• bundák

• sapkák, kesztyük, kalapok, sálak

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Gyomaendröd1 Híradó· Gyomaendröd Város önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A ldadásért felel: dr. Gsorba Csabajegyzö. Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: gyehirado@freemail.hu • TeJjesztik a gyomaendJ:"öd1 kereskedök· Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM .• 2006. FEBR UÁR • MEGJ ELEN IK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

A TARTALOMBÓl:
Az időszaki választás eredménye 4. oldal
10 éves a Bónom-zugi egyesület 5. oldal
MegszGnt aGyomakör 5. oldal
Városunk az idegen szemével 6. oldal
A Kamarakórus elmúlt éve 7. oldal
Fideszes kampánynyitó 7. oldal
Kuka-edény bevezetése 8. oldal
Kisállat-kiállításról 8. oldal
MSZP közleménye 9. oldal
Rendőrségi hrrek, felhívás , 10. oldal

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 igényei szerint

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

Mobil: 06/20/3596-842. 06/70/9455-793

GYOMAENDROD fO U. 140
66/386-322

HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
·• 5éves gyakorlattal, referenciával, önálló irodával rendelkezünk!
: 500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig FORINT ÉS DEVIZA alapú hitelek!
: Hilelkamat már 2,74%-tól!!!
: LAKÁSCÉLÚ és SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
• ADÓSSÁGRENDEZÉS, TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELEK,
• SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS, LAKÁSLíZING
• Új! ÚJI Új! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG állami garanciával.
• 10% önerővel. vagy önerő nélkül is. 50% szoc.pollal
: OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

35 éves korig használt lakás vásárlása esetén 50% szoc.pollal
KÖZTISZTVISELŐI ÉS KÖZALKALMAZOTTI hitelek

: állami garanciával csak avásárolt ingatlan fedezetével12 15MFt-25 MFt-ig
SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!!!

• Leinformálhatóak vagyunk!
• Hitelügyintézés az Ön lakásán, vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk!
: AZ ELVÉGZm MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!

Hívjon bizalommal!
• Hiteliroda: 5650 MezőberénYI Bajcsy-Zs. u. 27. sz.

• Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina·• üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens
• 06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537 •..............................................................

IGNIS 1.3 GL
-70.000FT

ALTO 1.1 GL
-100.000 FT

SWIFT 1.3 GC TESZTAUTÓK
- 100.000 FT - 250.000FT

FEBRUÁR,
MIRE VÁR!

MEGÉRKEZTEK A TÉLI
MíNUSZOK!



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Az önkormányzat felhívása

2006. FEBRUÁR

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Pannon GSM Példakép Alapítvány Példaképeket keresünk pályázatának
céljával, és felhívja Gyomaendrőd város lakosainak figyeimét az alapítvány
pályázatára:

Az alapítvány célja, hogya nyilvánosság erejével és anyagilag is támo
gassa azokat a honfitársainkal, akik értékteremtő tevékenységükkel mind
annyiunk számára követendő példákat mutatnak. Az alapítvány egyenként 1
millió forinttal ismeri el azok munkáját, akikre az egész ország felnézhet. Ki
lehet példakép? Például az,

• aki új módszereket, programokat dolgoz ki és valósít meg az
egészségügyben, az oktatásban, a szociális szférában, az emberi jogok
érvényesülése, a környezetvédelem vagy az élet bármely más területén
jelentkező probléma orvoslására

• aki lakóhelyi, munkahelyi vagy más kisközösségek önzetlen
múködtetője

• aki hivatásos szakemberként a munkaköri leírásán túlmutató
erőfeszítésekre képes arábízottak sorsának jobbra fordításáért

• aki a médiában képviseli és bemutatja a társadalmi felelősségvál

lalás értékeit
• aki kiélezett helyzetben, mások érdekében személyes bátorságról,

áldozatkészségről tesz tanúbizonyságot.

Efelsorolás nem korlátozza, de nem is jelöli ki. hogy kiből lesz díjazott.
Példakép lehet bárki, aki életével és tevékenységével kiérdemli az alapítvány
kuratóriumának elismerését.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kéri a város lakosságát, civil
szervezeteit, hogy arra alkalmas személyek jelölésével segítse az Önkor
mányzat munkáját abban, hogy méltó személyt tudjon javasolni adíj elnye
résére.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete maximum
két személyt fog jelölni, azonban felhívja az érdeklődő személyek figyeiméI,
hogy jelölt állítására bárki jogosult, az ajánlását önállóan is beküldheti a
Pannon GSM Példakép Alapítványhoz - az ajánlások beadási határideje
rolyamatos (2040 Budaörs, Baross u. 165.).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a beérkezett ajánlások tovább
küldéséről a 2006. március 30-i testületi ülésén dönt, ezért az ajánlásokat
2006. március 10-ig juttassák el írásban a polgármesteri hivatal
Titkárságára.

Az alapítvány felhívásáról bővebben a www.pannongsm.huinternet
oldalon találnak információt, valamint a Polgármesteri Hivatal Titkárságán
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadótól kaphatnak felvilágosítást. Tel.:
66/386-122, 66/581-232

RENDEZVÉNYEK
Január 16-án megemlékeztek aKatona József Művelődési Központban a

Magyar Kultúra Napjáról, aKölcsey Ferenc által írt Himnusz születésnapján. AJ.
irodalmi esten József Attila költészetéről volt előadás, közreműködött Józsa
Mihály előadóművész.

Január 28-án aRumba Táncsport Egyesület, valamint aklubot támogató
Társastánc Alapítvány megrendezte ahagyományos félévzáró táncbemutatóját.
Színhelye a Katona József Művelődési Központ volt. A műsorban felléptek a
klub versenytáncosai és aVárosi Zene- és Művészeti Iskola társastánc tansza
kának növendékei.

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola endrődi képzőművészeti tagozatának
kiállítása nyílt január 31-én a Déryné Közösségi Házban. A kiállítást Hunya
Elekné nyitotta meg, rendezte Molnárné Pésó Irma. Közreműködtek az
intézmény hangszeres növendékei.

Az OMart Könyvesboltban február 3-án városunk szülötte, SZILÁGYI FE
RENC HON-VÁGY című verseskötetének beszélgetéssel egybekötött zenés
bemutatója zajlott. Közreműködött Polányi Éva, Vaszkó Ildikó és aTűzmenedék .
együttes. Akötet megvásárolhat6 akönyvesboltban (Fő út 216., tel.: 284-815.) ,

ÖREGSZÖLÖI KÖSZÖNET
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány támogatóinak sok sikert, jó

egészséget és eredményekben gazdag 2006. évet kívánva mond köszönetet!
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány azzal fordul akedves olvasókhoz,

hogy az alapítványt támogatni szíveskedjenek! Személyi jövedelemadója
1%-át az Öregsztőlői Gyermekekért Alapítvány számlájára is utaltathatja.

Öregszőlő Gyomaendrőd külterületi településrésze. Az itt felnövő gyer
mekek a távolság, a családok nehéz anyagi körülményei miatt hátrányos
helyzetűek.

Az alapítvány célja: a Gyomaendrődön élő öregszőlői, jó képességű,

hátrányos helyzetű gyermekek közép- és felsőfokú tanulmányainak támo
gatása.

Számlaszám: (Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaendrőd. Fő

út 1. sz.): 53200015-10001961
Adószám: 18376184-1-{)4
Szíves támogatását hálás köszönettel vesszük a felnövő generációk

nevében: Pésó Illés Béláné

AKatona József Művelődési Központ
programjából:

Február 22. 10 és 14 óra ABÁTOR SÜN
1 órás élőbábos zenés gyermekműsor a Budai Bábszínház - Budapest

előadásában. Belépő: 400 Ft
aKörösmenti Táncegyüttes, aVadvirág és aTopelec néptánccsoport önál-

ló bemutató műsora.

Kísér aSuttyomba zenekar.
Időpont: 200&. február 11. (szombat), 17 óra
Abelépés díjtalan
A Körös Menti Alapfokú Művészetoklatási Intézmény társas- és modern

tánc tanszakainak félévzáró bemutatójára.
Időpont: 2006. február 5. (vasárnap), 16 óra
Abelépődíj: 400 FI

Márciusi elözetes!!!
Töltsön egy délutánt az Operett Mestereivel! 2006. március 2-án 17 órától
Közreműködnek a Fővárosi Operettszínház tagjai Szóka Julianna pri-

madonna Virágh József bonviván
Belépő: egységesen 500 FI

SZILÁGYI FERENC

Asszonyok csillagképei

Asszonyok csillagképei
sokasodnak felettem,
pedig amilliárd között
csupán az Egyetlent kerestem.

Ki a télböl

Mindig azt figyeld: az eget
ahogyatélből kisimul,
s lányos mosollyal rád nevet 
Surrogó vadgalamb-csapat
tollán eső szeme gurul.

Vén füzek megújulnak,
6kutak felbuzdulnak,
bújt bimbók kibomolnak,
esőszemek kigyúlnak,
szivárvánnyá indulnak. t
Csitti Csikócsengők szólnak, fl
sebes széllel játszódnak, s
tulipánok táncolnak, s
sezer arany haranggal k
smilliónyi érccel csilingel Ü
csengőz acsillogó nap -
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. január 26-án

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

Apolgármesteri beszámolóból:
Február iS-én, 10 órakor, aKatona József Művelódési Központban Boros

Lajos államtitkár Amagyar nyugdíjrendszer jelene és jövóje címmel elóadást,
fórumot tart

Február 16-án, 16 órakor, az endródi Közösségi Házban (Blaha út), úgy
nevezett "vizes fórumra" kerül sor atavalyi belvíz okozta gondokról.

Február 28-án lesz agabonaraktár, gabonatároló ünnepélyes átadása, ame
lyre az FVM minisztert és aminiszterelnököt, Gyurcsány Ferencet is meghívták.
Ezt nem az önkormányzat szervezi.

Területvásárlási elószerzódést kötött az ipari parkkal Tógyi Angéla, ugyanis
közművesítés nélküli területet kíván vásárolni. Külföldi befektetővel

szélerőművet terveznek aterületre.
Jenei Bálint képviselő megemlékezett arról, hogy huszonötödik évébe

lépett akét község, Endrőd és Gyoma egyesülése.
Császárné Gyuricza Éva képviselő felvetésére Gellai Józsefné, aGondozási

Központ vezetője elmondta, hogy az intézmény igyekszik abejelentéseknek
eleget tenni, gondját viselni a település hajléktalanjainak, gépkocsival meleg
étellel, itallal ellátni őket akemény januári télben. Öregszólőben, Nagylaposon
lakossági összefogással sikerül megoldani azok számára az ellátást, akik ezt
igénylik. (Olyan is van, aki elutasította ezt)

Dezsó Zoltán képviseló választ várt arra, hogy apolgármester úr miért nem
vett részt ajanuár 20-i endrődi Közösségi Házban tariott politikai fórumon, ahol
négy, akörzet országgyűlési képviselője volt jelen.

Dr. Dávid Imre válaszában kifejtette, hogya fórumra ót hivatalosan nem
hívták meg, csak szóban jelezték arendezvényt, ennek ellenére korábban eldön
tött, más jellegű programja volt azon anapon.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

Ahelyi választási bizottság elnöke, Oebreczeni Gizella nevében Gyetvai
Jánosné beszámolt az időközi önkormányzati választás eredményéról (lásd 4.
oldal), majd agyőztes Gellai Józsefné letette ahivatali esküt, és elfoglalta néhai
Kovács Mihály képviselói helyét.

Megválasztották a Pénzügyi és Gazdasági Bízottság tagjai közé, a
megüresedett Kovács Mihály állal betöltött helyre Gellai JÓzsefnét.

Döntött a képviseló-testület az endródi Közösségi Ház működtetésére

határozatlan időre, közművelódési megállapodás keretében működtetésére kiírt
pályázatban. Abeérkezett pályaművek közül kettő, aTemplárius Alapítványé és
aTrendl K~. által leadotté megfelelt akiírásoknak, viszont aMegyeriné Csapó
Ildikó, a Katona József Művelódési Központ üzemeltetóje által leadott, nem.
Végül aTrendl K~. ajánlatával szemben, ahol 450 ezer forint havi támogatást
kérnek, aTemplárius Alapítványét fogadta el a testület, amelyik szervezet 190
ezer havi támogatást igényel, hiszen atöbbit, aműködtetéshez szükséges pénzt,
külső megoldásból reméli. Aszerződés március i-jével/ép életbe.

Aváros önkormányzata 2005-ben összesen 16 pályázatot nyújtott be a
különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervekhez. Ezekből kilenc
részesült összesen 9 673 1061 forint támogatásban, hetet forráshiány miatt el
utasrrottak. Továbbá támogatásban részesült az Iskola utca megépítésére bead
ott pályázat 51 122 072 forinttal, ám ezt 2004. II. félévében nyújlották be. Az
intézmények összesen 29 pályázatot nyújtottak be. A címzelt támogatások
odarréléséról még nem született döntés. Eddig összesen 169 701 803 forint
támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak és intézményeinek.

Beszámolt a testületnek az elóző évi munkájáról az orvosi ügyelet. Dr.
Abdul-Hamid Nabil főorvos, egészségügyi szolgáltató elmondta, hogy 4397 főt

fogadtak, ebből járóbeteg 2875 fő hívás otthoni beteglátogatás 1522 fó, mentő
szállításra utalt beteg 472 fő volt. Megtudtuk, hogy általában tíz fó különböző

szakorvos, 4 fő ápoló, 6 fő gépkocsivezető áll készenlétben. Tavaly adolgozók
kényeimét, munkafeltételeit javító fejlesztések történtek. Panasz nem érkezett az
ügyelet tevékenysége iránt.

A Városi Családsegítő Központ is beszámolt előzó évi munkájáról. A

központ családsegítő szolgálatot, gyermekjóléti szolgáltatást, pedagógiai szol
gáltatást, ezen belül nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást és gyógytest
nevelést végez. A Békési Kistérségi Társulás tagjaként gyermekjóléli szolgál
tatás és logopédiai ellátás tevékenysége kiterjed Hunya, Csárdaszállás
településekre is.

Az Erzsébet- és Népliget tervszerű, a ligetek érdekében történő minőség

javítási munkálatai során gyérítik a fákat azokkal az egyedekkel, amelyek
megérettek akivágásra betegségük vagy kiszáradásuk, esetleg túlzott sűrűségük
miatt, viszont helyükbe már eddig is több, mint negyven kiválasztott fajtát ültet
tek. A ligetek felújítása, illetve megújulásuk hosszú időt vesz igénybe, ami tíz
húsz évet is jelenthel. Cél a ligetek állományának, minóségének visszaállítása,
felújítása, afaállomány rendbehozása.

A városban, sajnos, túlzottan elszaporodtak a kóbor ebek. Ezek kisebb
nagyobb falkákban vagy egyedül tartózkodnak bizonyos helyeken. Az eddig
történt balesetek és kialakult veszélyhelyzet miatt lépni kell az ügyben. A szi
gorú, ide vonatkozó szabályok betartása miatt a testület egyetért aual, hogya
kóborkutyák befogását ajövőben amezóőrök és aközterület-felügyelóvégezze.
Viszont ehhez biztosítani kell atárgyi és szakmai feltételeket. Ebbe tartozik egy
altalólövedékes puska beszerzése, és az említettek szakoktatása is.

Az endrődi vásártér területéből a SZACI K~. -nek üzemanyagtöltó-állomás
telepítésére területet adnak el 2000 m2 nagyságban, ahol kedvezményes áron
lesz beszerezhető a gázolaj és 95-ös benzin, valamint gázpalackcsere is
történik. Ezzel mintegy öt munkahely is létrejönne, és a telepet a SZACI Kft.
2006. szeptember 30-ig kívánja megvalósítani. Szabados Ferenc ügyvezető

elmondta, hogy egyelőre 16 órás nyitvatartást terveznek, vasárnapi zárvalartás
sal.

Az Anipharma K~. - dr. Koleszár József és dr. Annaházi László vételi
szándékát jelentette be a Fő út 2. szám alatti ingatlan 800 m2 nagyságú
területére, amin jelenleg egy romos épülel található. Aterületen állatorvosi cen
trumot kívánnak kialakítani állatpatikával, állatorvosi rendelővel és szolgálati
lakással. Szeretnék, ha egy fiatal állatorvos alapítana majd itt egzisztenciát. Az
adásvétellel kapcsolatos tárgyalások elkezdődnek az Anipharma, az önkor
mányzat és a lűzoltóságot érinlően.

Egyéb pályázatok mellett elindítják a Liget-fürdő csúszda építésének
pályázatát, amely 24 millió forintba kerülne, mintegy húsz százalék saját eróvel.
Továbbá a Rózsahegyi iskola felújítási munkálataira, a Tulipános Óvoda
"Tégla"-, az Endrődi Tájház eszközfejlesztési-, ahulladéklerakó rekultivációs-,
atelepülés belvízrendezési megelőző program pályázatát nyújtják be.

Ingatlanértékesítés
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete, a tulajdonát képező 5009

hrsz.-ú Gyomaendród, Fő út 5. szám alaHi ingatlant nyílt árverésen
meghirdeti értékesítésre az alábbi feltételek mellett:

1. Aversenytárgyalás idópontja: 2006. február 28-án de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza kistermében (

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
3. Az induló licil4,6 millió Ft. Az induló ár alicitálás során 200 ezer

forintonként kerül emelésre. A licitálandó ingatlanra - legkésóbb 2006.
február 28-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10%-át kitevó szerződés

megkötését biztosító előlegel "bánatpénz" kell a polgármesteri hivatal
pénztárába befizetni.

4. Az ingatlan - amennyiben a bérlő nem licitál vagy nem ő nyeri az
árverést - bérleti joggal terhelten kerül értékesítésre, abérleti szerzódésben
kikötött felmondási idő: naptári év végére szólóan 6hónap

Az értékesítéssel kapcsolatos bóvebb felvilágosítást az alábbi címen és
telefonszámon lehet kérni:

Gyomaendród Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési - és
Vagyongazdálkodási Osztály Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon:
(66) 386-122/136. mellék
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Köszönet
Köszönöm azoknak aszavazatát, akik ezzel megtiszteltekl Sajnálom azt, hogy

az emberek milyen közönyösen reagáltak a szavazásra, pedig megigérték, hogy
élnek majd aszavazati jogukkal. így nem sikerült saját akaratukat érvényesíteni.

Tisztelettel Varga János

Aközgyíílésriíl jelentjük

14.J5

13.05

16.JS

5.05

6.55

16.35

5.05

14.25

Öregszij!ő

Ürro,l;zölő

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Természetbarátainak Köre január 19-én tartotta rendes évi közgyűlését.

Abeszámolóban Fekete László elnök nem csak a2005. év munkáját
értékelte, hanem amegalakulás óta eltelt 16 évet is. Az egyesület 1990
februárjában alakult a gimnázium tanulóinak és nevelőinek

kezdeményezésére. Azóta az eredeti célkitűzéseknek megfelelően, pár
toktól független nonprofit civil szervezetként működik. Működésének

kezdetekor 101 001 Ft tőkével rendelkezett, és tulajdonában volt egy
Bükkszentkereszten lévő hélvégi pihenőház, melyet az iskola tanulói és
nevelői, valamint az egyesület tagjai társadalmi munkával hozlak létre.
A megalakulás óta a gimnázium tanulóin kívül Gyomaendrőd város
iskoláiból, sőt megyénk több iskolájából is számosanvették igénybe a
pihenőházat. Tizenhat év alatt az összes bevétel 5 848 288 Ft, akiadás
5 818 376 Ft volt.

Jelenleg az egyesület 130 913 Ft-tal rendelkezik, és birtokolja az
említett pihenőházat.

200S-ben a bevétel többségét a tagdíjak és pártoló tagdíjak alkot
ták, ezen kívül amagánszemélyek jövedelemadójának 1%-ából folyt be
összeg (38 025 Ft), illetve apályázatok adta lehetőségeket kihasználva
ahelyi önkormányzattól 40 OOO Ft-ot, országos pályázatokból150 OOO

Ft-ot nyert aszervezet.
A2005-ös év és az elmúlt 16 esztendő beszá

molójának értékelése után a vezelőség bejelen
tette lemondását. A tagság megköszönte Fekete
László leköszönő elnök munkáját.

Aközgyűlés új vezetőséget választott, melynek
elnöke Lakatos Tibor, a Kner Imre gimnázium
tanára, lagjai: Valuska Lajos és Vinkovics
Hangya Cecília, ugyancsak agimnázium nevelői.

Az elmúlt időben a gázbekötésen és a kábel-tv
bevezetésén túl nem volt különösebb fejlesztés,
az anyagi fedezet hiánya miatt. Az egyesület ter
vezi apihenőház komfortjának javítását, aberen
dezés korszerűsítését. Ehhez azonban szükséges
ahelyi szervek további támogatásának elnyerése,
országos pályázatok kihasználása, és a tagság
eddigiekhez hasonló önzetlen támogatása.

Az új vezetőség köszöni agyomaendrődi pol
gárok eddigi támogatását és továbbra is számít az
szja 1%-ának felajánlására. Adószámunk:
19056669-1-04. Ezután is élni kívánunk a
pályázati lehetőségekkel. Aközgyűlés úgy határo
zott, hogy az éves tagdíj 1200 Ft marad, illetve
pártoló tagjaink személyenként, éjszakánként 800
Ft-ért vehetik igénybe pihenőházunkat.

Várjuk azokat az érdeklődőket, akik csatlakozni
szeretnének az egyesülethez, vállalják a tagdíj
fizetését és amunkát, amellyel hozzájárulhatnak a
pihenőház állagának megóvásához, illetve akom
fortosság fejlesztéséhez. Felhívjuk továbbá az 
elsősorban helyi - iskolák figyelmét, hogy
használják ki a lehetőséget, és üdüljenek az
ország legtisztább levegőjű környékén.Érdeklőd-

ni és aszállás iránti igényeket bejelenteni Lakatos
Tibornál személyesen vagy telefonon (06-20
3653-683, ill. 06-66-284-051) lehet.
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A Kovács Mihály halála miatt megüresedetl
képviselői mandátum betöltésére tartott időközi

választás adatai, eredménye:
A 8. számú egyéni választókerüleiben 1219 fő

választásra jogosult személy volt 2006. január 14-én, a
választás kezdetén.

Szavazásra megjelent 325 fő. Érvényes szavazatot
adott le 323 személy. A megjelentek aránya a
választásra jogosultak szerint: 26,7%.
A15. számú szavazókörben leadott érvényes szavaza

tok száma 130. Ebből Gellai Józsefné 55-öt, Kovács Vince 12-t, Ungvölgyi János
35-öt, Varga János 28-at kapott, míg a16. számú szavazókörben ugyanezen adatok:
szavazatok száma: 193. Ebből Gellai Józsefné 79-et, Kovács Vince 52-t, Ungvölgyi
János 48-at, Varga János 14-et mondhatott magáénak.

Összesen:
Gellai Józsefné 134 szavazat - 41,5%
Ungvölgyi János 83 szavazat - 25,7%
Kovács Vince 64 szavazat - 19,8%
Varga János 42 szavazat - 13%

Gyomaendrőd Város Képviselő-testüle/ébe tehát Gellai Józsefné került, gratulálunkl

I
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10 ÉVES A BÓNOM-ZUG VIZÉÉRT EGYESÜLET
1995-ben Balázs Imre önkormányzati képviselő vetette fel azt a gondolatol,

hogya Bónom-zug, Kecskés-zug, Harcsás-zug területén elsősorban vízparti telek
tulajdonnai rendelkezők alakítsanak egyesületet, elsősorban akörnyezetvédelem,
beleértve avízterületet védelme és fejlesztése érdekében.

A javaslatot tettek követték, és 1995-ben megalakult a Bónom-zug Vizéért
Egyesület. Az egyesület, élve a jogi szabályozás kedvezö alakulásával, 1997-ben
megtartott közgyűlésén 16 fő alapító tag részvételével jogi személyiségű

egyesületté alakutt át, amelyet amegyei bíróság jóváhagyott.
Alapszabályában az egyesület célul tűzte ki a holtág üdülési és horgászati

lehetőségeinek javításál, a lermészeti környezet védeiméI, a vízterület óvásál, a
hollág menti zártkert és üdülőtulajdonosok érdekvédelmét, az együttműködést a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdálkodási szervezetekkel.

A célok között szerepelt még az orvhalászat, orvvadászat és a ter
mészetkárosítás elleni és a tagság nyugalmát megzavarókkal szembeni tevékeny
felmérés, aholtág környezetében az infrastrukturális feltételek folyamatos javitása,
lejlesztési célú értéknövel6 közcélú beruházások megvalósítása.

A vízterületen a halászati jogot a Körös Halászati Szövetkezet gyakorolta
ebben az id6ben.

Akörnyezetben teleklulajdonnal rendelkez6k összefogása nehezen indult, de
első alkalommal avízterület teljes elhínárosodása, majd ahalászati jog megszer
zésének lehel6sége megmozgatta az érintetteket, aminek eredményeként el6bb a
hínárosodás lelt megszüntetve, majd 2000-ben, mivel lejárt aHTSZ halászati joga,
atelektulajdonosok - az akkori elnök kezdeti ellenkezése ellenére - az Ellen6rző

Bizottság hatékony szervezésének eredményeként összefogtak, és 40 OOO Ft va
gyoni hozzájárulás befizetésével lehetővé tették, hogy az önkormányzat az
egyesületnek adta át ahalászati jogot. Természetesen atagoknak avagyoni hoz
zájárulásukból befolyt összegbOI kellett fedezni a HTSZ kártalanítását, ami több,
mint 2millió Ft voll.

A tagok létszáma folyamatosan nőtt, elérte a 100 fől, de a szorosabb
egyesületi összefogást az elnök és az elnökségi tagok közti ellentétek, az Ellenőrző

Bizottság által feltárt számtalan hiányosság kijavitásának elutasítása, majd a
törvényességi felügyelet megállapításai miatt aktuálissá vált az elnökcsere 2003
ban, amit az új elnök elköltözése miatt 2004. februárjában ismét elnökcsere
követett. Az egyesület elnöke JENEI LÁSZLÓ lett. aki korábbi ellenőrző bizottsági
elnökként harcolt az egyesületi demokrácia és a jogszerű működés

megteremtéséért. Az egyesület jogszerű működése ma már megvalósult.
AJ. egyesület elnöke, akit 2004 februárjában választott meg az egyesület

tagsága, elmondta továbbá a Híradónak, hogy jelenleg már 145 tagja van az
egyesületnek az ország minden tájáról, még aDunántúlról is. Ataglélszám folya
matosan nő, annak ellenére, hogy az új tagoknak akorábbi vagyoni hozzájárulás
tízszeresét - 400 OOO Ft - kell egyszeri belépési tagdíjként befizetni. így egy-egy
régi tag, aki megválik a korábban befizetett vagyoni hozzájárulásától, jelent6s
nyereségre tehet szert. Jelentősen felértékelődtek különösen a vízparti porták,
ingatlanok

Atervszerű vízkezelés és halasítás - 2004-ben 146 qvolt atelepítés 6,9 mil
lió Ft értékben - hatására jelent6s idegenlorgalma van avízterületnek. 500-600
napijegyet és lOD-on felüli helijegyet értékesítünk évenként. Az éves engedély
váltására jogosulI tagjaink és kedvezményezettjeik évente 200 körüli engedélyt
váltanak ki.

Vízterületünk nappali és éjszakai védelméhez a legmodernebb technikai
eszközökkel rendelkezünk. Az engedély nélkül horgászni próbálkozóknak 2005
ben több, mint 300000 Ft-ot kellett befizetnie egyesületünknek.

2004-ben 95 qvolt ahalfogás, ami sajnos 2005-ben várhatóan - els6sorban
akedvez6t1en időjárás hatására, másrészt avízkezelés nehézségei miatt visszafo
gott telepítés, illetve egyéb okok miatt - hasonlóan akörnyezeti vizekhez és orszá
gos tapasztalatokhoz - gyengébb lesz.

Dinamikusan nő az egyesület költségvetése is, 2003-hoz képest csaknem
megháromszorozódott A2005 évi költségvetésünk csaknem 16 millió Ft bevételt
és 15 millió Ft kiadást tervez. Ezen belül a legjelent6sebb ahalasítás költsége.

2004-ben jelentős döntést hozott az egyesületünk közgyűlése, melynek
alapján akiírt pályázatot megnyerve, egyesületünk 2005 januárjában megvásároI
ta avolt "Béke Faházat", amit részlegesen felújítottunk, berendezését bOvíteltük,
így jelenleg 30 fő részére fedett szállást tudunk biztosítani, és a hozzá tartozó
telken sátorozási lehet6séget is. Mintegy 100 fő részére asztalok, padok állnak
rendelkezésre. 2005-ben egyre növekv6 volt az érdeklődés, így a kihasználtság
r~~knpm ~ v~rl ~7intpn ~,"kI111

Jó az együttműködésünk az azonos vizellátási rendszerhez tartozó Temp
lom-, Soczó-, Pap-zugi egyesületekkel, amit bizonyít, hogy több, mint 1,6 millió
Ft befektetéssel avízeltátásunkat biztonságosabbá tev6 betápláló csatorna kotrása
az elmúlt évben megvalósult. Ebből csaknem 700 OOO Ft volt az egyesülelünk
befizetése, a17 hektáros vízterületünket figyelembe véve.

Minden lehetséges pályázaton részt vesz egyesületünk, ezzel is el6segítve a
működési, halasítási feltételeink javítását.

Az egyesület 10 éves fennállását 2 napos rendezvény keretében ünnepeltük
meg tavaty nyáron az egyesületi pihenőháznál, ahol az els6 nap egyesületi
horgászverseny és halászlé ebéd, másnap több, mint 100 fő részvételével
birkapörkölt ebéd volt. Rendezvényünket megtisztelte városunk polgármestere és
jegyzöje, és a társegyesületek képviselői is.

Alapító tagjaink és az együttműköd6 szervezetek munkáját emléklappal
ismertük el.

Az egyesületet jelenleg 9 fős elnökség irányítja, és rendkívül sok feladatot kell
ellátni annak érdekében, hogy vízterületünk megőrizze az elmúlt években orszá
gosan is elismert jó hírnevét. Tagságunk összefogása egyre javul, amit ren
dezvényeinken való részvételük és az ismételt anyagi áldozatvállalásuk is bizonyít.

Vízterületünk bérleti jogát az együttműködő egyesületekkel összehangolva
kértük meghosszabbítani, amit az önkormányzat elfogadott, így 2019-ig bizonyára
további számottevő leJlődést tudunk összefogással megvalósítani környezetünk és
városunk hírnevének öregbítése, idegenforgalmunk javításának érdekében.

A 10 éves egyesület elnöksége nevében kérem városunk lakosságát, hogy
keressék fel pihenés, horgászat céljából vízterületünket, vegyék igénybe
pihen6házunkat, mondta befejezésül Jenei László, az egyesület elnöke,
megköszönve mindazoknak a segítségét, akik részt vettek az eredmények
elérésében akár tagként, pártoló tagként vagy egyéb szervezetként.

KÖZLEMÉNY A GYOMAKÖn EGYESÜLET MEGSZűNÉSÉnOL

1991. MÁJUSÁBAN ALAKULT MEG AGYOMAKÖR EGYESÜLET MELYNEK
MEGALAKULÁSÁT A BÉKÉS MEGYEI BíRÓSÁG 1991 ÉV SZEPTEMBERÉBEN
HAGYTA JÓVÁ. A 60 FŐVEL MEGALAKULT EGYESÜlET ELNÖKE JENEI
LÁSZLÓ LEn

AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁT AZ ENDRŐDlEK EGY RÉSZE
ELLENÉRZÉSSEL FOGADTA, MERT ATr GONDOLTÁK, HOGY AZ EGYESÜLET
AZ ENDRŐDlEK ELLEN ALAKULT.

AZ EGYESÜLET KEZDETTŐL FOGVA HANGOZTAITA, HOGY NEM AZ
ENDRŐDlEK ELLEN KíVÁNJA TEVÉKENYSÉGÉT KIFEJTENI, HANEM AGYOMAI
VÁROSRÉSZ ÉRDEKEINEK KÉPVISELETÉBEN AKAR TEVÉKENYKEDNI.

EZÉRT KEZDETTŐL FOGVA ELLENÁLLT NÉHÁNY RADIKÁLIS,
ENDRŐD ELLENES HANGADÓ SZEMÉLY TEVÉKENYSÉGÉVEL SZEMBEN, AKIK
m LÁTVA ELHAGYTÁK AZ EGYESÜLETET. AZ EGYESÜLET KÉT VÁLASZTÁSI
CIKLUSBAN AKTíVAN TEVÉKENYKEDETT, IGYEKEZETT A KÜLÖNBÖZŐ
PÁRTOKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE KiVÁLASZTANI AZOKAT A SZEMÉLYEKET,
AKIK NEM PÁRTPOlITIKAI SZEMPONTBÓL, HANEM SZAKÉRTELMÜKNÉL,
EMBERI TARTÁSUKNÁL FOGVA ALKALMASAK LENNÉNEK EGYRÉSZT A
VÁROSRÉSZ, MÁSRÉSTr AZ EGYSÉGES VÁROS FEJLESZTÉSÉT ELŐSEGíTENI.
ÖNÁLLÓ JELÖLTEKET EZÉRT NEM IS INDITOTT AZ EGYESÜlET.

AZ ELMÚLT ÉVEK FOLYAMÁN AZ EGYESÜLET ÁLTAL TÁMOGATOTT
SZEMÉLYEK KÖZÜL TÖBBEN - NAGY RÉSZÜK KÜLÖNBÖZŐ PÁRTOK
TÁMOGATÁSÁVAL VAGY FÜGGETLEN INDULÓKÉNT - BEKERÜlTEK A
KÉPVISELÖ-TESTÜLETBE.

AZ EGYESÜLET MEGSzCiNTETÉSE VAGY ESETLEGES EGYESlILÉSE MÁS
EGYESÜlETTEL, AZ ELMÚLT ÉVEKBEN NÉHÁNYSZOR MÁR FELMERÜLT, DE
VÉGÜL, ÉLVE AZ EGYESÜlETI TÖRVÉNY ADTA LEHETÖSÉGGEL - MIVEL
AKTív TEVÉKENYSÉGET MÁR AZ EGYESÜLET NEM FEJTETT KI, KÜlÖNÖSEN
AZ UTÓBBI NÉGY ÉVBEN -, AZ EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSÉRE KERÜLT
SOR, MELYET ABíRÓSÁG 2005.DECEMBERÉBEN JÓVÁHAGYOn

KÖSZÖNET MINDAZON KORÁBBI TAGJAINKNAK, AKIK AZ ELMÚLT
ÉVEKBEN AZ EGYSÉGES VÁROS FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN FEJTETTEK VAGY
FEJTENEK KI MUNKÁT, ÚGY GONDOLOM, HOGY AJELENLEGI HELYZETBEN
MÁS JELLEGŰ - MINDENEKELŐTT A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK ÉS A
VÁROSVEZETÉS SZOROSABB ÖSSZEFOGÁSÁT, A VÉLT VAGY VALÓS
SÉRELMEK MEGFELELO KÖRÜLMÉNYEK KÖZTI TISZTÁZÁSÁT ELŐSEGíTŐ

EGYESlILET LÉTREHOzAsÁN LENNE ÉRDEMES MUNKÁLKODNI.
JENEI LÁSZLÓ, GYOMAENDRŐD, 2006. JANUÁR 23.
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Városunk - az idegen szemével
Az év utolsó közmeghallgatásán feltünt nekem egy idegen pár.

Vagy talán nem is olyan idegenek? Hiszen évek óta ide járnak
pihenni és alkotni a ,!unántúlról. A festőmüvész, Veszeli Lajos
váratlanul szólalt fel. Uj színt, hangulatot hozott a terembe. Ugy
éreztem, hogy amit elmondott, az lapunk olvasóit legalább annyi
ra érdekli, mint az ott jelen lévő hallgatóságot, ezért felkértem
egy beszélgetésre:

• Hogyan kerültek kapcsolatba Gyomaendr6ddel?
ABalaton mellett, Almádiban hozott össze asors dr. Ugor tva ügyvédnővel,

aki szerelmese ennek a vidéknek. Olyan szépen beszélt mindenkor az itt élő

emberekről, a szeretett tájról, hogy kíváncsivá tett. Közel két évtizede, hogy
belekóstoltam az itteniek vendégszeretetébe. Aztán négy-öt éve hosszabb idősza

kot töltünk a városban. A fürdőben kúrál juk magunkat. vagy ismerkedünk a
lelepüléssel, az emberekkel, még az alkotó munkára is van időnk. Ez már egy
különös vonzalom Gyomaendrőd iránt.

• Fest6múvészként milyen témák foglalkoztatják leginkább?
Hosszabb ideig sajtógrafikákat, illusztrációkat készítettem, jelenleg a fes

tészet tölti ki az életemet. Huszonhat éve élek Balatonalmádiban, egyébként tőzs

gyökeres dunántúli vagyok. Nekünk ez a Petőfi által is megénekelt síkság eddig
furcsa és idegen volt. Munkámban leginkább aBalaton légkörének az elvontabb
megfogalmazásai foglalkoztatnak, ezekből komolyabb, nagy méretú sorozataim
készülnek, főleg az évszakok változásai érdekelnek. Sokat járunk Görögországba
is, agörög mitológia több éven keresztül festményeim tárgya lett. Emellett érdekel
a természetvédelem. Képeim nagy része e témával kapcsolatos. Ez idáig tizenöt
országban volt önálló kiállításom, s lermészetesen részt veszek ahazai tárlatakon
is. Jelenleg csak afestészetből élek. Részt vettem és veszek aközéletben, vessző
paripám akultúra szerepe és fontossága, főleg aBalaton"régióban. Mostanában
kissé vissza kellett fognom magam, amióta szívoperáción estem át. Lábadozó
stádiumban vagyok, a gyógyulásomhoz Békés megyei barátaink szerint szük
séges aKörösök vidékének légköre, ezért is vagyunk most itt. AVeszprém Megyei
Művész Céh céhmestere voltam, Almádiban egy 380 négyzetméteres galériát
építettünk saját kézünkkel, s itt országos és nemzetközi tárlatokat rendezünk. Az
Új Balaton művészeti folyóirat alapítója, felelős és művészeti szerkesztője voltam.
Sok minden foglalkoztat, részemről aközösségért való munka egyfajta betegség.

• Bemutatná afeleségét?
Vermes tva újságíró, író, a Családi lapnak volt a főszerkesztője. Több

könyve: riportkönyve, mesekönyve, novelláskötete és legutóbb egy regénye jelent
meg. Aközelmúltban, az Andersen-évfordulón tva is díjazott lett. Ő, a tőzsgyö

keres budapesti nem csak hogy megszerette, de egyszerűen imádja ezt avidéket,
smost arról álmodozik, hogy Gyomaendrődre költözünk. Álmodni persze szabad.

• Hogyan került agyomaendr6di közmeghallgatásra?
Egy kávé mellett Dógi János képviselő úrnak regéltem a városról, az

esztétikai észrevételeimről, az itteni szíves emberekről. Ő kért meg, hogy mond
jam el mindezt a közmeghallgatáson. így kértem szót, és szólaltam fel.
Szókimondó ember lévén, mindig érdekel az a közeg, ahol vagyok, főként az
épített környezet és a hagyományőrzés. Négy-öt éve már tudatosan figyelem,
hogy milyen lendületesen fejlődik ez atelepülés. Ezt pozitívnak érzem. Ahogy az
építészetük alakul: amúltat tisztelik, becsülik, és belesimul az új, modern felfogás
is. A Kis Bálint iskoláról szólván: tavaly megijedtem, mert azt hittem, hogy le
fogják bontani a régi épületet. Aztán kiderült, hogy tiszteletet parancsolóan,
gyönyörűen építették újjá. Sok jó példát látok arra, hogy a magánházak
átépítésénél vigyáznak a lényeges motívumokra, megőrzik azt. Nagyon tetszenek
a terek, kiváltképpen az új Kner tér. trződik, hogy az ilt élők büszkék rá, és
meglisztelik azt a családot, amelyik világhírnevet szerzett a városnak. A
közmeghallgatáson lovábbi betekintést nyertem aminket mindig szívesen fogadó
város életébe. Belecsöppentem ebbe akülönleges gyűlés be, és úgy éreztem, meg
kellosztanom az örömömet a hallgatósággal, a képviselőkkel és nyilvánosan
elmondani élményeime!. Másrészt, természetesen nem rossz szándékkal,
megemlítettem amás tájról érkező friss szemével látott negatívumokat is.

Európai léptékű, lenyűgöző lett afürdő. ADunántúlon is gyakori beszédté
ma Gyomaendrőd, no meg természetesen afürdő is abaráti körömben. Mondom
is az ismerőseimnek, hogy milyen családias, jó a közege, jó érzés ott lenni. A
személyzet mosolyog, és tényleg szolgáltat, sez nagyon lényeges. Viszont most
már tudom, mennyire ráfizetéses. Szerintem jobban kellene ezt akülönlegességet
tálalni, országhatáron belül és kívül. A belföldiekre jobban kellene alapozni. A
hírverés, divatos szóval a PR, egyénibb és hatékonyabb lehetne. Most már van-

nak kedves kis szállodák, van fogadóképesség, kínálat. Az összehangoltságat
hiányolom. Afürdő elsősorban agyomaendrődiek és amegyeiek, másodsorban
ahazai emberek egészségét kell, hogy szolgálja. Csak tudjanak róla'

• Említette a gyűlésen néhány jav/7ásra szoru/6, kicsit negatívabb be
nyomását is. Mondjon néhány példát!

Azért a pozitívum több. A városban járva-kelve nem csak a főbb utcákba
jutunk el, hanem szándékosan megyünk eldugottabb mellékutcákba is. Gratulálok
avárosi főépítésznek, mert látszik az odafigyelés, a szakértelem. Felfigyeltem a
közmeghallgatáson a képviselő gyomai ligetre vonatkozó, szakszerű értékelésére
is. Úgy válaszolt alakossági felvetésre, mintha asaját kertjé ről beszélne. Érezhető
volt, hogy ismer és félt minden egyes fát, emellett a problémákat közérthetően

adta elő. Szerintem apozitív dolgok alapja ebben avárosban az itt élő emberek
mentalilásában rejlik. Az, hogy köszönnek, hogy megköszönik, ha utat engedünk
a kerékpárosnak, vagy bárhova betérve szívesen beszélgetnek az idegennel,
egyszóval közvetlenek, és ami nagyon lényeges, igényesek a környezetükre. Jó
néven veszik, ha az ország más tájáról érkező érdeklődik az itteni problémákról.
Az üzletekben készségesek, szolgálatkészek. Az egyik boltban tegnap krémes
receptet is kaptunk egy kedves hölgytől.

Minden városban természetes az is, hogy vannak negatívumok. A ligetben
régóta látom a csodafürdő környékén a lebontott épületek hulladékait kupacok
ban. A Pavilon a liget közepén különleges, az építészet szép példája. Érdemes
lenne kezdeni vele valamit. Esetleg több funkciót is betölthetne, délutáni prog
ramokkal, afürdőélettel kapcsolatos összejövetelek fogadásával. Jó látni, hogya
sportpályán este is van élet, fiatalok népesítik be, sportol nak, edzenek. Talán
idővel afürdő mozgás-stúdióját is itt lehetne létrehozni. No, persze én kissé idea
lista vagyok'

Jártunkban-keltünkben megfigyeltük, főleg mellékutcákban, az új házak előtt,

hogy az árkokat betemetik. Dugulásokat is észrevettem átereszeknél, ahol állt a
víz. Erre nem figyelnek oda, pedig intő példa lehetett anyárvégi belvíz. Nem tet
szenek néhol a nyugati, amerikai magazinokból kiollózott, vegyes stílusban
épített, tájidegen házak. Örömmel tapasztaltam, hogy beindult a szelektív hul
ladékgyűjtés, ami kevés helyen ilyen szervezett az országban. Azért a szeme
telésre kicsit jobban oda kellene figyelni nem csak aligetben, hanem az utcákon
is. Ezek persze csak kirívó példák. Összhatásában gondozotlak az utcák, akertek,
szépülnek a házak, lassan kirajzolódik annak apolgári és paraszti kultúrának az
értékrendje, amelynek csíráját amúlt alapozta meg.

Mint képzőművész, a házak színvilágáról is szólnék: sajnos, nem lehet
megállítani anyugat-majmolást, az amerikanizációt, de érdemes lenne visszatérni
a megszokotthoz, s erre jó példa az újjáépüll iskola nagyon szerencsésen
kiválasztott színharmóniája.

Jó, hogy itt nem érezni annyira a bevásárlócentrumok uralkodását.
Hallottam, hogya liget melletti holtág rekonstrukcióját tervezik, de gondolom,
nem vagyok egyedül ami a kívánsággal, hogy ennek a természetességét meg
kellene hagyni. Amederkotrás szükséges, a környezet azonban úgy szép, ahogy
most van, érintetlenül. Hallottam, van némi vízi sportélei is. Ezek a holtágak
kiválóak ilyen célra, s talán lehetne komoly versenyeket, sporteseményeket is
szervezni. Össze lehetne kombinálni aprogramokat afürdő meglátogatásával és
aváros további nevezetességeinek megtekintésével.

• Bizonyára látta amúzeumainkat, képtárunkat. Milyennek talá/ja ezeket?
Tetszik ezeknek acsaládias légköre. Jónak tartom az állandó tárlatokat és a

változó időszaki kiállításokat. Ám jobban össze kellene hangolni és kihasználni a
lehetőségeket: ha már abuszok houák aturistákat a Kner Múzeumba, beleférne
talán aprogramba aközel i képtár megtekintése is, sutána aligetben egy fürdő és
egy finom uzsonna tenné teljessé anapot.

Feltűnt nekem, hogy élelben maradt avárosban aparaszti kultúra, például a
keríléskullúra. Igaz, itl is található tájidegen megoldás, ami inkább dival, ám
sokkal érdekesebb, szebb a natúr fakerítés, még az új portálok előlt is. Nagyon
ritka az aváros, ahol ilyen szépen és arányban váltakozik aparaszti jellegű és a
polgári jellegű építkezés. Mindezek egy-egy eleme a renoválások során meg
marad, euel azt is mondom, hogy tetszik az épületek felújításmódja. Ilyen amozi
kialakítása, annak az újjá alakult hangulatával. Az archaikus országzászló elhe
lyezését is jól megtalálták. Szólnom kell atemplomok megbecsüléséről, állapo
tuk megóvásáról. Ehhez az egyházaknak és az ittenieknek is csak gratulálni tudoki

Végeredményben érezni az odafigyelést minden téren, és ezt nagyon jó látni
amai, nagyon pörgő, bolond világunkban!

Az idegen szavait lejegyezle:
Biró Károly
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Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány 2005. évi beszámolója

Emlékeznek még? Két éwel ezelőtt tagfelvételt hirdellünk az énekkarunkba.
Nos, az egyhelyben lopogásunk után új tagok jöttek az egyesületbe, így avál
lait feladatainkat teljesíteni tudtuk.

2005. január 14-én, a Katona József Művelődési Központban a Szökőár

károsultjaiért jótékonysági rendezvényen szerepeltünk.
2005. május 29-én, avárosunkban rendezett Pünkösdi jótékonysági kon-

certen is szerepeltek akari tagok.
2005. július 16-án esküvőn énekeltünk Endrődön.

2005. augusztus 13-án családí rendezvényen vettünk részt Gyomán.
2005. október 21-én a polgármesteri hivatal dísztermében, a Zene

Világnapja nagysikerű műsoros estünket tartottuk, amely minden évben vissza
térő rendezvény.

2005. december 9-én, Endrődön aTemplomos Lovagrend karácsonyi ka
ritász estjén léptünk fel.

2005. december 20-án, Gyomán, akatolikus templomban, hagyományos
karácsonyi koncertünk volt. Meghívott vendégművész énekesünk Bátki Fazekas
Zoltán énekművész, aSzegedi Nemzeti Színház operaénekese volt.

Az énekkar által rendezeit műsorok sikeréhez houájárultak a zeneiskola
növendékei, volt növendékei és a zenei-művészeti pedagógusok Mindent
köszönünk l

Anyagi lag aGyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
kiírt pályázati pénzből gazdálkodunk, amely 2005. évben 80 ezer forint volt.
Felhasználása a következő: énekművész szponzorálása, nyomtatványok vásár
1ása' fénymásolások szerény év végi ünnepségre.

A 2006-os évben énekkarunk fennállásának 10. évfordulójára teljes
odaadással készülünk. Várunk énekkari tagokat, vegyeskari tagokat, lányokat,
fiúkat, támogatást, anyagi támogatást, mert az igazi nagy zenei művek ve
gyeskarra íródtak.

.Addig él egy nép, ameddig hagyományait meglartja, a megváltozott
körülmények ellenére."

Horváth Gáborné kórustag

Megköszönjük mindazoknak, akik eljöttek

Biró Benedekné Kenyeres Gizella
temetésére, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

jelenlétükkel osztoztak bánatunkban,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek'

A gyászoló család

Köszönet
Köszönetünket fejeuük ki mindazoknak, akik gyermekünk, TíMÁR ATTILA
temetésén megjelentek, és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek! Szülei

Akampánnyitón Túri-Kovács Béla, Domokos László, Latorcai János,
országgyűlési képviselők, és Császárné Gyuricza Éva

Kampánynyitó Gyomaendrodön
Január 19-én a köztársasági elnök úr, Sólyom László kihirdette a

2006-os parlamenti választás április g-j dátumát, másnap már
Gyomaendrődön, a Déryné Közösségi Házban beindította kampányát a
megyei Fidesz Polgári Szövetség. Az Endrődi Gazdakör és a
Kereszténydemokrata Szövetség rendezvényén Hunya Lajos elnök mutatta
be a szépszámú közönségnek a részt vevő politikusokaI. Latorcai János,
Túri-Kovács Béla országgyűlési képviselők a kereszténydemokraták és a
kisgazdák képviselői pedig ajánlották aközönség, alakosság támogatására
a jelöltséget elfogadó Domokos Lászlót. Azonban Domokos László jól
ismert a helyiek számára, mint országgyűlési képviselő, hiszen már két
választáson sikerült a parlamentben képviselni a körzet és Gyomaendrőd

városát. Egyszer, mint a Fidesz-kormány gazdasági szakembere, a gaz
dasági kabinet vezetője volt, a megyegyűlés elnöke, máskor meg, mint
ellenzéki, de aktívan tevékenykedő megválasztott képviselő.

A Domokos Lászlót bemutató Latorcai János elmondta, hogy
Domokos László mindig is élő kapcsolatot tartott a körzetének települé
seivei, járta azokat, kapcsolatot tartott az emberekkel. Ez azt is jelentette
- hangsúlyozta -, hogy ebből a térség ből elszármazott képviselőkkel

kialakítottunk egy, úgy is mondhatnám véd- és dacszövetséget az ő

vezetésével, amiről szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy sikerült annyi
forrást abban az időben atérségbe irányítani, amelynek eredményei mára
értek be. Hisz azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek ennek
következtében történtek. például: ma jó néhány város nem büszkélkedhet
annyi aszfaltozott úttal, mint amennyi ebben a városban (Gyomaendrőd)

van, vagy azok aszociális segítségnyújtások, amelyek itt számos nyugdíjas
számára emberhez méltó életet jelentenek, ezek mind-mind olyan változá
sok, amelyeknek vagy az elindítója, vagy éppenséggel afolyamatnak egyik
meghatározó személyisége volt. Szót kell ejtenünk arról is. hogy szélesebb
térre kitekintve hogyan látjuk nem csak a régió. hanem az ország, az
Európai Unió helyzetél.

Túri-Kovács Béla bemutatójában hangsúlyozta, hogy Domokos László
szakmaiságából mindig volt mit ellesni. Amúltban elkövetett hibákbólta
nulni kell, és akisgazda szervezetek aFidesszel együtmúködve léphetnek
fel és érhetnek el sikereket. Amezőgazdaságunk az unióban nem megfelelő

feltételeket élvez. ezt is ki kell mondanunk - fűzte hozzá Túri-Kovács Béla.
Domokos László mal kezdte beszédét, hogy kijelentette, kissé izgul,

hiszen ez ahelyzet nem hasonlítható egy egyszerű, szokásos sajtótájékoz
tatóhoz. Ez ahelyzet csak négyévente érkezik el, amikor az országgyűlési

választásokra kell készülni. Ilyenkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján
lényeges, milyen következtetéseket von le az adott képviselő mind önmagá
val, mind a választókkal szemben, milyen eredményeket tud felmutatni,
továbbá tudja-e aképviselő vállalni akövetkező négy évre azt afele/őséget.

amely eml jár. A múllat számba kell venni, lehet róla beszélni, de
valójában az embereket inkább az érdekli, hogy mi lesz a jövő, vagyis mi
várható, milyen reményeket lehet támasztani, és ezeket hogyan lehet
véghezvinni. Én Széchenyi mondását tartom útmutatónak ebben: a tett az
első aszó amásodik ... Ez ma már mintha megfordult volna. A nyolc év
tapasztalata szerint ajót meg kell hagyni, ami pedig nem ment jól. azon vál
toztatni kell. Az itt élők, a mezőgazdaságban dolgozók vagy mások
ellenében azonban nem lehet cselekedni. velük együtt képzelhető el csak a
haladás, afejlődés.

Beszéll még amezőgazdaságban szükséges további, EU-s szempontok
szerinti problémákról, valamint más, szükséges tennivalókról, mint
útépítés, intézmények, iskolák további fejlesztéséről, mint ajövő feltétlenül
elvégzendő feladatairól. Végül elmondta aképviselő úr, hogya szövetsége
seik, a gazdák, a kereszténydemokraták, a Fidelitasz, más társadalmi
szervezetek, agazdakörök, együttesen aFidesz-tagsággal kinyilatkoztatott
felkérésére elvállalta a képviselőjelöltséget a közelgő parlamenti választá
sokra azért is, mert minél szélesebb összefogás van a képviselő mögött,
annál eredményesebb, annál sikeresebb lehet munkájában. Ehhez hoz
záfűzte még, hogya körzet MDF-es tagsága saját elhatározásából továbbra
is őt, Domokos Lászlót kívánja támogatni.
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.Értesítes"kuka-edén'y" bevezetéséről':
.. 'A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. értesíti Nagylapos és Öregszőlő tisztelt:

Lakosait, hogy 2006. március 31-től a lakossági és aközületi hulladékgyűjtés

módja megváHozik,Ezekre ~helyekre jelenleg kihelyezett,5 m3 ~es konténerek
elszállftásra (megszOntetésre) Kerülnek, helyettük aszilárd búrkoiatúLJtak mel
lett lévő ing,itIanoknáfszabványos, 11D-120líteres edényietbe való gyűjtés,és
annak rend?zere~ ürítése fomiájában történik a kortlmuJiátis hulladék elszál-
'lítása. ..,
. . Azok az ingatlanok, ahól nincs szilárd .burkolatú út, ott:a GYOMASZOLG

Kft. telephelyén(5500 Gyomaendrőd,lpartelepúl 2. sz.) beszerezhető feliralos
zsákba kell ahulladékQt gyűjteni, és ürítés!. napon asiilárd.burkolatú út mellé
kell azt kiheiyezni.· . . . . •

Csak akukaedénynyek ésa GYOMASZOLGKft.által forgalmazott zsákba
gyűjtött hulladék kerUIelszállításra. .

A .szabváhyosedényzet beszerezhető NAGYLAPOSI és ÖREGSZÖLÖr
lakosok részére kedvezményes áron aGYOMASZOLG Kft. telephelyénhétfőlől
péntekig 7-15 óráig. . .

110 literes edény bruttó 3250 Ft
. 120 literes kerekes edény bruttó 425ÖFt
. zsák '. bruttÓ 15 Fl/db·

. Aválla'lkoióknak külön szerződést kell kötni aszolgállatóvar
Első ürítésinap2006. április 4-én, azt követően minden héten KEDDI

napon. .... ." .
. Üríiési napokon az edényzetet(zsákot) reggel 7.00 órára az út mellé kell'
kihelyezni (lásd fentebb). .' . . . ..

Érdeklodni: hétfőtől péntekig 7.0o--15.30-ig.lehet a386-233,vagy a38.6~
269-es telefonsiámon. ~ .... ....

-Gyomaszolg Kit.~

Nyugdíjas Pedagógusok Klubja: 2005
Kettő és fél éves múlt van mögöttünk, taglélszámunk 51 fő, eggyel kevesebben

vagyunk, munkatársunk, emlékének tisztelettel adózunk. A klub múlt évi
tevékenysége eredményes volt, az anyagi hátteret tagdíjból, az állam adta
lehetőségek, források igénybe vételével és az önkormányzat 40 ezer forintos támo
gatásából bizlosílottuk. Köszönet érle. Köszönet a központi, helyi és a klub
vezetőségének is. Ehhez még annyit. hogy az önkormányzati támogatást pályázati
úton nyertük el, tudjuk ez az összeg nem személyfüggő, hanem a település
lakosságának közvetett úton kifejezett elismerése.

Anyugdíjas emberek iránti szimpátia él hazánkban, településünkön. Kell hozzá
kellő önszerveződés, támogatás részünkről is. Nem könnyű napjainkban ajólét biz
tosítása, aközeljövőben kevés aremény rá, de az élet halad, az ember marad. Többek
között ilyen okokból van szükség különböző korosztályok szervezettségére.

A2005-ös tevékenységünkről: Négy kirándulás hazánkban:
Kalocsa: székesegyház, kincstár, könyvtár, múzeum.
Szarvas: füvészkert, hajókirándulás.
Szigetszentmiklós: nemzetközi virágkiállítás.
Budapest: Szépművészeti Múzeum, Művészetek Palotája.
Helyi inlézménylátogatás:
Kner Emlékmúzeum, Kossuth úti könyvtár.
Mindkét helyen jól éreztük magunkat, az értékes látnivalókon lúl a közvetlen

vendégfogadás is hozzájárulI akellemes délutánhoz.
Karácsony ünnepének közelében, december 21-én, délután aSelyem úti óvoda

közösségének vendégei vollunk. A kulturált környezet, figyelmes vendégfogadás
"csak" előleg volt. Szép műsort láthattunk ajelenlegi nagycsoportos óvodásoktól, a
karácsonyi hangulatot a kisgyerekek közelsége, közvetlensége erősítetIe.

Emlékezetes délután voll: műsor, fogadás, adventi gyertyakoszorú ajándék, szá
munkra maradandó emlék.

Tisztelettel megköszönjük mindezeket az óvoda vezetésének, dolgozóinak,
óvodásainak és aszülői közösségnek.

Helyi rendezvényeinket aRózsahegyi Kálmán Állalános Iskola szép tárgyalóter
mében, ebédlőjében tartottuk vacsorával, mindezekért köszönetet mondunk.

Az újságcikk tele van köszönetekkel, ez nem probléma, nem főbólintás, ez így
reális. Mi, nyugdíjasok, találkoztunk életünk során emberekkel, akik köszönetet
mondtak munkánkért.

Tisztelettel boldog új esztendőt kíván: Varjú Józsel

KISÁLLATKIÁLLíTÁS
Gyomaendrődön tartották 2006. január 7-B-án, a Gyomaendrődi V.

243. sz. Galamb~ és Kisállattenyésztők Egyesületének, a Magyar Galamb
és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének Nagytestű Alakgalamb
Szakosztálya 9 fajtaklub tenyésztőinek részvételével rendezett kiállítását. A
Gyomaendrődi V. 243. sz. Egyesület elnöke, Knapcsek Lajos akövetkezőket

írta többek között akiállítás alkalmával, arendezvény kalalógusába: Sajnos,
a madárinfluenza miatti korlátozás s a szervezésben a tenyésztők

nevezésénél ez kisebb gondot okozotl. Szerencsére a 251 tenyésztő 1941
egyed galamb nevezése a kitartásunk eredménye. Ez azt mutatta, hogy
érdemes volt a feladatra vállalkoznunk A kiállítás sikeres lebonyolításához
nagy segítséget nyújtott Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a sport
csarnok dolgozói, amelyet ezúton is megköszönünk. Köszönjük továbbá a
szponzoroknak és mindazoknak, akik segílették a rendezvényünk sikerét.
Köszönjük Nagy Imrének, a szakosztály vezetőjének, a kilenc fajtaklub
vezetőinek és tagjainak, hogya kiállítás helyszínéül Gyomaendrődöt válasz
tották.

Külön öröm, hogy aszakosztály tizedik fajlaklubját Gyomaendrődön, a
kiállítás idején tudtuk megalakítani. Ezt az ominózus fajtát Forgács József
Gyomán tenyésztette ki, magyar autosex tyúkgalamb néven.

Gyomaendrődi kiállítók voltak:
Texan fajtaklub: Juhász István; Strasszer fajtaklub: Izsó József,

Knapcsek Béla, Knapcsek Lajos; Amerikai Óriásposta lajtaklub: Bula Béla,
Bula Vince, Kovács László, Látkóczki Vince, Szabó Benedek, Tímár Vince;
Angol Modena fajtaklub: Gellai Tibor; Egyesületi kollekció: Dobák Gergő,

Domokos Benedekné, Herter László, Kis Zsolt, Kruchió Gábor, Ladányi
Gábor, Molnár Imre, Pelyva János, Szakálos Béla, Szakálos Miklós, Tari
János, Tóth László, Fekécs Imre.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
A LIGET-FÜRDŐBEN

Meghatározása: bérleti szerzödés
Jelentkezési határidő: 2006. február 20.

Helye: Gyomaendrödi Liget Fürdö Szolg. Kft.
5500 Gyomaendröd, Erzsébet-liget 2.,

Menedzser iroda
Ajánlat tartalmazza:

tevékenység jellege, idötartama, bérleti díj összege

Bővebb iriformácíó: 66/283-750, 386-039

·.Évforduló, felhívás!
.A .. Városi Zene- és Művészeti Iskola

2006. április i-jén ren.dezi meg önálló
sulásának 20. évfordulóját, melyre
.szeretettel várja a zene és a művészetek

iránt érdeklődőket.
Várjuk továbbá a volt növendékeink

dokumentumait, fényképeit, feljegyzé·
seit, hogy kiadványunk minél színesebb
iegyen.

. Elérhetőségeink: Városi Zene- és
Művészeti Iskola,' Gyomaendrőd, Kisréti
u. 27. sz. .

Telefon: 66/581-830; Hunya Anikó:
.06/20/4272-1.32
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Őrületes siker az
#~.. ..
ORULT NASZ-ban!

(www.terasz.hu)
Al Őrült nász, avagy esküvő a lokálban című zenés komédia Cseke

Péter rendezésében frenetikus siker aKarinthy Színházban.
A2005. december 16-j bemutató legnagyobb meglepetése akirobbanó

tehetségű Balázs Andrea. (fotó)

A Vajda-nővérek, Anikó és Kati jó húsz
éwel ezelőtt a Játékszínben a Hyppolit, a
lakáj színpadra adaptálásával egycsapásra
belopták magukat aszíni direktorok tudatá
ba - akik tutira akartak menni, és többéves
sikerszériát akartak, csak őket hívlák. De
volt annak a Hyppolit-előadásnak egy
másik nagy felfedezettje is: Bajor Imre.

Awww.szinház.hu privát levelei az előadásról:

Mostjottem I Privát levél Válasz erre 2006-01-01 21:42 (18)
Az egész darabban egy színfolt volt és Őt BALÁZS ANDREÁNAK hívják,

nem véletlen, hogy 1 mellékszereplő (takarítónőt játszik) kapja a legna
gyobb tapsot és "huhogást" . 2-3 perces jeleneteit úgy oldotta meg, ahogy
anagykönyveben meg van írva. Igazán színpadra való.

frede I Privát levél Válasz erre 2006-01-01 19:20 (17)
SziaszloklP.Zs irla, hogya Balázs Andi jazzénekes és hogy színészkedik

is.Én úgy tudom,hogy Zenés osztályban végzett és a Hüvősvőlgyi Ildikó is
tanitotta.Láttam, hogy van aFogi színházában is és valóban énekel is (nem
is akárhogyan). Láttam egy pár éve aGödör-be egy gálán! Ott leesetta csil
lár akkorát énekeiti Talán ennyi! Ja, és ebben meg egy igazi komika!!!

panda251 Privát levél Válasz erre 2005-12-1918:54 (6)
Én is láttamI Rosszul voltam, de a nevetéstől! Csak azene volt egy ki

csit hangosabb akelleténél, de kárpótolt a látvány. Al új kislánya Balázs
Andrea valóban isteni és ennivaló! Hihetetlen mit tud művelni aszínpadon!
Minden mozdulatát imádtam a párommal, sőt, nem csak mi, hanem az
egész nézőtér! Abetétszáma után percekig tartott a taps, egyszserüen nem
engedtük le aszínpadról! Ő aKarinthy új komikája? Remélem látom még őt
új szereppben l

csakén I Privát levél Válasz erre 2005-12-19 12:07 (2)
Meg volt benne egy új csaj Balázs Andrea aki meg olyan láncot

nyomolt,hogy padlót fogtamlÓ!

Szocialisták a gyermekekért,
a gyermeket vállaló szüló1<ért

Agyermekek támogatása
Ebben akormányzati ciklusban agyermekek támogatásának fő eszköze

az egységesített családi pótlék lett, amely minden gyermeknek automatiku
san jár.

• 2002-ben 20 százalékkal emelkedett a családi pótlék összege,
bevezettük a13. havi családi pótlékot.

• 2006-tól az alacsony jövedelműeknek korábban járó segély és az
adókedvezmény beépült a családi pótlékba, az összeg pedig két és fél
szeresére nőtt.

• Al alacsonyabb jövedelmü családok gyermekeinek, akik jogosultak
arendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is, egyebek mellett évente két
szer 5000 forint, ingyenes tankönyv és étkezési támogatás jár.

• A rendszeres gyermekvédelrni támogatás ra jogosult, kétgyermekes
családok támogatásának reálértéke négy év alatt 22 százalékkal, ahárom
gyerekeseké 24 százalékkal emelkedett.

• 2005 szeptemberében elindult az Útravaló ösztöndíjprogram, amely
a nehéz körülmények között élő gyermekek számára teszi könnyebbé a
középiskolába jutást.

Agyermeket vállaló szülóK támogatása
2003-tól másfélszeresére emelkedett az anyasági támogatás összege. A

gyermek születésekor 5 munkanap fizetett szabadság jár az apukának is.

• 2003-tól az ikergyermeket szülő édesanyáknak dupla gyes jár 6évig.
• Agyesen lévő édesanyák, ha akarnak, ez évtől akár teljes állást is

vállalhatnak agyermek egyéves kora után anélkül, hogyelveszítenék emiatt
az állami támogatást.

• 2005-től a gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről vagy az ápolási díj igény
bevételéről visszatérő édesanyákat foglalkoztató munkáltatók 9 hónapig a
lb-járulék felét kitevő támogatást kapnak.

Babakötvény
Alért, hogy a jövőben minden gyermek nagyobb biztonságban kezd

hesse meg felnőtt életét, 2006. január elsejétől 40 ezer forintos
babakötvényt kapnak az újszülöttek. A felnőtté váló gyermekek 18 éves
korukban továbbtanulásra, pályakezdésre, családalapításra, az otthon
teremtés megkönnyítésére fordíthatják az összeget.

Al alacsony jövedelmü családok gyermekei 7. és 14. életévük
betöltésekor további 42-42 ezer forint összegű támogatást kapnak. Al álla
mi gondozásban lévő gyermekek számláját az emelt összegű támogatás
mellett évente további 12-12 ezer forint támogatás gyarapítja.

Évi 120 ezer forintig a szülők is kiegészíthetik a gyermek számláján
elhelyezett összeget, ami a jövőben is mentesül az adó alól. Az állam a
megtakarílásokhoz közvetlen támogatást nyújt, ami a befizetett összeg 10
százaléka. Al alacsony jövedelmü családok megtakarításaihoz kétszeres
támogatás jár.

semmiség I Privát levél Válasz erre 2006-01-11 01 :37 (30)
JANUÁR 21.ŐŐŐŐŐRRRRÜÜÜÜLT NÁÁÁÁÁSZ!Megint megnézem,

csak most abarátaimmal'lmádom a"duci takaritónő!" bennel

Igen. Mi megcsináltuk. Magyar Szocialista Párt

pici I Privát levél Válasz erre 2006-01-19 01 :24 (31)
Duci vagy nem duci a takarítónő, azt hallom tényleg nagy siker ez az

előadás aKarinthyban. Ugyanez elmondható aButaságom történetéről is.

Bátran kimondom, hogya gyomaendrődi Komédiás Kör örökös
tagja, Balázs Andrea színésznő lett. Aszíniakadémia elvégzése után három
évvel több tucat mesejátékban, színdarabban bizonyította, hogy ő is méltán
Rózsahegyi Kál mán-utód.

Olyan nagy színészekkel játszik együtt estéről-estére, mint Schubert
Éva, Pécsi Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó, Pápai Erika, Sztankai István.

Andrea aKarinthy Színház főállású színésze, atársulata az egészsége
sen zubogó tehetsége és szeretetre méltó nyitottsága révén hamar befogad
ta, aközönség pedig imádja.

Én nagyon büszke vagyok reá, és már megérte, hogy 15 évvel ezelött
megfogant agyomaendrődi diákszínjátszás, amely napjainkban serdülőko

rát éli.
Hajdú László
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[. Rendőrségihírek .]
Még előző év augusztus 20-án történt egy rablás avárosunk endrődi

részében. A Fő út-Kondorosi útnál található +Donald büfében egy fekete
símaszkot viselő térti lépett be hajnal 2óra körül. Abüfében csak apultos kiszol
gáló tartózkodott. Atérti egy fegyvernek látszó tárggyal arra kényszerítette az
eladót, hogy adja át neki abevételt. Amegfélemlített kiszolgáló mintegy tízezer
forintot adott át abevételből asímaszkos rablónak, aki gyorsan elhagyta abüfét
apénzzel. Arendőrség az azonnali, forrónyomos intézkedése során nem tudta
elfogni az ismeretlen elkövetőt. Később anyomozást fel is függesztették. Az
azóla eIIeit időszakban azonban olyan információk jutottak arendőrség birto~á

ba, amelyek alapján ismertté vált arablás elkövetőinek személye. Arablással
kapcsolatban az elmúlt hetekben 2fiatalkorú gyomaendrődi személyt, fiatal fér
fit vettek őrizetbe, akik megalapozottan gyanúsíthatók a cselekmény
elkövetésével. Abíróság azóta előzetes letartóztatásba helyezte akét fiatalem
bert. Az ügyet aBékés Megyei Rendőrfőkapitányság vizsgálja tovább.

December 13-án, aBethlen Gábor Szakközépiskola kollégiumában lopást
észleltek. Ismeretlen elkövető 9ezer forint készpénzt és egy farmernadrágot
lopott el az egyik szobából. Anyomozás során két fiatalkorú gyomaendrődi nőre

terelődött agyanú, akik takarítottak az intézményben. Előállították őket az őrs re,
de acselekményt nem ismerték el.

Január 27-én, adélelőtti órákban, ajárőr felfigyelt aBethlen utcában egy
meglehetősen bizonytalanul kerékpározó személyre. Arendőri intézkedés során
aszemmellátható és orral érezhető, illuminált állapotban lévő kerekes nem volt
hajlandó megfújni az alkoholszondát, ezért vérvételre akarták vinni. Időközben

- talán a!űtől való félelmében - mégis jelentkezett szondafújásra. Aztán fel-

sorolta, hogy reggel óta lehajtott szomjas torkán 2dl bort, 2liter sört, 4deciliter
pálinkát. Ellene ittas vezetés szabálysértés miatt indult eljárás.

28-án, az esti órákban aFő úton igazoltattak szintén egy kerékpárost, ám ő

sem akart együttműködni aszondáztatás alkalmával. Vérvétel re szállították, ahol
az orvos megállapította, hogy közepesen ittas személyről van szó. Ellene is
megindult az eljárás.

Atél folyamán eddig több víkendház feltörésre derült fény Gyomaendrőd

körzetében. Arengeteg hétvégi nyaralóval rendelkező településen most a
Peresi-, aBogárzó-, aSimai-zugokban történtek betörések. Visznek min
dent, amit találnak, például horgászbotokat, egyéb kisgépeket, szivattyúkat,
fúrókat, kézi szerszámokat stb. Ilyen esetekben általában azt állapítják meg a
nyomozás során, hogy az elkövetéskor keletkező rongálások mértéke na
gyobb az ellopott dolgokénál.

Megelőzésben főleg apolgárőrség segítségével tartanak járőrözést, ám
szinte lehetetlen az egész terület szemmel tartása. Atavalyi év vége felé ered
ménnyel járt arendőrségi nyomozás efféle ügyekben, hiszen összesen mint
egy negyven fel- és betörést elismertek elfogott betörők, ami pozitív ered
mény.

Városunkban a besurranásos lopások lolyamatosak! A nap minden
órájában történnek ezek, de főleg nappal, heti rendszerességgel. Arendőrség

tapasztalata, hogya lakók nemtörődömsége elősegfti abesurranók ered
ményességét.

Felhívják afigyelmet, hogy apolgárok saját vagyonvédelme, biztonsá
ga érdekében mindenki tartsa zárva az utcai ablakokat, ajtókat, még abban az
esetben is, ha otthon tartózkodnak.

Kertünk talajának javítója a földigiliszta
A kertészkedő jól ismeri a földben élő gilisztál, amely nappal,

esős idő esetén bújik elő. A napot nem szereti, mert a napfény
hatására a vére elbomlik, és elpusztul. Ezért ürítéskor, valamint
táplálkozáskor asötétség leple alatt jön afelszínre.

Földünkön több ezer fajta él, hazánkban húsznál több fajtája
található, melyek 6-20 cm hosszúságúak. Teste szelvényekből áll.
Rajtuk serték vannak, és az izmok segítségével halad előre. Szerves
anyaggal (rothadt növényi maradványokkal) táplálkozik. !Iz. egész
belső teste egy hosszú tápcsatorna, mely állandóan telítve van.
Naponta súlyával megegyező mennyiséget fogyaszt el. Egyedenként
vegyesen hím- és nőivarúak. !lz.onban amegtermékenyítéshez két
ivarérett giliszta kell. Ivarérettségük onnan ismerhető fel, hogya
testük közepe táján ivargyűrű található. Ez agyűrű vastagabb atöbbi
résznél. Atojásait (1-3 mm átmérőjűek) atalaj felszínén rakja le, és
két-három hónap múlva kelnek ki a kis giliszták. Élettartamuk
általában 15-16 év.

Jótékonyságuk abban nyilvánul meg, hogy járatokat fúrnak a
talajban, és ezáltal a csapadék hamarabb bejut oda, javul a
vízelvezető képesség, és a levegőcsere is hatékonyabb. Hasznos
tevékenységet fejt ki a talaj forgatásával, keverésével. Ezáltal a
szerves eredetű, valamint az ásványi eredetű talajalkotórészek ke
verednek. Agiliszta bélcsatornáján keresztülment ürCilék akerti tala
jhoz viszonyítva sokkal több nitrogént, foszfor!, káliumot, magné
ziumol, meszet tartalmaz. Ezen ürülék a kedvező összetétele miatt
legoptimálisabb a növények számára (a tápanyag hasznosítása
szempontjából).

A giliszta csak vegyszermentes talajban tud élni.
Talajfertőtlenítő, valamint növényvédő szerek hatására a giliszta
elpusztul. Ugyanis bőrük érzékeny a savas szerekre. Ahol rend
szeresen vegyszerrel védekeznek gyomok ellen, ott nincs giliszta.
Természetesen a műtrágyák használata is hozzájárul a kipusztulá
sukhoz.

Újabban már komposztkészítő gilisztát is tenyésztenek. Azsák
ban árult komposztföld ilyen gilisztákkal érlelt és készült talaj. A
virágcserepekben kapható gyökeres virágot is ilyen földbe teszik.
Zsákolás előtt a komposztot rostál ják, és ezáltal választják ki a
gilisztákat, majd teszik újabb földbe őket. Ez a komposztkészítő

giliszta kisebb a földigilisztánál, hossza mindössze 4-8 cm.
Viselkedésre nézve élénkebb, mozgékonyabb. Olyan talajban szeret
élni, ahol valamilyen kérődző állat trágyája is jelen van.

Üvegházban, fóliasátorban gilisztahumusszal történő trágyázás
a zöldségnövényeknél minőségi változást idéz elő. A kutatások
alapján az ilyen trágyával nevelt növények magasabb C-vitamint tar
talmaznak. Továbbá a termésmennyiség nagyobb, és korábban
szedhető, mint az istálló- vagy műtrágyával kezelt zöldségkultúra.

Spanyolországban tűnt fel nekem, hogyafóliasátrak mellett
sorakoznak a humuszos földdel telített zsákok. Kérdésemre, hogy
miért van olyan sok teli zsák, azt válaszolták, mert a termés
betakarítása után a talajt kicserélik. Ezáltal biztosítják a fertőzés

mentes termőtalajt és a további eredményes termelést.
Tapasztalatom szerint Nyugat-Európában intenzívebb a fólia alatti
termesztés, mint nálunk. Hunya Alajos
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APRÓHIRDETÉSEK

JARMU

Hitel mindenkinek! 661285-503

KIADO

Hajdú Energomat Thermal automata mosógép,
programkapcsoló hibával eladó. Kerti telepít
hető vegyszer szivattyú eladó. Benzinmotoros
1 colos szivattyú eladó. Lárak: 8 E--6 E-30 E
Ft. Érd.: 06/30/3608-143. -b-4x-

Felújított számítógép eladól .HáZ-monitor-bil
lentyűzet-egér. I.ár 90 EFt. Erd.: 66/280-043
16-20 óráig -b-4x-

Házkörüli munkát vállalok. Tel:06-20-314
0920

1 db anyakecske eladó (20 E Ft). Erd.:
30/3428-846. -b-4x-

2 személyes ágyneműtartós rekamié eladó.
Érd.: 284-319

Eladó cirkula, PB-palack, iróasztal, 120 l-es
hűlőszekrény. Érd.: 282-327

Gye., Kollmann ltp.-i 2. em. 2 szobás lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 06130/5912-168

MUNKALEHETOSEG

1200-as Lada másiéi év műszakival eladó. I.ár
100 EFI. Érd.: 66/283-494. -b-4x-

126-os Polski Fiat eladó. Erd.: este 66/284
785 -b-

Szakácsot, felszolgálói és pullos lányokat kere
sek. 06130/9439-576

Adóbevallások készítését vállalom magánszemé
lyek részére. Gondos, pontos, jutányos. Érd.:
Varjú Anikó, Gye., Rácz L. 25. sz.

előkészítő, isméllő, gyakorló, felzárkoztató
foglalkozások. Nyári hónapokban pótvizsgára,
javIIóvizsgára, osztályozó vizsgára való intenzív
felkészítés. Tel.: 285-141 (esti órákban);
06130/8563-218. Az Ön gyermekéért dolgozoml

Orségi vendégházak egész évben kiadók.
Programszerv.~és, lovaskocsizás, gOfT)
baszedés.. . Udülési csekkel ellogadunk. Ar
2500 FVfő/éj. trd.: dr. Mercz Ilona Éva, 9970
Szentgollhárd, Széll K. tér 16. FI2. -b-

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Fekécs Gyula és Búza Erika,

Elhunytak: Kis László 68, Patkós Imre 60, Kéri Imre 76, Biró
Benedekné Kenyeres Gizella 82, Baneth Zoltán István 63, Dobó Imre
80, Farkas Margit 48, Valuska Jánosné Vinkovits Margit Gabriella
80, Pelle Andrásné László Margit 77, Szmarkó József 91, Sóczó
László 60, Szarka László 51, Anka István 75, Özv. Forgács Máténé
Homok ülga 71, Erdei Ferencné Kerekes Gizella 61 éves korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÖBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7...,. és az
@~'FJP apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban 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 amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283·288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18, sz, alatt. Tel.: 06/30/580-478, 06/30/580-479

Ujszerű kéZI rokkantkerékpá!, kézi morzsoló
eladó. Ár megegyezés szer. Erd.: 06130/5795
875. -b-

Felújításból eladók: 4db aluminium radiátorcső,
3 db hőtárolós villanykályha, 1 db 150-es fehér
öntöttvas kád, 1 db világosbarna 170-es
öntöttvas kád, 1 db világoszöld mosdókagyló
szilonlartó lábbal, 1 db világoszöld WC-kagyló,
1db fehér WC-kagyló, 1db fehér mosdókagyló,
1 db MOFÉM mosdó csaptelep,1 db MOFÉM
kád-zuhany csaptelep. Ár megegyezés szerinI.
Érd.: 06/20/9506-703. -b-4x-

T4K kistraktorhoz való túkasza és egy függesztett
borona eladó. Érd.: 282-124; Gyóni G. 37.
Palackos gáztűzhely, heverő, mosógép, ágy
neműtartó, éjjeli szekrény eladó. Érd.: este 284
785.
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Gyoma központjában gyógylürdőhöz közel egy 3
szob~s és egy 1 szobás, összkomfortos lakás
EGYUn eladó a hozzájuk tartozó kertekkel.
Vállalkozásra nagyon alkalmasI I.ár 10,6 M Ft.
Érd.: 06130/6472-407. -b-4x-

Gyomán, Maglárlaposon, a Selyem u. 127. sz.
alatt 4,5 szobás, beépíteIt telőteres családí ház
gázfűtéssel és kialakítolt vegyes tüzelés i
lehetőséggel, garázzsal, melléképületekkel
eladó. Lakótelepi földszinti lakás, vagy kisebb
csal,ádi ház beszámllása lehetséges. t.ár 9,8 M
Ft. Erd.: 06/30/4384-943; 66/386-696. -b-4x.
Gyomán, a Kossuth úton 3 szobás,
összközműves, kertes családi ház sürgősen

eladó. t.ár 8,5 MFt. Érd.: 66/282-233 egész nap;
66/284-785 csak este. -b-4x-

Gye.-ön, 2 szobás kockaház, összkomfortos,
konvektoros fúléssel, akár bútorozoltan is eladó.
t.ár 4 M Ft. Érd.: Szilágyi Ildikó, Gye.,
Szélmalom u. 2. sz. -b-4x-

Oregszől6ben, Kondorosi kövesút melleIt beke
rítelttanya, szépen re0dben tartott, löldterüleltel,
eladó. t.ár 1,6 MFt. Erd.: 66/285-636. -b-4x
Gye., IIjúsági ltp. 11. sz. löldszinti 2,5 szobás
lakás eladó. t.ár 8M Ft. Érd.: 06/1-2216-965. 
b-4x-
Gye., Endrődi u. 31. sz. alalt kertes ház (56 m')
2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, vegyes
tüzelés, gáz is van - eladó sürgősen. Kís udvar
230 m2. t.ár 5,5 M Ft. Érd.: Gellai Margit, Gye.,
Endrődi u. 31. sz. -b-4x-

Gye., Rácz Lajos u. 5. sz. alalt konvektoros 1
szobás komfortos ház eladó. I.ár 2,9 MFt. Érd.:
66/285-636. -b-4-

Családi ház eladó a Rácz L. utcában Erd.:
06/30/9531-355

INGATLAN

Póhalmon, köves út melleit, tanya eladó, 700 m'
gazdaságí épüleltel és 2 hektár föddel (villany,
túrolt kút van). t.ár 2,5 M Ft Érd.: 06130/3806
884 -b-4x-

Hunyai, összkomfortos ingallan eladó.
Külterület, de nem tanya. I.ár 2,5 M Ft. Érd.:
06170/9412-829. -b-4x-

Vásártéri Itp.-en 3. emeleti lelújítoltlakás eladó.
Erd.: 66/288-799, 0617013685-725 -b-4x
Endrődön, Fő út 36. sz.. Holt-Körös parti,
műemlék jellegű ház és. aSelyem út 5. sz. alaIti
beépllhető lelek eladó. Erd.: 661386-387

Gyoma központjában 3 szobás, összkomlortos
családi ház ~Iadó. Garázzsal, melléképüleltet. t.ár
6,9 M Ft. Erd.: 66/386-132; 06/30/6767-360.
-b-4x-

Gye., Mikszáth utcában 3szobás, összközműves
~áz eladó. Lakótetepit beszámltunk. I.ár 10M Ft.
Erd.: 06/20/4428-362. -b-4x-

Gye, Október 6 ltp. földszinIi, 4 szobás lakás
eladó. I.ár 5,5 M Ft Érd.: 06/20/2310-784. -b
4x-

Gyomán, a Fűzfás-zugban 220 n.-öl vízparti
telek faháual eladó. I.ár 850 E Ft. Erd.:
06/30/5139-666. -b-4x-

Gyomán kivül-belül lelújllolt, összkomlortos, 2
szobás kertes ház garázzsal eladó. I.ár 5,5 MFt.
Érd. 06170/7734-477. -b-4x-

Gyomán a központban, tel6térbeépíléses, 2
család részére is alkalmas, hőszigetell, jól kar·
bantartolt családi ház melléképüleltel, garázs
zsal, 600 m'-es telken eladó. I.ár: 16 M Ft. Ér
deklődni: 06/66/285-693 vagy a 06/30/4716
476-os tetefonszámon lehet.-b-4x-

Ház eladó nagy melléképülellel. Erd.: 282-482
Gye.. Szélmalom u. 1. sz. alaIIi ház sürgősen
eladó, 2szoba, fürdőszoba, gázos, nagy kerttel. VEGYES
I.ár 2,8 MFt. Erd.: 06170/3367-926. -b-4x- TALALKOZO • A volt UGARIISKOLA ez év
Gyomaendrőd központjában, Jókai 20. sz. alaltmájusában találkOZÓI szer.vez. Érdekl6dni lehet:
összkomlortos parasztház eladó. I.ár 8 M Ft. Oláhné Szabó Éva 2~312; Buláné Gellai Irén
Érd.. 8-16 ó06170/3843-329. -b-4x-2~032; Altné Salamori Teréz 284-538. -b-4x •
Gye., Kollmann lakótelepen 1,5 szobás IÖlds~zin' Eladó: asztal, konyhaszekrény, székek és sok
li lakás teljesen felújítolt állapotban eladó. Erd.: '!,;m~ás,-"Is~. ,;,Ér~d.,-!:2",8~2--",48",,2'i-'~~~~~~
06130/3481-591 " lGye.,) Időseknek bevásárlást, takarítást vállalok.
Endrődön, Bem u. 18. sz. alatti ház eladó: 3 Ar megegyezés szerint. Érd.: 06/20/4285-775
~oba, konyha, kamra, fürdőszoba. I.ár 4 M Ft. ;;.'e-b;::-4.,.,x-;..,..,..."-.,..,..,-~~,......,....".,,....,.-...,...,.~~
Erd.: személyesen, vagy 66/386-217. -b-4x- Gépelés,szövegszerkesztés iraltűzéssel is. Erd.:
Telekké minősíthető zártkert eladó VarlÚ Anikó, Gye., Rácz L. 25.
Besenyszegen, aZalka. Máté u2. sz. alatt. Ásott BontolI tetőcserepet és B-30-as téglát vennék.
kút van. I.ár 680 EFI. Erd.: 06/30/3608-143 -b- Górés taka.rmánykukorica, szürke májlib~ élve és
4x- pucolva, Ujkert-soron hereföld eladó. Ar meg-
Gye., zöldövezetben, gyógyl.ürdőhöz közel csalá- egyezés szerinI. Érd.: 06170/5237-959 -b-4x-
di ház eladó.l.ár 5,5 MFI. Erd.: 36/315-145 -b- Német nyelvórák középfokig. 1000 FV90 perc.
4x- Érd.: Varjú Anikó Gye.. Rácz L. u. 25.
Gye., Fűzfás-zugban 300 n.öl beépítetlen bel- Eladó 2db fiókos, polcos szekrény, 2 lapos lőző
területi telek eladó. I.ár 300 E FI. Érd.: gázpalackkal, 140 l-es fagyasztó hűtő, 1
06/20/9471-344. -b-4x- könyvespolc,1 kerek és 1konyha asztal, olcsón,
Gyomán, az Arany J. 16. sz alatt 4 szobás, megegyezés szerinI. Érd.: 06/30/5139-666. -b-
összkomfortos családi ház eladó. I.ár 10M FI. ;::4x~-:-:-::=::0:-::-:-0-=-=-""""'-=:-""'--'=""""'"
trd.: ahelyszínen, hétvégeken: 06/20/5266-573. Idős emberek gondozását, ápolását, takaritást,
-b-4x- bevásárlást vállal ok. Érd.: 06/30/3600-014.
Gyoma központjában 120 mLes, 3szobás lakás Bőrkabál. fekete, hosszú 48-as méret eladó. I.ár
melléképüleltel, garázzsal, nagy pincével eladó. 3EFt. Érd.: 06130/2738-455. -b-4x-
I.ár 10 MFt. Érd.: 06120/2276-536. -b-4x- Fekete, középtermetű szuka kutya keresi
Endr6dön, 8 éve épült házamat cserél~ém gazdáját. Különös ismertető jegye: mellén, 3
kisebb, komlortosra, értékegyeztetéssel. Erd.: lábán fehér folt van. Szilvesztert követően tűn-

Endrőd, Liliom u. 3. sz., 06170/3361-172 hetell el. trd.: 06130/6768-242 Dobó Rita
Endrődön, aC?illagos utcában parasztház kiváló Női, férfilodrászat és szolárium (25 FVperc)!
portán eladó. Erd.: 06/30/5846-633 Hol? Endrődön, a Rózsa presszó melletl.
Endrőd központjában családi ház eladÓ, vagy Beiolentkezés: Solymosi Edít. 06/30/5219-869
Vásártéri lakótelepire cserélném. Erd.: 285-159 BAU-LUX Fürdőszoba Szalon I Mi megvalósitjuk
Gye., Arany J. 15. sz. alaIIi összkomlortos álmai fürdőszobáját. Nézzen be hozzánk, s nem
parasztház eladó. I.ár 6 MFI. Érd.: 661386-617. bánja meg! Hol? Szarvas, Oeák F. u. 2. sz. Tel.:
-b-4x- 216-023
Kertes családi ház eladó. I.ár 6,5 M FI. Erd.: "'MccA-"'Z~SIc-.P"'a""pír"lC-;ró-sz-er~t-ov~áb~b-ra~i-s ~vá~rja~ke~dv-es
66/284-482 -b-4x- vásárlóil! Nézzen be hozzánk, s érdeklődjön

Gyomán, aCsepüs-kertben. 1 hektár szántóiöld, akcióinkrófl Hol? Endrődön, a Rózsa presszó
44 AK eladó.l.ár 620 EFI. Erd.: 66/285-510 esli mellett.
órákban. -b-4x- ~M"-'ag'-';'ánCC:ta-n~ár-i á~ll~ás-t-vá=lIa~lo~k~á-lIa-lá~no-s~i~sk~ol~ás~ok
Kocsorhegyen aHármas-Körös gátja mellelt300 mellé. (Másnapra, dolgozatokra, sz~-

n.-öl bekeritell gyümölcsös eladó. Kút, villany monkérésekre, versenyekre való felkészllés. Uj,
van. I.ár 320 EFI. Érd.: esti órákban: 66/285- hatékonyabb tanulási stratégiák, módszerek
510. -b-4x- elsajátllása.) Cél a minél jobb iskolai eredmény
Gye., ház eladó, 2 család részére is alkalmas. elérése. További inlormációk: 285-141;
Csere is érdekel.l.ár 20 MFt. Érd.: 66/284-788. 'F06~/3~0/,,"857!6=.:3-7.21:c;8"""-:C=""""''''''''-'''''''''777''''''''''-
-b-4 x- TiszlelI Szülők! Korrepetálás, felzárkóztatás,
Gye., Vásártéri lakótelepen földszinti, 2,5 szobás magánórák, fejlesztő foglalkozások, másnapra,
lelújított lakás sürgősen eladó. I.ár 6,9 M FI. dolgozatokra, versenyekre való felkészités, lan-
Érd: Bótos Andrea, Gye., Vásártéri ltp. B/A/2. tárgyspecifikus jártasságok, készségek,
-b-4x- képességek (pl. fogalmazási tevékenység,
Gyomán, a Budai u. 1. sz. alatt összkomfortos helyeslrás, nyelvtan, szövegértés, matematikai
parasztház eladó. Érd.: 06/30/5795-875. -b- algorilmusok elsajálítása slb.) lejlesztése, leh~t-
Gye., amerikai konyhás, 90 m'-es családi ház séggondozás általános iskolásoknak. Uj,
garázzsal, parkosítolI kerttel eladó. Budapesten hatékonyabb tanulási stratégiák, módszerek
zöldövezetben lakás is érdekel.l.ár 12 MFI. Érd.: elsajátflása. Tanulási problémákkal küszködő
66/285-810; 06/70/2150-304 -b-4x- gyerekek lelzárkózlalása. Iskolai szünetek alall
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Kerttulajdonosok,
figyelem!!!

Nádvágást, tűzifa vágást, veszélyes és egyéb
fák kivágását, gallyazását, továbbá tavasztól
fünyírást, kaszálást, víkend- és egyéb telkek
gondozását, elhanyagolt kertek és porták rend
betéteIét - metszést stb. - vállaloml

Érdeklödni: Hermann Mihály, 06/20/3882
263

Átalakult(!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. ~

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfőszünnap! I;

....~:~.~~~.~~·:~-b-'j,r."f~Jf.i,::::R':!2-':~~.11.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:Gabonamoly·, zsizsikgázosítás:
• ,. ,,. 1',..

:MAGTARFERTOTLENITES:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

* * *

aMarl Özlelllaz

Az OMart Könyvesbolt

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban

Gyomaendrod, Fo út 216. Tel.: 284-815

Aranv- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendel kezésére!

Aranv- és ezüstékszerek javítása. tört oranvból
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréje!

Aronv. ezüst még mindig nálunk o legkedvezőbb

áron!
Fénvképezőgépek. Filmek. Fotóalbumok.

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőr kidolgozás.

Audio- és videokazetták széles választéka,
digitális Felvételek Fénvképre másolásol
Ajándékutalvánvunk praktikus ajándékl

Bővülö választékkal várja kedves vósárlóit az
üMart Könyvesbolt

Szép- és szakirodalom, idegennyelvű kiadványok.
kották, térképek

A boltban pillanatnyilag nem kapható kiadványok
megrendelhetők!

.......................•....•....•........
AUTOJI.",OlAN_

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja·33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban
és kategóriákban

:"3:

INTENZív ÉS HAGYOMÁNYOS

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. február 14-én 17 órakor
Endrődön: 2005. február 14-én 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendröd, Kossuth u. 18. Telelon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd. csütörtök 17-20 óráig

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

AKCiÓ!!!
FEBRUÁR HÓNAP- ~'.'

BAN TAPÉTÁK ~"
1O%-KAL OLCSÓB- ~~; "
BAN KAPHATÓK!

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az aJábbiakkal:

•

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körü temetkezési szolgáltatás

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig. 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612
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THERIfIl
Epítőipari Kft.

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. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

Érd.: 30/9552-374

If .Körösi Weekend HOrgáSz-~~~ '.
.~hobbY·, kempinl!szaküzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában

Vasutas Egészségbiztosítási beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

.l//L---:;::
v
L
e::

<;::

'1" 'i '\ f';"\

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint

• Részletfizetési lehetőség
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festék
patronok, tonerek és ezek

töltése

• Szakkönyvek
• Internet előfizetés

(mikrohullámú, telefon

vonalas), és kártyás

• Helyi hálózatok ter
vezése, kivitelezése

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, inter
netezési lehetőség

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal
szemben.)
TeVfax: 66/581-610
E-maii: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-12 és 13-17

szombaton: 9-12

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

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

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, falítéka, konyhaszekrény, láda,

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

\.. ~:r~a~~o~t~G.:~m~~~r~d~r:.0~s~a:: ~9~ .J
Az árak váilOztatásának jogát jennrarrjuk

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
Új BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

YÜZÉP·YELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
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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Széles választékkal és kedvező árakkal
várjuk az érdeklődó'kef.

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. Tel, :66/442-755

MŰHOLDAS,FÖLDI ÉS WiFi
antennák

Digitális nzíillOldvevő I1lál'

14 900 Ft-tól

. , , .

. ,. .Kínáiatunk: ..
·•. konyhai gamitúrák ".e szekrénysorok .....,. .....

e Űlőgarnitúrák,3+2+1
efranciaágVak' .. .

'. '~.széles választékban kiegészítő kisbútorok
'.. ~~tkezőgarnitúrák.. . .

I(étbank~edvezö hitelei!
·-Á.:Credigen bankbóO.uszaí üz/etünkben

i levásárolh'a'fók, '.

.': ~Qgy,in~ézés a helyszínen!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig e telefon: 66/282-068

Tegyeszéppéotthpnát a nálunK'
:..•.• '.:·vásár'oit jó mi'nőségü, 'l:

.. , .... t· '"

·kedvezffárútermékekkel!

:GYOMAENOROOt BÚTORBOLT .
. '.;' .... c, . Kisréti ütca36. szám,:> .

; :(voltTejcsarnokkal'szemben)

IN
í-rE-.jr-'\ NYELVTANFOLYAMOK
I I I~ kezdötöl

a
• nye.lvvizsgáig

Tanuljon nyelveket, jelentkezzen tanfolyamainkra!

újrakezdö angol, német, francia - márciustól
haladó angol - márciustól
jelentkezési határidő: február 25.

nyári intenzív
• kezdő angol, francia, olasz, német
• alapfokú nyelwizsga-előkészítő angol, francia, német,
• középfokú vizsga-előkészítő német, angol

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől 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 határid6, kedvező árak. Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Ügyfélszolgálat telefonon: 66/282-686 reggel 8-tól délután 5-ig
E-maii: vendel@anet.hu.vendel@bekesnet.hu

(I
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686,

leL 06120/9142-122· 20/4684-876\~
E-maiI: vendel@bekesnet.hu ~

Nyilvántartási szám: 06-0077-02 .

Igény szerint folyamatosan indítunk 30 órás angol és német
kezdő tanfolyamokat!

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTÍTÁs, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVElő ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.
NyiTVA: ~ÉTfőTŐI pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk kÁZTÓI ~ÁziG szÁllíTÁs l

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

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·'

i "., PAPIRDOBOZ i
• ",' Stancolt és hagyományos

!: PAPÍRDOBOZ gyártása!

I STANCfDRMA KÉszíTÉS I· .
I RÓZA KFT. I
· 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. .
I Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122 I

E-maii: vendel@bekesnet.hu
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Sándor Service Kft.

SILUETT FITNESS CLUB
, FÉRfI- ÉS KÜLÖN NŐi BODYTEREM, SZAUNA,

SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna -stepaerobic - aerobic
masszázs (bejelentkezés alapján)

Bérletek, napijegyek, teremigény-bejelentés:
66/285-840; 06/30/6278-234

Nyitva tartás: H.P.: 8-21-ig, Szo., Vas.: 14-21-ig.

FordFocus

SEL/SÓÉpírÉ~ZEi
SZARAZEPJTÉS

CiLLAi·
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - H6SZIGETELÉS
- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS

Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz
falal<, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 936 Ft/tábla' 12,5

mm: 973 H/tábla, impregnált 12,5 mm: 1620 H/tábla·
Estrich beton 624 H/40 kg; hőszigetelő rendszer 2305

Ft/m 2-tól, JSOVER 10 cm hőszig. 5280 Ft/tek., tetőfóliák,

faanyagok, Frühwald térkövek!
PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,

50-70%-kal kevesebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. TeJ.: 66/282-440; 30/3326

075; 30/6278-234
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.• Tel.: 59/321-134. fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externel.hu honlap: www.fordsandorservice.hu

• Az AssocIaUon ol Commercial and SpeclaIis&cI ve!11de EOttOt'$ (ACE) 6lOi"SJása 3JaCj&n.

Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!

AFordFocus légkondicionálóval már 2 999 OOO forinttól elérhető!

Csak nálunk az árkedvezmény összevonható az
,,1 év félpénzen" akciós finanszírozással I

Törlesztőrészlet 1 évig havi 24 880 forinttól, THM 6,6 "!o!
Keresse fel márkakereskedésünket l

TÉLI RUHÁK
VÁSÁRA!

Géprongy folya
matosan kapható

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

'\UTI

@
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

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, német piacvezető KERMI radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok, boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk: idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

5500 Gyoffiélendrőd,VI. ker.· 540.
T~1./faJ(:_QE>-6.6-386_-18,6,96/;39/;3?48-QJ~.
Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna

építés, úttervezés, -kivitelezés
ÉptU!Si ({.Jl!Jago/t: sorte!. fl omO/l. cement. mész. sUi-ttU(tSa

Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd,

~~ Lévai u. 21.
Telefon: 66/386-694, 06/30/9531-355

Az alábbi anyagok árusítását kezdtük meg:
• Nyílászáró és bútor vasalatok, élfóliák
• Lambéria és hajópadló 800-1760 Ft +ÁFA
• Farost lemez borítású ajtó 12 cm tokkal, lővér zárral, kilinccsel,

címmel, küszöbbel, szegőléc nélkül.
75/210 tele 9060 Ft +ÁFA
90/210 tele 9630 Ft +ÁFA

. 100/210 tele 10200 Ft +ÁFA
90/210 üveges, üveg nélkül 10080 Ft +ÁFA

100/210 üveges, üveg nélkül 10650 Ft +ÁFA
I

:Vállaljuk egyedi fa nyílászárók, bútorok, valamint fából
I

:készült egyéb termékek gyártását.
l~~~~~!1_k_~a.?~'y.?~_~~~!~~í!~~_§QQ~!..~~Qf~.:_~~~ ~
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~abútor
M Ú S.Z A IC I ..ÁR Ut·tÁ Z L Á N C

MEGNYITOTT A BALLA BÚTOR bemutatóterem is!
AZ Új ÉVBEN IS ÓRIÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!
Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek

háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok•••
padlószőnyegek, PVC-szőnyegek

laminált padló, lakástextil...
Bútorok: konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!

Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

I I I

KINAI NAGYARUHAZ
GYOMÁN, aHősök úl:ja 48. szám alatt.
ENDRŐDÖN, aFő út 16. sz. alatt (volt ÁFÉSZ-csemege)

Téli kiárusítás:
20% árengedménnyel

,
TELI női, férfi-, gyermek-

• bakancsok, csizmák, hótaposók

• kötött pulóverek, mellények

• télikabátok, dzsekik

• bélelt nadrágok

• bundák

• sapkák, kesztyük, kalapok, sálak

Várjuk kedves vásárlóinkatl

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Onkormányzatának lapja • Felelös szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődVáros Képviselő-testülete·5500 Gyomaendröd. Szabadság tér I. • Tel/fax: 66/581-237, fax: 66/283-288

A kIadásért felel: dr. Csorba Csabajegyző• Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: gyehirado@freemail.hu • TeIjeszt1k a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: llI/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 2006. MÁRCIUS MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

BEIRATKOZÁS LOMTALANíTÁS!

11 6rakor ünnepi megemlékezés agyomai városrészen,
aSzabadság téren, majd koszorúzás aHősök Emlékművénél.

Mindkét helyszínen Giricz Lászl6 tart ünnepi megemlékezést

MÁRCIUS 15., NEMZETI ÜNNEPÜNK PROGRAMJA
9órakor ünnepi szent mise az endrődi Szent Imre Kat. Templomban,

9AO-kor ünnepi műsor aHősök terén.
•

Március 27-én kezdődő héten lomtalanítást tart aGyomaszolg
Ipari Park Kft. Gyomaendrődön. Kérik a lakosságot, hogy a szilárd
burkolatú utak mellé helyezzék ki az elszállításra szánt lim-Iomot!
Lehetőség szerint összekötve vagy zsákokba csomagoltan, ne
ömlesztett módon!

Hígtrágyál, trágyát, valamint balesetveszélyes (éles, hegyes dol
gokat) nem visznek el!

..................••..•.....................•.........•.......· .
: HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! :

..···
·

·
·
·
··

·

Géves hitel·ügyintézési gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk!

500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig FORINT ÉS DEVIZA alapú hitelek!
Hitelkamat már 2,74%-t611!!

LAKÁSCÉLÚ és SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
AOÓSSÁGRE~DEZÉSJ T_ERHEL"I~GATLANRA IS PLUSZ HIJEL~K,
SZOC.POL. UGYINTEZES, SZEMELYI HITELEK, HITELKIVALTAS,

INGATLAN LíZING stb.
Új! ÚJI ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG állami garanciával,

10% önerővel, vagy önerő nélkül is, 500/0 szoc.pollal
OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

35 éves korig hasznáII lakás vásárlása esetén 50% szoc.pallal
KÖZTISZTVISELŐi ÉS KÖZALKALMAZOTTI hitelek

állami garanciával csak avásárolt ingatlan fedezetével12,5 MFt-25 MFt-ig
AKCiÓ!!! AKCIÓ!!! AKCiÓ!!!

200G. 02. 20.-200G. 03. 31-ig
BENYÚJTOTT DEVIZA ALAPÚ HITELKÉRELMEK ESETÉN .

ÉRTÉKBECSLÉSI KÖLTSÉG ÉS KÖZJEGYZÖI DíJ NÉLKÜL!!!
SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!!!

Leinfarmálhatóak vagyunk!
Hitelügyintézés az Ön lakásán, vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk! •

AZ ELVÉGZED MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Hfvjon bizalommal!

Hiteliroda: 5650 Mezóberény, Bajcsy-Zs. u. 27. sz. :

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti fötanácsadó területi képviselő asszisztens.

• 06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537 :..............................................................

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő·testülete a
2006/2007-es tanévre az óvodai és az általános iskolai beíratás
időpontját 2006. március 20.,21.,22. napjára rendelte el.

DR. CSORBA CSABA jegyző

Kérem atisztelt Szülőket, hogy agyermekük óvodai, iskolai beíratásá
nak szíveskedjenek afenti időpontban eleget tenni!

Ha a szülő gyermeke beíratását elmulasztja, a 218/1999. (XII. 2)
Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja alapján 50000 Ft, azaz ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

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 igényei szerint

GYOMAENDRÓDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madach u. 2/2.

Mobi!: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

Tisztelt Szülők!
Óvodai beíratás
Aszülő az általa kiválasztott óvodába írathatja be a2006. évben 3 éves

kort betöltött gyermekét. Az óvodai ellátást a gyermek 3. életévének
betöllésétőllehet igénybe venni. Kérjük, hogyabeiratkozáskor vigye magá
val gyermeke születési anyakönyvi kivonatát és gyermeke egészségi
állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2006. évben az ötödik életévét betölti, az
óvodai nevelési év első napjától kezdődően - 2006. szeptem
ber 1. - óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra
felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása
2006. szeptember 1. napján kezdődő 2006/2007. tanévben tankötelessé

válik az agyermek, aki 2006. május 31. napjáig betölti hatodik életévét, ha
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. Aszülő kérelmére agyer
mek lankötelessé válhat akkor is, ha ahatodik életévét 2006. december 31.
napjáig tölti be.

Felhívom a szülők figyeimét, hogyabeiratkozáskor az alábbi iratokat
kell bemutatni:

• agyermek születési anyakönyvi kivonata
• agyermek lakcímét igazoló irat
• agyermekről készült óvodai szakvélemény
• aháziorvos igazolása agyermek iskolaérettségéről.
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. február 23-án

-H.I.-

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
./ A belvízzel veszélyeztetett területek leginkább a külterületi részek.

Ezzel a témával foglalkozott 16-án az endrődi Közösségi Házban tartott
fórum is, ahol avíztársulatok, FVM hivatal, a vízügy képviselője, aváros
érintett gazdái, az önkormányzat képviselői vettek részt. Legégetőbb a
csatornák tulajdonosainak megtalálása és a csatornák karbantartásának
hathatós megszervezése, de van olyan terület is, ahol nincsenek kiépített
csatornák, vagy már beszántották, ezeknek megépítése, újbóli rehabilitása
égetően fontos, - hangzott el. Amennyiben szükséges, abelterületen
belvíztől bajbajutott idősebb, elesett személyek segítése, azt közmunká
sokkal megteszi az önkormányzat, de máshol is, ahol ez indokolt.

./ Avolt ENGI területén 30 db toxikus anyaggal teli hordót találtak. Ezt
az épületet eladta a felszámoló egy dunavarsányi cégnek. Ez ugyan
megvette, ám nem fizette ki. Ezt valaki kibérelte, és telerakta ahordókkal. A
bevizsgálás megtörtént, ennek összege 240 ezer forintba került. Kiderült,
hogy veszélyes hulladék. Aterület, épület lezárásra került. Ha elindul ennek
megsemmisítése, az legalább 6millió forintba kerül. Az ominózus ingatlan
tulajdonosa is vitatott egyelőre.

./ A gabonatároló építmény hivatalos átadása március 2-án lesz, 14
órakor, erre az FVM miniszter, Gráf József és egy államtitkár érkezik majd.

./ Február 23-tól abelvízi védekezés II. fokú ra változott.

./ Képviselők jelezték, hogy a városban több helyen a belvíz néhol
problémákat jelent az utcákon, járdákon, sőt aszennyvízcsatorna tartaimát
is kiemeli aközterületre.

./ Babos László képviselő egy mendemondára hívta fel afigyelmet, és
választ várt rá. Történetesen az a pletyka szintű hír, hogy össze kívánják
vonni a gimnáziumot és a Kis Bálint Általános Iskolát. Erre válaszában
elmondta apolgármester úr, hogy ilyen téma most nem merült fel, ennek az
ötlete sem, szó sincs róla, bár lehetséges, hogy egyszer majd valaki felveti.
Arról volt szó, hogy a feszített költségvetés miatt, ami évek óta hasonló,
meg kell gondolni, hogy az intézmények és egyéb támogatást élvező

szervezetek stb. mellett a gimnáziumot meddig tudja a város megtartani,

'-'--,"-- - ~-_ - _ , _-o_,~_,__·__·w·_· ..·.._·__

Gyászol a magyar torna~társadalom .
___._•••~ •••__ .~ ••~w.__.-._••_ •••• ---:._A.....>---...w.__ ~.__.• ..........--._•.......,;_• •_ _>0<.__",", ._...__

73 éves korában elhunyt Varga
Lajos. 1933-ban Gyomán született.
Általános iskolai tanulmányait
szülőföldjén, középiskolát Kiskun
félegyházán, majd testnevelőtanári

diplomáját a Magyar Testnevelési
Főiskolán szerezte meg. Nyolcszoros
mestertokú magyar tornász bajnok. Az
Újpesti Torna Egylet örökös tornász
bajnoka. Negyvenháromszoros
válogatott volt.

Több Európa- és Világbajnokságon
képviselte hazánkat. A teljesség fel
sorolása nélkül jelentősebb nem
zetközi versenyek résztvevője volt:

Koppenhága, Prága, Berlin, Párizs, Bukarest, Moszkva, Tbiliszi ...
Teljesítményének csúcsát a két olimpiai szereplés jelentette: 1960-ban
Rómában, 1964-ben Tokióban.

Munkabírása, kitartása és eredményessége példamutató volt.
Számtalan kitüntetése igazolja, hogy munkáját elismerték. 1996-ban
Gyomaendrődért Emlékplakettet vehetett át.

Emlékét szívünkbe zárva megőrizzük: volt barátai, ismerősei, rengeteg
tisztelője és még több tanítványa.

vagy eljön-e az, amikor esetleg össze kell vonni az általános iskolával, vagy
át kell adni azt esetleg a megyének. Egy összevonásnak mindenképpen
hosszú, kiterjedt előkészülete lenne. Egyébként választás előtt ilyet senki
sem merne felválIaini. Mindössze tájékozódó útkeresés szintjén esett szó
erről.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
./ Elfogadta a képviselő-testület, két tartózkodással, a2006. évi költ

ségvetést. Főbb számadatai: bevételi előirányzat 3195 998 OOO forint, ebből

71 millió hitelfelvétel, 456516 OOO forint előző évi pénzmaradvány.
Forrásmegosztás szerint 2371810000 forint 74,22% működési feladatra,
753188 OOO forint 23,56% fejlesztési célokra. A kiadási előirányzat

3195998 OOO forint.
./ További kidolgozásra, az államigazgatási és érdekképviseleti

szervekkel, társadalmi szervekkel való véleményeztetésre alkalmasnak talál
ta atestület aNagy Sándor utcai 6,6 hektáros, régi temető melletti rész, 33
telek kiosztására alkalmas területre elkészített szabályozási tervet. A
Református Egyház lel kívánja osztani és értékesíteni aterületet lakóterület
nek.

./ Egy jogszabályváltozás eredményeképpen megszűnt a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, helyette január 1-jén bevezetésre került arend
szeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ebben legjelentősebb az egyszeri
támogatás - amit az önkormányzat a jogosultnak táígyév júliusában
folyósít, összege 2006-ban 5000 FVgyerek - agyermekétkeztetés normatív
kedvezménye és atankönyvtámogatás.

./ Atestület amegyei vízművek szolgáltatásai tekintetében március 1
jétől jóvágyhagyta avízterhelési díjakat. Lakossági fogyasztó esetében 15
Ftlm3+áfa, önkormányzati fogyasztó 15 Ftlm3+áfa, szippantott szennyvíz
esetében 33,70 FVm3+áfa összegben.

./ A település paraszti, polgári épületei által kölcsönzött jellegét és
sajátos hangulatát megőrzendő ahelyi építészeti örökség védelméről szóló
rendeleHervezet első fordulós vitája lezajlott. Ezt követi majd a többi,
valamint az értékvizsgálat, védendő épületek kijelölése és a költségek
előteremtése érdekében tartandó megbeszélések, és a feladat végzésére
árajánlatok kiválasztása tervező cégekre vonatkozóan.

./ Pályázatot nyújtanak be a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra
fejleszlése, ezen belül avízkárelhárílás érdekében. Ez alkalommal érintett és
fejlesztésre vont területek, aSzénáskerti és aGörbekúti csatorna felújítása,
valamint a Rév-zugi szivattyútelep kapacitásbővítése lenne. Saját erő

15%-os lenne, abruttó összköltség pedig több, mint 93 millió forint.

ASelyem Úti Óvodáért Alapítvány...
Megköszöni mindazoknak amagánszemélyeknek és vállalkozóknak taá

mogatását, akik adójuk 1%-ával az elmúlt évben alapítványunkat támogatták.
Az ebből származó bevételt az óvodás gyermekek kirándulására fordítjuk.
Kérjük, amennyiben tehetik, ebben az évben is támogassanak bennünket
adójuk 1%-ával.

Selyem Úti Óvodáért Alapítvány, adószáma: 18379778-1-24

Köszönetnyilvánítás

"Elmentem T6letek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni. "

Hálás szíwel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SZILÁGYI JÓZSEF

temetésén megjelentek, részvétüket fejezték ki, fájdalmunkban osztoztakl

A gyászoló család
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• A parlamenti választások kampányidőszakában vagyunk. Milyen

képviselőt szeretne, aki képviselné Gyomaendrődöt avoksolás után?
Olyan képviselőt tudnék elképzelni, amelyik kormánypárti. Ugyancsak

kormánypárti legyen a megye, mert a magyar törvények értelmében az
ellenzék azon kívül, hogy "vicsorog" nem tud sok mindenben segíteni.
Esetenként még asegíteni akarás is fordítva sülhet el, ugyanis még inkább
kelthet bizonyos ellenszenvet ott, ahol adolgok eldől nek. Ezzel kapcsolat
ban két dolgot szeretnék, amiben segítene az új képviselő: egyik az, hogy
elősegítené városunk és környéke kistérséggé válását. Lehet mondani,
hogy ez Dévaványán is múlik, de lehet ezt segíteni, szabályozni. Sok min
dent lehetne még kérni, de talán a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti új
épületét címzett, céltámogatás vagy valamilyen más formában segítse meg
valósulásában, hiszen ez égetően szükséges lenne. Minden jelöltnek
szurkolok és gratulálok, hogy felvállalták amegmérettetést.

• Hogyan jellemzi az idei költségvetést?
Erősen gondolkodtam, hogy skótszoknyában jöjjek-e be majd akölt

ségvetés tárgyalására (a humor és stílszerűség kedvéért) ... Ez mintegy 3,2
milliárd forintos, és hetvenegy millió forint ajelenlegi hiány. Azonban több,
mint hétszázmillió a felhalmozás. Az önkormányzat költségvetése minden
szempontból elfogadható. Mindenre jutott pénz a fejlesztés
vonatkozásában, főleg a működésre. Nem nagy lángon, de normál lángon
tudnak működni intézményeink az idén. Legdöntőbbnek azt látom, hogy
nem adósodik el aváros, év végén nem kell hitelt felvenni. (Meglehet, hogy
év közben likviditási szempontból előfordulhat hitelfelvétel, de az más
problémáI jelent.) Ez nagy lépés, mert, amikor 2007-től megnyílnak az EU
sforrások, aváros hitelképes lesz.

• Mi a véleménye az időközi választás eredményérőt, Getlai J6zsefné
sikeréről?

Az a jelölt nyert, aki az ott élő emberek számára a legelfogadhatóbb,
legmegbízhatóbb, talán eddig is legtöbbet tett atérségért és legismertebb is
volt. Mindenkit arra kérek, hogy vegye tudomásul, hiszen győzelme olyan
fölényes volt, hogy az nem vitatható.

• Beszéhefünk-e belvízi helyzetről most Gyomaendrődön?
Hál' istennek abelterületen nem igazán. Bár elsőfokú készültség van a

városban, szivattyúzni kell a holtágakat, egy-két helyen az utcákon is volt
gond, de ezek addig tartottak, amíg az átereszekben a fagydugók ki nem
olvadtak. A külterületen viszont nagyon sok víz van, ami komoly gondot
jelent a mezőgazd~ságnak. Pontosan nehéz megmondani, hogy ezer vagy
kétezer hektár, vagy mennyi aveszélyeztetett.

• Utak kifagyása, kátyúk keletkezése, sajnos, elszaporodott a tél
folyamán ...

Igyekszünk kora tavasszal a legfontosabb részeken a kátyúzást meg
csinálni. Úgy tűnik, hogy lényegesen kevesebb úthiba van, mint néhány
évvel ezelőtt. Az elmúlt években rengeteg utca felújításra került, ami sokat
jelent e tekintetben. Azonban aki gyakran találkozik ilyen úlszakaszokkal,
nem vigasztalja, hogy más településen rosszabb ahelyzet. Ezekre a javítá
sokra lesz pénzünk. Ezzel kapcsolatban jó döntés volt aképviselő-testület

től, hogy évről évre a legrosszabb állapotban lévő utcákat felújít juk, lásd
például aSelyem utat. Lényegesen rosszabb ahelyzet az átmenő főutakon,

amelyek nem a mi kezelésünkben vannak. Ezeket már javítgatják. Bízom
benne, hogy előbb vagy utóbb a Fő út, legfontosabb átvezető utunk reha
bilitációja mihamarább megtörténik.

• Az önkormányzatok az esélyegyenlőségért - a fogyatékkal élők

kateg6riájában harmadik dijat nyert (lásd 6. oldal). Hogyan jellemzi ezt a
tényt?

Adíjjal azt értékelik, hogya különböző kategóriákban az adott önkor
mányzat mit tett. Mi a fogyatékos kategóriában pályáztunk. Örömmel vet-

tem, hogy harmadik díjat érdemeltünk, de erről tudni kell, hogy a
Gondozási Központ kollektívája dolgozik és tesz a legtöbbet ennek
érdekében. Azonban önkormányzatunk partner ebben és biztosítja a
megfelelő feltételeket. Úgy gondolom, jó döntés volt avolt háztartási bolt
megvétele Endrődön, ahol a fogyatékosok mindennapi életét próbáljuk
elviselhetőbbé tenni minden szempontból: hogy kedvezőbb legyen acsalád
és sajátmaguk számára ez a bizonyos ellátás, gondoskodás, ugyanakkor
hasznosan töltsék elott az időt. Ez csak erkölcsi elismerés volt, viszont
nagyon jelentős. Nem biztos, hogy sok önkormányzat kapott olyan di
cséretet, elismerést, mint mi, az Idősbarát Önkormányzat-i és a jelenlegi
díjjal. Ezekre az eredményekre igazán büszkék vagyunk.

KÖSZÖNTŐ HÖlGYEINKNEK!

MÁRCIUS 8. a tavasz egyik legszebb
napja, hisz e napon külön is
ünnepeljük hölgyeinket, családunk,
környezetünk leányait, asszonyait,
édesanyánkat, anagymamikat.
Ünnepelünk, hisz' "a szép arc minden
látvány közül a legszebb, s legédesebb
dallam annak a nóÍ1ek a hangja,
akit szeretünk"
A költó'k s más közéleti bölcsek
sok igaz gondolatot írtak a nó'kró1.

jásza i Mari gondolataival vallom:
"Minden dicsóségnél, minden tehetségnél többet ér'

SZERETNI. Nem az, hogy az embert szeretik, hanem az, hogy az
ember szerethet! Szeretni valakit, felolvadni benne, érte élm~ vele
élm~ vágyódni utána, ez az élet értelme! Vágysz a szeretetre? Hát
szeress!

A haza bölcse, Deák Ferenc mondta: "Szerelet csak szeretésnek
lehet jutalma".

Kívánom minden hölgynek, hogy ne csak az év e szép, róluk
szóló napján, hanem minden órában és minden percben szeres
senek, és érezhessék környezetük, családjuk, férfitársaik szeretetét,
az élet értelmét.

Köszönjük kisleányainknak, párunknak, édesanyánknak, a
nagymamiknak, hogy vannak nekünk, hogy érleImet adnak
életünknek, hogy gondoskodnak rólunk, hogy gondoskodhatunk

róluk. MdM,; (l
Isten éltesse Önöket: FÖLDESI ZOLTÁN

az MSZP országgyűlésiképviselője

:KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK ALIGET FÜRDŐBEN
(Fedett uszodában, bejárat melletti gomba)

Meghatározása: bérleti szerződés
Jelentkezési határidő: 2006. március 24.

Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2, Menedzser iroda

Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege, időtartama, bérleti díj összege

Bővebb információ: 66/283-750, 386-039
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PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 200G. évi Ifjúsági alap felhasználására.
Apályázat célja, pályázók köre' Az Ifjúsági alapból pályázat keretében támo

gatható az aszervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kulturált
és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban
legalább fél éve sikerrel alkalmaz.

Apályázat feltétetei: pályázni csak kizárólag az erre acélra szolgáló pályáza
ti adatlapon lehet. Ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, a pályázatból kizártnak tekintendő. A pályázó csak egy önkormányzati
kiirású pályázatra adhat be pályázatot.

Atámogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat.
Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
ClVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: apártpoli
tikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkor
mányzati választáson jelölt állítása. Azok a pályázók részesülhetnek támogatás
ban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági alapból elnyert összeg fel
használásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtotlak be a
képviselő-testületnek.

• A pályázó az elnyert összeggel a tárgyévet követő év január 31. napjáig
köteles elszámolni.

• A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készite~ pénzügyi elszá
molást a2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján.

• Aközhasznú szervezeteknek az önkormányzattal atámogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás
feltételeit és módját.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 200G. évi Sport alap felhasználására.
A pátyázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek támo

gatása, akik jelentős eredményeket értek el aversenysportban, akik az utánpótlás
nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beind~ásával is elősegítik a
fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzésI. Jelentős szerepet vállai
nak atestkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.

A pályázók köre.' Gyomaendrőd városban működő, bírósági bejegyzéssei
rendelkező sportszervezetek és sporttevékenY':5éget folytató alapítványok.

Apályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre acélra szolgáló pályázati adat
lapon lehet. Ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a
pályázó apályázatból kizártnak tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező
sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszer
vezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd város címeré
vei ellátott sportruházatban kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget
féléves bontásban szíveskedjenek apályázatban feltüntetni.

• A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhal. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi ClVI. lörvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi

önkormányzati választáson jelölt állítása.
• Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet

megelőző évben a Sport alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január
31. napjáig pénzügyi elszámolást, valamint tevékenységükről szakmai beszá
molót nyújtottak be aképviselő-testületnek.

• Pályázatból kizártnak tekintendő az asportszervezet, amelynek 90 napot
meghaladó közlartozása van.

Apályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint ahelyi önkormányzati
adóhatóság által kiadott igazolást, miszerint a sportszervezetnek nincs köztar
tozása.

• Apályázó az elnyert összeg felhasználásáról atárgyévet követő év január
31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót benyújtani aképviselő-testület részére. Apályázó hozzájárul, hogy az
önkormányzat ahelyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg
felhasználásáról készíte~ pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a
alapján.

• Aközhasznú szervezeteknek az önkormányzattal atámogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás
feltételeit és módját.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 200G. évi "Civil szervezetek támogatási alap"
felhasználására.

Apátyázat célja: az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb
közösségi müvelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek
támogatása..

Apályázók köre. abíróság által nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és
alapítványok (kivéve apártokat, amunkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti
szervezeteket, abiztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), melyek az alap
szabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és - aközhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi ClVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem foly
tatnak közvetlen politikai tevékenységet. továbbá a megvalósítandó
tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemeIt közművelődési és közösségi
céljainak.

(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából apályázatok között előnyt élvez az apályázó

szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli aváros hírnevét, hagyományok
kai rendelkezik, magas színvonaion végzi tevékenységét, karitatív jellegű, alakos
ság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas, kulturált szabadidő-eltöltést.

A pályázat feltételei: pályázni kiZárólag az erre a célra szolgáló adattapon
lehet. Ha a pályázat lormai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a
pályázaiból kizártnak tekintendő. Atámogatási alapra politikai tevékenységet foly
tató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú
szervezetekről szóló 1997 évi ClVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetten
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési

képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző

évben a Civil szervezetek pályázati alapból elnyert összeg felhasználásár6ltár
gyév január 31. napjáig pénzügyi etszámolásl, valamint 100 e Ft támogatási
összeg felett tevékenységükről szakmai beszámol6t nyújtat/ak be a képviselő

testületnek.
• Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
• Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft támo

gatási összeg felett - amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van, illetve
kizártnak tekintendő az a magánszemély, akinek az önkormányzat felé adótar
tozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a
köztartozásokról, illetve magánszemély esetében a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Adóhatósága által kiado~ igazolást az adótartozásról.

• Apályázó az elnyert összeg felhasználásáról atárgyévet követő év január
31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és 100 OOO Ft támogatási összeg felett
apénzügyi elszámolás mellett szakmai tevékenységéről is beszámolót benyújtani
aképviselő-testület részére.

• A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszá
molást 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján.

• Aközhasznú szervezeteknek az önkormányzattal atámogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás
feltételeit és módját.

Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál.

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék. A pályázattal
kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról
letölthető.

Apályázatok benyújtásának határideje:
200G. március 31.,12 óráig.

Elbírálási időpont ja 2006 április 18-i humánpolitikai bizottság ülésén. Az
alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a képviselő

testület a humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2006. április 27-i testületi
ülésen dönt. Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük

Apályázatokat a következő címre kérjü:: megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL .,Ifjúsági alap pályázat" vagy "Sport alap

pályázat" vagy "Civil szervezetek alap pályázat" GYOMAENDRŐD,

Szabadság tér 1. sz.
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Pillanatfelvétel a Városi Zene:.. és Művészeti Iskoláról
Tény, hogy a művészeti nevelés megkerülhetetlen az egészséges,

alkotóképes, innovatív emberek képzésében Elengedhetetlen a jövőre

való nevelés során az európai értékek megőrzésére való törekvés, az új
generáció pozitív értékrendjének kialakítása, megszilárdítása.

De, sajnos, az is tény, hogy atársadalmi elvárások, aszűkös anya
gi lehetőségek napjainkban nem kedveznek ecélok megvalósításának,
sőt gyakran fontosságukat is megkérdőjelezik. A délelőtti oktatásban
drasztikusan lecsökkent az ének-zene, arajz- és vizuális kultúra óraszá
ma, így a gyakorlati alkotó munka utolsó menedékei az alapfokú
művészetoktatási intézmények.

A fenti gondolatokból kiindulva készült a következő beszélgetés a
Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatónőjével, Holubné Hunya
Anikóval.

• Egypár mondatban foglald, légy szíves, össze, mit kell tudnunk
az alapfokú művészetoktatási intézményekről?

Az intézménytípus- a hivatalos közoktatási rendszer része, ahol hat
és huszonkét év közölli gyerekek és fiatalok ismerkedhetnek
délutánonként és hétvégenként a művészetekkel. A ma működő

művészeti alapiskolák fele korábban zeneiskolaként működött, alapítá
suk 1950 és 1992 közé esik, másik részük 1994 után jött létre, s már
eleve nem csak zenére, hanem több művészeti tanszak kialakítására ren
dezkedett be. Működésüket tekintve az intézmények fele önkormányzati
működtetésű, de van, ahol magániskolaként működik, illetve egyházi
fenntartással. A felszabadulás után kezdődött meg Gyomán is a
szervezett zeneoktatás. 1958-ban már a békéscsabai Bartók Béla
Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött. A Városi Zeneiskola
1986 szeptemberétől akatolikus templom melletti általános iskolából a
Rákóczi utca 19. szám alatti épületbe költözött át, s leválva a békés
csabai zeneiskolától, önállóan folytatta az oktatást. Ma is önkormányza
ti fenntartású intézményként működik aKisréti úton.

Azeneiskola hegedűs növendékei 1965-ből

• Hogyan fejlődött az évek alatt az intézmény?
Kezdetben a két klasszikus hangszeren - a hegedűn és a zongo

rán - lehetett tanulni, az 1990-es évektől kezdett bővülni ahangszerek
palettája: gitár, furulya, klarinét, fuvola. 1994-ben belépett a néptánc,
majd 2000-ben önállósult. 1999 szeptemberétől színesedett az oktatás
a képző- és iparművészet tanszakkal. A balett tanszak már a felújított
Kisréti utcai épületben kezdte el munkáját. Tavalyi tanévtől kezdődően a
népzene tanszakon beindult a citeraoktatás, könnyűzenei tanszakon a
szintetizátor, aszín- és bábjáték, amoderntánc-, kortárstánc- és a tár
sastáncoktatás.

• Milyen kimagasló eredmények köthetők az iskolához az elmúlt
évtizedekben?

Elsőként, a ma Németországban élő Sirokay Zsuzsa 2Ongo-

raművészt, Veréb Judit magánénekes\, Frankó Tünde operaénekest
említhetem, és számtalan, a zenei pályán dolgozó hangszeres tanárt,
énektanár\, óvónőt emelnék ki.

• Mi ahelyzet jelenleg aművészeti iskolában?
Minden városi rendezvényen igyekszünk részt venni. A második

félév a művészeti iskolák életében aversenyek időszaka: hegedű-, gi
tár-, furulya-, fuvola- és klarinétversenyek, Országos Színjátszó Ver
seny, akortárstáncnak április 30-án lesz találkozója, a társastánc tan
szak mint mindig, az idén is számos hazai és külföldi megmérettetésen
vesz részt. A Műegyetem által meghirdetett országos rajzversenyen
Novák Hanga képzős tanulónk 3. helyezést és közönségdíjat ért el.
Babos Tamás aSzent-Györgyi Albert Tanulmányi Versenyen rajzból 5.
helyeZést, és így felvételt nyert iparművészeti szakra a Szent-Györgyi
Albert Középiskolába, Békéscsabára. Idén is szeretnénk megrendezni a
már hagyománnyá vált, nagy sikerű nyári művészeti tábort, ahová min
denkit szeretettel várunk. Atábor ideje: június 19-23.

Arcfestés Erdélyben, 2004

• Milyen elképzeléseitek vannak a közelebbi és távolabbi jövőre
vonatkozólag?

A 20., jubileumi rendezvény április i-jén kerül megrendezésre.
Délután 14 órakor kezdődik az iskolában egy foto- és dokumentumkiál
lítássai, majd 15 órától aKéptárban képzőművészeti tárlattal folytatódik.
Az ünnepi gálahangverseny 16 órától követi aművelődési központban,
19 órától aSportcsarnokban ünnepi vacsora zárja arendezvénysoroza
tot. Ez alkalomból egy kiadvány megjelentetését is tervezzük. Távolabbi
célunk az iskola megőrzése, továbbfejlesztése, mert "az a gyerek, aki
néptáncegyüttesben táncol, zenekarban zenél vagy rajzol, fesl, sző, fon,
mennyi olyan dologra nem ér rá, amire milyen jó, hogy nem ér rá".

Agyermek-művészeti tábor egy hajókiránduláson
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"ÖNKORMÁNYZATOK AZ ESÉLYEGYENLÖSÉGÉRT"
Díjak ünnepélyes átadása

Belügyminisztérium, Márványaula
Budapest, 2006. február 8., 13.00 óra

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által a Magyar Önkor
mányzatiság 15 éves évfordulója alkalmából kiírt pályázat keretében az
"Önkormányzatok az esélyegyenlőségért" díjak átadására.

2006. február 8-án, 13.00 órakor került sor a Belügyminisztérium
Márványaulájában.

Az "Önkormányzatok az esélyegyelőségért díjat" a Magyar Női

Karrierfejlesztési Szövetség első alkalommal adományozta azoknak az
önkormányzatoknak, amelyek kiemelkedő példát mutatnak abban, hogya
helyi közösségek életében pozitív változás történjen az esélyegyenlőség

területén, különös tekintettel a nők, a kisebbségek és a fogyatékkal élők

helyzetére.

Nyertes pályázók:

FOGYATÉKKAL ÉLŐK-kategória

I. Díj: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
II. Díj: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

III. Díj: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A nyertes pályázók jogosultak az "Önkormányzatok az esélyegyen

lőségért 2005" elnevezést és emblémát használni.
ARendezvény fővédnökei dr. Lamperth Mónika miniszter és dr. Gurmai

Zita európai parlamenti képviselő.

Dr. Lamperth Mónika miniszter és Fodor Antalné dr., a TÖOSZ
Polgármesternő Tagozat elnöke különdíjakat adnak át.

Diákhatalom a Kis Bálintban
Már hagyománnyá vált, hogy február 14-én a névadó tiszteletére az

iskola diákönkormányzata egy Bálint-Valentin napi kavalkádot szervezett
"fordított" tanítási órákkal és játékos programokkal. Atanulók díákigazgatót
(Gyenis Alex (8. a) és helyettest (Molnár Zoltán (8. b) választottak, akik a
diákság megbízásából egy petíciót nyújtottak át dr. Dávid Imrének,
Gyomaendrőd polgármesterének. A diákok - többek között - az alábbi
kéréseket tolmácsolták aváros vezetőjének az iskolára vonatkozóan:

• Szeretnénk a felső tagozatosok részére is egy jól felszerelt, tágas,
egészséges környezetű, a 21. század követelményeinek megfelelő

iskolát, ahol egy épületben, egy udvaron lehetnénk.
• Szeretnénk a Fő úti iskolaudvarunk burkolatának felújítását. aszfal

tozását, hiszen jelenleg balesetveszélyes.
• Szeretnénk a világítás további korszerűsítését, a tantermekben a

táblák cseréjét, tantermeink folyamatos felújítását.

Adiákoknak avárosunkra vonatkozóan is voltak javaslataik, elképzelé-
seik:

• Szeretnénk több munkahelyet
• Szeretnénk, ha akamionoknak elkerülő út épülne aváros körül,
• Szeretnénk, ha akerékpárutakat tovább építenék.
• Szeretnénk még több lehetőséget a szórakozásra, művelődésre,

sportolásra.
Végezetül megköszönték aváros vezetőinek a Hősök útjai felújított és

kibővített iskolaépületet; avirágos parkokat. és aKner teret; aszelektív hul
ladékgyűjlóket; afelújított fürdőt, mely biztosítja akisdiákoknak az úszás
tanulás lehetőségét.

AKis Bálint Iskola Diákönkormányzata

Kedves Szülőkl

Lassan közeledik a leendő első osztályosok beiratkozása. Igen
fontos döntés a Szülők számára, hogy milyen iskolát válasszanak,
hová írassák gyermeküket. Olyan intézménybe, ahol jól érzi magát a
gyermek, ahol megtanulja a rendszeres munkát, megtanul tanulni,
írni, olvasni, számolni, eligazodni amai rohanó, anyagias, érzéketlen
világban.

Akatolikus iskola 11 éve működik igen szép eredménnyel. Az első

osztályosoknak a tanórákon kívül nagyon sok szabadidős

tevékenységet kínál unk: néptánc, társas- és modern tánc,
képzőművészet, számítástechnika, különtorna, szolfézs és hangszeres
oktatás.

Iskolánk keresztény, elkötelezett, a délelőtti órarendben van aheti
2 hittanóra.

Emelt óraszámban szeretnénk tanítani a matematikát és játékos
formában az angol vagy német nyelvet. Értékelés itt is írásban történik.

Hagyományos módszerrel tanítunk Apáczai tankönyvekből , de
ötvozzük a legújabb módszerekkel is. Jól képzett, fiatal a
nevelőtestületünk. Iskolánkban van fejlesztő, gyógytestnevelő és
felzárkóztató nevelő is. Al. első osztályosok önálló napközis csoport
ban vannak adélutános nevelővel.

Jó a kapcsolatunk a Családsegítő Központtal, onnan is kapunk
segítséget. A leendő első osztályosok ingyen kapják az induláshoz
szükséges füzeteket és az összes tankönyvet.

Mindenkit szeretettel fogadunk felekezeti hovatartozástól
függetlenül.

Tanítójuk Szabóné Vaszkó Éva.
Kedves Szülők, adöntés egyedül Önökél Válasszon jól!
Kiss Pál, az iskola igazgatója -x-

Hasznos tanácsok erdei kiránduláshoz
Vadászati idényben sose menjünk egyedül kirándulni. Kedvencünket

saját belátásunk szerint vigyük csak ki a természetbe. A téli erdőjárás

közben aterepszínű öltözéket kerüljük el, próbáljunk meg élénk (kék, piros,
sárga) ruhákat felvenni. Hasznos lehet, ha magunkkal viszünk a túrafel
szerelés mellett zseblámpál, sebkötözőt és mobiltelefont is, hiszen egy
esetleges vadászbaleset elszenvedésekor az elsősegély és a gyors segít
séghívás életet menthet.

Orpheus Állatvédó Egyesület
WEB: wwwzughu (környezetvédelmi portál, ingyenes kiadványren

delés stb.) www.gyepmester.hu (állatvédelmi adatbázis)
ADÓ 1%: 18464654-1-06
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Ehetö és gyógyító gyomnövények

Január 30-án, kora délután, arendőrjárőr igazoltatott egy fértit, akirő\ megállapítot
ták az eljárás során, hogy négy különböző rendőrkapitányság körözi elfogató paranccsal,
többféle bűncselekmény miatt. Aférfit őrizetbe vették, és átadták az őt köröző hatóság
nak.

Február 3-án, a délutáni órákban, a járőr felfigyelt arra, hogya MÁV-állomás
környékén lévő egyik padon egy [érfi fekszik. Megkísérelték intézkedés alá vonni aszinte
önkívületben fekvő személyt, aki azonban nem reagált afelszólításra. Aszemei fel voltak
akadva, folyamatosan hányt... Később a mentők és ajárőr kérdéseire elmondta, hogy
alkoholt ivott, közben )üvet" szívott. Vér- és vizeletvizsgálatra szállították, ellene
kábítószerrel való visszaélés miatt indult eljárás.

12-én közlekedési akciót tartottak Gyomaendrődön. Több intézkedést követően ittas
vezetőket is előállítottak, olyanokal, akik szórakozóhelyről tartotlak hazafelé.

13-án délután egy öregszőlői lakos bejelentette az őrsre, hogy az előző éjszaka
bement hozzá két személy, akik bántalmazták, továbbá elvitték atévéjét és mobiltelelon
ját. A forrónyomos felderítés során a két személyt előállítotlák, ellenük önbíráskodás
miatt indult eljárás.

18-án délután érkezett bejelentés, hogy egy helyi férfi randalírozik az egyik endrődi

kocsmában. Az intézkedés során kiderüll, hogy ez aszemély bement akocsmába, ott
összetörte ajálékgépel, különösebb ok nélkül, majd eltávozott. Ezt követően egy másik
kocsmát is meglátogatotl, ahol szintén ok nélkül két másik férfit bántalmazott. Ajárőr

nem sokkal később elfogta, ellene garázdaság miatt indult eljárás.
Az elmúlt hónapokban több lakásba surrantak be ismeretlen elkövetők, és magukkal

vitték afellelhető értékeket. Ezzel kapcsolatban január 26-án is történt egy ilyen eset,
amikor is egy Nap utcai lakásba kíséreltek meg besurranni tolvajok. A forrónyomos
felderítés során ebben az esetben elfogtak két gyomaendrődi férfit, akik részben beis
merték tettükel, ellenük jelenleg lopás miatt folyik eljárás. Az eljárás> ezen szakaszában
feltételezhető, hogy több hasonló jellegű cselekmény írható számlájukra avárosban.

Február 20-án, este 7után lellörtek egy gépkocsit az endrődi városrészben. Ajármű

jobb első ajtajának üvegét törték be, ezt követően kiemellék az irattárcál iratokkal és a
benne lévő 9-10 ezer forinttal.

Hasonló jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében felhívja a rendőrség az
aulósok figyeimét, hogyagépkocsiban jóllátható helyen ne hagyjanak pénztárcát, tele
font, irallartó táskát, értékeket. .. Amennyiben ajárműben kivehető magnó, CD-lejátszó
van, azt feltétlenül vegyék ki, mert alálható értékekért törik fel agépkocsikat. Erre nem
kell okot szolgállatni bentmaradó dolgokkat. Ezzel sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg
magunkal!

TAPÉTÁK
2006. év új mintákkal bővült árukészletünk!
Egyes fajtákra még tart a 10%-os engedmény'

AJÁNLATUNK
Polistyról mennyezetlap 635 FVm2

Polistyról díszléc 2 m-es 199 Ft-tól
Rozetták

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-12-ig; 13-17-ig, szombat: 8-12-ig

Tel/lax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

Rendőrségi hírek 200&. január-február

[ • Rendőrségi hírek]

-Hunya Alajos-Nagy csalán

Amai kultúrnövények a vad ősök leszármazottai. Az ember évezredek során
válogatta, szelektálta avadnövényeket. Aválogatással, mondhatjuk, nemesftéssel,
majd a későbbiekben keresztezéssel alakultak, fejlődtek ki a zöldségfélék,
kultúrnövények. Ma is vannak olyan gyomnövények, amelyek táplálkozásra, gyó
gyításra alkalmasak. Ezek agyomnövények edzettebbek, igénytelenek, gyökérrend
szerük erősebb, mélyebbre hatolnak a kultúrnővényeknél. Ezáltal jobban tudják
hasznosítani atalaj tápanyagkészlelét. Ennél fogva gyorsabban nőnek, és sok esel
ben magasabb avitamin- és ásványi anyag tartalmuk. Ezekből mutatunk be néhány
növényt, melyeket az országban sok helyen felhasználnak.

1. Nagy útifü
Évelő növény, melynek magassága 10-40 cm. A rövid levélnyélen ülnek a

tojásdad alakú, hét ereze!ú levelek. Levelei a tőkocsányból

nőnek ki. A tőkocsány megnyúlt részén van a hengeres
virágfűzér, mely igen sok apró virágból áll. Asötétbarna mag
vak tOktermésben fejlődnek ki. Igen magas
amaghozama, becslések szerint tövenként
évi húszezer is lehet. Néhány évvel ezelőtt

fűnyíróvallevágott füvet nem gereblyéztem
1/a Nagylevelű útifű össze, s ennek eredménye az lett, hogya

következő évben annyira elszaporodott,
hogy az ősgyepet teljesen elnyomta, és kiirtotta. Rokona a
lándzsás útifű. Ennek levelei hosszúak és keskenyek. 1/b
Megtalálható az egész országban, kedveli anedves helyeket, a Lá d á I ,- 'tr
parlagon hagyott főldeket, valamint földutakat. Leveléből vér_ n zs seve uuI u
tisztílÓ és nyálkaoldÓ leves/főzelék készíthető. Szárított leveléből hasonló hatású tea
főzhető (gyomorégésnél, köhögésnél, sárgaságnál, hasmenésnél).

2. Fekete bodza
Cserje vagy fa formájában található, ritka fás erdőben, erdőszélen (napigényes).

Ága belül üreges, kérge barna színű. Ernyős virágzata sárgásfehér, termése
.. . ibolyakék, gömbölyded formájú, húsos bogyó. Virágát

_
t~~' palacsintatészlába mártva, majd forró olajban kisütve igen

, ~~.,finom ételt kapunk, és ezt még fokozhatjuk pikáns ízű lekvár
ral. (Ugyanígy készíthetjük el az akácvirágaI is.) Avirág közis-

'IT"" merten izzaszIó hatású. Teát készíthetünk belőle, mely nátha,
~ ~ köhögés, rekedtség, hűlésből eredő fej-, fülfájás esetén aIkaI-

Fekete bod mazható. A teaivást 2-3 óra után megismételjük, amíg az
za izzadás be nem következik. A kéreg-, és a gyökér teának

készítve vizelethajtó hatást fejt ki. Agyümölcséből készült befőtt vese, hólyagmosó,
tüdőtisztíló szer. Aleszedett virágot egyes helyeken tojásrántottába is belekeverik.

3. Gyermekláncfű (pongyola pitypang)
A gondosan kezelt gyep elrontója is lehet. Évelő növény,

melynek kúpos főgyőkere függőlegesen, mélyen hatol a főldbe.

Levelei 10-20 cm hosszúak. Fészkes vírága aranysárga színű, és
csak napos időben nyílik ki. Termése 3-4 mm hosszú. Kora
tavasztól késő őszig virágzik, sok esetben fagymentes télen is. Érett
terméseit, működő bóbitája segítségével, aszél, ejtőernyő módjára,
messzire elviszi, és ezért mindenhol megtalálható. Gyökértörzse
szétdarabolva új növénnyé fejlődik. Rendszeres talajmunkával ered- Gyermekláncfű

ményesen irtható, annak ellenére, hogy egy növény maghozama a
háromezret is eléri.

A fialaI növény levelét és gyökerét használják gyógyaás céljára. Az idősebb

növény íze már kesernyés. Agyökeréből, leveléből készült főzetel (spenólhoz hason
lóan) sok helyen fogyasztják, de nyersen is. Teáját máj-, vese-, hólyagbetegség gyó
gyítására fogyaszt ják.

4. Nagy csalán
70-80 cm magasra megnő, szára szilárd, merev. Nagy levelei szív alakúak.

Kétlaki növény (egy növényen vagy csak porzós, vagy csak termős virág van).
Levelei igen magas C-vitamin-tartalmúak, és vasat is tar
talmaznak. (Szovjet fogságban nyáron nagyon sokszor
adtak csalánból készülllevest gazdasági okokból, második
fogás nélkül.) Teája vizelelhajtó, vértisztiló hatású, sápadt
ság, vérszegénység, köszvény, reuma, viszkető bőrkiütés,

cukorbaj, aranyér esetén használják. Egyes vidékeken leve
lét korpávai keverik, és kiskacsáknak, libának, pulykának
adják.
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Helyesbítés, kiegészítés
Sajnálatos technikai hiba miatta legutóbbi lapurikból kimaradt a 9.

oldalról, a Balázs Andreát taglaló cikkből az alábbi, 'Iényeges
szemelvény (az érintettek elnézését kérjük!): .

Nos, a Karinthy Szíriházban megismétlődött aszínháztörténetipil
lanat: a szinte az' ismeretlenségből a színpad deszkáira lépő Balázs
Andrea Mr'ne Petipa, il takarítónő kicsinyke sierepéből fergeteges si
kert csinál. Gombaszögi Ella, Fónay Márta reinkarnációja Ő. Ha a
kereskedelmi televíziós producerek eljönnének a Karinthy Színházba.
rögtön összehoznák egy sorozatműsorba Bajor Ir'nrével, és a
nézettség az egekbe szökkenne..

Évforduló rendezvény
AVárosi Zene- és Művészeti Iskola 2006. április 1-jén rendezi meg

önállósulásának 20. évfordulóját.
Ebből az alkalomból rendezett programok:
14 óra: Foto- és dokumentumkiállítás. Helye: Városi Zene- és

Művészeti Iskola, Kisréti u. 27. sz.
15 óra: Képző- és iparművészeti kiállítás. Helye: Városi Képtár,

Kossuth u. 11. sz.
16 óra: Gála-hangverseny. Helye: Katona József Művelődési

Központ, Kossuth u. 9. sz.
19 óra: ünnepi vacsora. Helye: Városi Sportcsarnok, Szabadság tér.

Meghívott előadó vendégünk is lesz.
Vacsora helyfoglalás/jelentkezés: 581-830-as lelefonszámon.

Tisztelt Érdeklffdóld
2006. március 1-jétől az endrődi Közösségi HáZat (5502 Gyomaendrőd,

Blaha Lujza u. 21. sz.) aTemplárius Alapítvány (a Templomos Lovagrend civil
szervezete) Gyomaendrőd Önkormányzatától közművelődési megállapodás for
májában működteti. Kérem azok jelentkezését, akik családi esemény meg
szervezésére, egy kellemes zenés-vacsorára, bál ra, nosztalgia estre, műsoros

estre, csocsózásra, ping-pongozásra vagy számítógépes elérésre vágynak, azok
nagyobb létszám esetén jelezzék a Közösségi HáZ két alkalmazottjának a ren
dezvény előtIlegalább két hónappal:

• Erdősi Klára művelődés-szervező menedzser
• Takács Zoltán kulturális szervező munkatárs felé.

Minden ötletet és javaslatot szívesen fogadunk. Nagycsaládos programok
lebonyolítását is vállaljuk oly módon, hogyaszülőknek és agyerekeknek is a
program ideje alatt külön elfoglaltságot, játékot biztosítunk, felnőtt felügyelet
mellett az épületen belül. Aprogram ideje alatt táj jellegű süteményekkel ked
veskedünk.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 8-ig. Hétvégén igény
szerint.

Ungvölgyi János
Templárius Alapitvány
kuratóriumi elnök

Mobil: +36(30)2940-650
Tel/fax: +36(66)284-155
E-maii: ungvolgyi@globonet.hu

ungjanos@citromail.hu
Honlap: www.templomosok.hu
Skype (Internet telefon): Jancsi1964

Emlékeztető a lakosságot érintő egyes kiitelezettségekról, tilalmakról
• A kötelezettségeket, lilalmakat a közterületek használatának rendjéről és

köztisztaságról szóló 19/2004 (VI.29.) KT rendelet szabályozza.
• Közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit városren

dezési tervekben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban
körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül és az általános magatartási szabá
lyok betartásával mindenki szabadon használhatja.

• Közterületek, és azok tartozékai és a növényzet megóvásában mindenki
(lakosság, közület) köteles hathatósan közreműködni.

• Az ingatlantulajdonos -kezelő, -használó kötelessége agyep kaszálása, az
ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartása, síkosság mentesítése, felületéről a
hó eltakaritása, a nyílt csapadékvíz-elvezető árok és múlárgyainak lolyamatos
tisztántartása, a csapadékviz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hul
ladékok ellávolítása, a fenntartási munka során helyben keletkezet hulladék
eIszáII itása.

A fenti területeken kívül a közterületek gondozását az önkormányzat
intézményesen gondozza.

Az ingatlanok előtt lévő fák, bokrok gallyazását az ingatlantulajdonos köteles
elvégezni

• Közterületeken fákat kivágni csak engedéllyel szabad.
• Gyümölcsfa, egynyári és évelő haszonnövény közterületen nem telepithelő

Parkban, úlszegélyek mellett, kiemeli zöldterületen, intézményesen gondo-
zott területen járművel közlekedni, parkolni TILOS!

Gyógynövény gyűjtése csak engedéllyel történhet. Fák törzseit hirdetésre
használni tilos.

Telephellyel rendelkező vállalkozók gépjárműveikel. mezőgazdasági jár
műveiket, valamint azok tartozékait csak a telephelyen tárolhatják, közterületen
nem!

Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos!
Aki közterületet akar igénybe venni, köteles engedélyt kérni. Atárolás után

az eredeti állapotot vissza kell állítani.
Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható. Az üzemben tartó vagy

tulajdonos az üzemképtelenné vált járművét saját költségén köteles 30 napon
belül eltávolítani.

Atelepülésen tilos az avar, kerti hulladék és háZtartási szemét égetésel

Engedélyköteles a hirdető berendezés és reklámhordozó, vendéglátó-ipari
előkert elhelyezése.

Az ebet tartók kutyáikat úgy tartsák, hogy azok aportáról ne tudjanak kijutnil
A fenti rendelet megszegőivel szemben a közterület-felügyelő

jár el. Helyszíni bírságot szab ki, illetve szabálysértési eljárást
kezdeményez.

Közterületfelügyelő

Megújult a gyomaendrődi mentőállomás!

Városunk lakossága által is támogatott Gyomaendrődi Mentőalapílvány

kuratóriuma 2005 decemberében tartott ülésén arról határozott, hogy az adófizetők

által felajánlott 1%-ból befolyt összeg egy részét a mentőállomás felújítására
használja fel. AfelÚjításra, korszerüsítésre már nagy szüksége volt az állomásnak,
mivel 13 éve volt utoljára kifestve az épület. Az állomás kollektívája vállalta, hogy
szabadidejükben elvégzik a munkálatokat. 2006 januárjában el is kezdődlek a
munkák, melyhez az Országos Mentőszolgálat biztosította afalfestéket. Afestéshez
szükséges egyéb szerszámokat, díszeket. színezőket az alapítvány szerezte be.

Amunka elvégzése nem akadályozta amentési és abetegszállílást. Február
közepére fejeződtek be amunkálatok, aminek az összköltsége 110 OOO Ft volt.

Ezen kívül korszerűsílve lett avilágítás is. Az elavult, lénycsöves armalúrák
lecserélésre kerültek, ennek köllsége 45000 Ft-ba került.

A39 éves függönyök is araktárba kerültek, helyettük új, fiatalos, színes füg
gönyök takarják az ablakokat. Ennek aköltsége 106 OOO Ft volt. Beszerzésre került
egy új személyi számítógép, illetve egy fax-készülék, akorszerűbb irodai munkák
elvégzése céljából. Ennek összköltsége 241 OOO Fl voll.

Továbbá atervek között szerepel anagykapu teljes felújítása, automatizálása,
és egyéb mentéstechnikai eszközök beszerzése (pl. újraélesztési fantom, égési
sérülést ellátó kötszerek, gyógyszerek, defibrillátor akkumulátor).

Ezúton is köszönetét fejezi ki az alapítvány eddigi és jövőbeni támogatóinak,
hogy lehetővé vállak ezen IeiújításokJ

Gyomaendrődi Mentöalapítvány, adószám: 18376713-1-04
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Radnóti Miklós

Töredék
(részlet)

"Oly korban éltem én e földön,
Mihor az ember úgy elaljasult,
hogy önhént, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitehben hitt s tajtéhzott téveteg,
befonták életét vad kényszer képzetek

Oly korban éltem én e földön,
Mihor a költő is csak hallgatott,
És várta, hogy talán n/'egszólal újra,
Mert méltó át/wt úgyse mondhatna más,
A rettentő szavak tudósa, Ésaiás."

KÖrJYVAJÁNLÓ • KÖNYVAJÁNLÓ • KÖNYVAJÁNLÓ

KISS MEDGYESI LÁSZLÓ:

AZ ÚR BENÉZETT AVARGA UTCÁBA
Kiadó: I+B Média Kft. Bp., 2005

AVarga utca? Elvarázsolt emberek, hrabali figurák csetlenek-botlanak,
keresik a helyüket a világban, mikszáthi anekdotákat regélnek, miközben
kozmikussá tágítják apró görcseiket, felnagyítják jogos és vélt félelmeiket. A
futball és a lott6számok világában élő fodrász, aféltékeny pincér, az altiszti
gőggel uralkodó házmester, amindentől reszkető, múltba néző nyugdíjas, a
hírközpont vénlány, inkább kisebb, mint nagyobb elvtársak, az angyalokkal
társalkodó sekrestyés, boltosok, fuvarosok, suszterek katonaság-népség
próbálnak kapaszkodót találni maguknak, igyekeznek hazamenni valahová.
Amennyire lehet, amennyire az élet engedi, őrzik tartásukat, ám Varga utca,
azaz ahatvanas évek Magyarországa belekavar alegkisebb ember legapróbb
ügyleteibe is.

Varázslatos írás született ategnapelőttünkről.

Oly korban élek én ezen a földön, e
nagyvilágban, ahol el lehet mondani azt,
hogy emberek ezrei ölnek ezreket a Közel
Keleten, nagyhatalmak fitogtatják ere
jüket, s lakosaih "képzeteik" rabja.
Hazánkban az a két bizonyos nagy párt
vetekszik egymással, híveit hitetik szám
talan lehetséges "képzettel". Nagy ám a
versengés, hisz nemsokára következnek
a választások, változások. Vajon kor
mányváltás lesz-e, vagy társadalmi vál
tozás? Mindenki megteheti a saját tétjeit!
(Képzetek: rendkívüli szó, alkalmas a
szóismétlésre!)

Radnóti versben mondhatta el korá
nak aktuális betegségét. Ő költő volt, de
neki is csak a hallgatás adatott meg. Nem
tehetett mást! Külső szemlélőként néha
elborzasztanak a dolgok, amit a hírmű

sorok sugároznak, legyen az hazai, akár
külföldi. Ilyen világban élünk! Sajnos,
keveset hallunk a szebb történésekről!40
év múlva, ha az unokám megkérdezi,
milyen volt akkor, nem tudnék mást
mondani, mint azt, hogy erőszakos, de
élményekben gazdag!

Én bízom abban, hogy egyszer valaki
tényleg méltó átkot szór ránk! Addig is
örüljünk a hírnek, Új-Guineán létezik egy
hely, ahol ember még nem járt!

E. Dániel

utakon Kulturális Egyesület· 5500 Gyomaendrőd, szabadság tér 5.• Telefon: 06/30/9781 ~382
E-maiI: apollo@bekesnet.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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SzétíTják a writerek az országot
Graffitihez köthető első élményem mi más

lehetett volna, ha nem a gyomai vasútállomás.
Emlékszem, kis serdülő lány koromban - most
sem nézek ki 17-nél többnek, legalábbis
remélem -, a különösen megszervezett csat
lakozásnak köszönhetően volt, hogy órákat
töltöttem itt. Nem volt az olyan rossz, ha volt tár
saság, barátok híján pedig maradtak a falakat
díszítőmi a csodák. Ez az írott sajtó egy terméke
lehetett , mert voltak itt sporthírek (hajrá,
FradiJ, politikai hovatartozást megerősítő,

társkereső (ha ....ni akarsz, hívj!) megnyi
latkozások, s persze az elmaradhatatlan bulvár.
Mára már ez továbbfejlődött,s tehetségesebbnél
tehetségesebb munkákat láthatunk jártunkban
- keltünkben.

A falfirkák egyébként egyidősek az
emberiséggel, gondolok itt a Lascaux-i állatraj
zokra, vagy az egyiptomi hieroglifákra. Persze,
ezek legálisan készített művek voltak. Még a
láva konzerválta Pompejiben is fennmaradtak
politikai, pajzán, gyalázkodó, a régi Rómában
pedig kocsmafeliratok (verje meg a tizenkét
isten, Diana meg a jóságos és magasságos
Jupiter azt, aki ide pisál, vagy ide szarik). A fal
firkák szabadosságát a közbeszéd állandóan
kritizálta. De ez valahol érthető is, hiszen úgy
jöttünk le a szalagról, hogy különbözőengondol
kodunk - nekem ez baromira bejön -, nem
vagyunk sablonok. Visszatérve, én világéletem
ben Kant szépségről alkotott véleményét
favorizáltam. Szép az, ami érdek nélkül tetszik,
de biztos, hogy nálam is eldobná az a pöttyöst,
aki vagánykodik aházfalamon.

Magyarországon körülbelül húsz éve kezdtek
felfigyelni a köztéri rajzokra, gyűjtések és
nyelvészeti kutatások folytak. 1986-ban pedig
firkafotóból kiállítást is rendeztek a
Műcsarnokban. A kutatások alkalmával rájöt
tek arra, ha eltekintenek a kortalan feliratoktól
(Fradi, Anyád, Love Sanyi) vagy a rendet támadó
(Anarchia) politikai jelszavaktól, a rostán
együttes- és előadónevekmaradnak. Nem sike
res bandáké, hanem a nagyközönség előtt

elhallgatottaké. Ezeknek a graffiti-propa
gandáknak köszönhetően 1981-ben az Ifjúsági
Magazin Pop-Top rovata befutott együttesként ír
a Punkrációról, amely valójában csak három
szor lépett fel, mintegy kétszáz néző előtt. A pesti
graffitik jelentős része tehát a new wave, az
underground ajándéka volt (A.E. Bizottság,
Kontroll Csoport, URH, Cpg, ETA stb.). Ez azért
is érdekes, mert az új hullám hazai virágkora

idején érkezik Nyugat-Európába a break és az
electric boogie kísérőjekéntaz amerikai graffiti.
amely pillanatok alatt átrajzolta a nyugati
nagyvárosok arculatát. Az amerikai graffiti csak
a kilencvenes években érkezett Magyarországra,
és a világnézetű rap-, techno-, hip-hop-járvány
révén azóta is egyre több tizenévest hódít meg.
A kilencvenes években a Biográf Kiadónál
közreadott graffitis idézeteket tartalmazó
könyvek (Állítsátok meg a világot. .. ) eredetüktől
függetlenül nem tartoznak az amerikai falfirkák
körébe. »Graffitinek ma az igényesen megfestett
(piece) vagy egyéni stilusban felírt. utóbbi eset
ben nem egyszeri megjelenéssel rendelkező (tag,
throw up) betűket tekintjük. amelyeknek
legtöbb esetben sem értelmük, sem egyértelmű

üzenetük nincs". Így távol állnak a műfajtól az
öncélú feliratok, véleményt vagy érzéseket kife
jező mondatok. Tehát minden falfestő szeretné
minél szélesebb körben elterjeszteni. megmu
tatni írói álnevét, azaz a taget. Ismertséget és
elismertséget akar, miközben anonim marad.
Hiszen nem ismerjük a tag name mögött meg
búvó rajzolót, csak az identitást, a stylet, ami a
firkász nevénél is fontosabb védjegye. A graffiti
lényegéhez tartozik az illegalitás, habár már
itthon is vannak legálisan festhető felületek. A
szentirás az, hogy oda kell fújni, ahová tilos. De
a firkász-becsületkódex mégis megnevez egy-két
tabunak tekintett helyet, ilyenek az egyházi
épületek, temetők. műemlékek. Igazából olyan
felületeket részesítenek előnyben, amiket sokan
láthatnak. (metró, HÉV, villamos, vonatok).
Vannak. akik ezzel még mindig nem elégedettek,
s a "Napot akarják". Ők azok, akik extrém mag
asságokban, őrzött vagy különösen figyelt, for
galmas tereken hagyják kézjegyüket. A graffiti
bölcsője köztudottan a New York-i metró volt. A
városi közigazgatás felvette a kesztyűt, és más
fél évtizedes birkózással elérte, hogy kiszorul
janak a graffitizők. A stratégiájuk az volt, hogy
rögtön kivonták a forgalomból azokat a koc
sikat, amiket összefújtak, amíg meg nem tisztí
tották őket.

A hazai graffiti-írást a Stylewars (1984) című

kultuszfilm megkésett hazai bemutatója tüzelte
fel, első szupercsapata a PNC (Pride Not Crime)
volt (1993), azóta egyre-másra alakulnak
crew-k (firkászbandák). Az internethonlapok
tanúsága szerint Váctól Tompáig, Kőszegtől

Battonyáig »szétirják a writerek az országot".

Takács Mara
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Nyakig a vízben
így, tél vége felé mind jobban várjuk anyarat. íme, egy kis előzetes.

(Telefoncsöngés)

DERES: Halló, itt Deres'
BÉLA: Segítség!
DERES: Szervusz, Bélám.
BÉLA: Segíts, Józsikám!
DERES: Neked bármit. Tudod tartani egy kicsit? Ibike, drága, hozzon egy
kávét!
BÉLA: Bajban vagyok!
DERES: Három cukorral. Köszönöm. Na, mondjad, Bélám.
BÉLA: Józsikám, van egy kis baj.
DERES: Csak egy kicsi? Boldog ember! Ha a felét elmondanám az én
bajaimnak, szanatóriumba utaltatnád magad idegösszeroppanással.
BÉLA: Életveszélyben vagyok. A Balaton közepén ülök egy csónakban,
süllyedek. Mindjárt megfulladok. Kit hívjon az ember ilyenkor, ha nem a
legjobb barátját? Ments meg, Józsikám, csak te segíthetsz!
DERES: Itt vagyok, Bélám, csak behúztam a reluxát, mert szemembe
sütött anap. Mondtál valamit közben?
BÉLA: Benne vagyok avízben.
DERES: Biztos az amúltkori áfa-visszaigénylés, mi? Én mondtam, hogy
nem nyeli le az APEH, de persze nem hallgattál rám. Most meg húzzalak
ki avízből?

BÉLA: Nem olyan víz, aBalatonon vagyok.
DERES: Ja, aBalatonnál nyaralsz? Akkor meg mit fárasztasz engem?
BÉLA: Nem annyira aBalatonnál vagyok, sokkal inkább benne.
DERES: Csak forgasd a tőrt a szívemben! Én meg itt trógerolok a
légkondis irodában.
BÉLA: Az abaj, hogy nem tudok úszni!
DERES: Ugyan, azt asikkasztást is simán megúsztad.
BÉLA: Mit csináljak? Már nyakig vagyok avízben.
DERES: Örülj, öregem. Végre van víz aBalatonban. Tavaly száraz lábbal
át lehetett menni Füredről Siófokra.
BÉLA: Ha nyakig érne, nem lenne baj, de sajnos, van még lejjebb is.
DERES: Ilyen az üzleti élet. Egyszer fenn, másszor lenn.
BÉLA: Merülök.
DERES: Hál, dugd be atöltődet l Vagy már konnektor sincs aBaicsin?
BÉLA: Nem atelefon merül, illetve az is, de velem együtt. Süllyedek.
DERES: Pedig azt hittem, mélyebbre már nem süllyedhetsz.
BÉLA: Értsd már meg, itt ülök egy rohadt csónakban aBalaton közepén,
és süllyedek!
DERES: Ja, hogy te merülsz aBalatonban?
BÉLA: Igen, végre, hogy megértetted'
DERES: Hát örülj neki. Én is megmerülnék ebben amelegben. Na, kedves
tőled, hogy hívtál, de most bejött Ibike a kávéval. Sürgősen be kell
húznom asötétítőket és bezárni az ajtóI.
BÉLA: De én itt közben megfulladok!
DERES: Az irigységtől, mi? Ezért jó független főnöknek lenni. Ha Jolán
megtudná, hogy te atitkárnőddel kávézgatsz...
BÉLA: De nem tudja meg, ugyanis én mindjárt belefulladok aBalatonba.
DERES: Jól van, ebédeljünk együtt valamikor ajövő héten.
BÉLA: Én addigra halott leszek.
DERES: Csalódtam benned, Bélám. Mindig akönnyebbik utat választod.
De ha te meg akarsz szökni aproblémáid elől, felőlem fel is fordulhatsz.
Na, szevasz!

-kövesdi-

KERESZTES JÓZSEF:

CSILLAGOK ALÓL JÖTT EMBER
Kiadó: Noran Bp., 2005

Keresztes József költ6ként indult, els6 verseskötetét
1978-ban Kormos István adta ki a Kozmosznál. Kés6bb a
versírás, mintha teljesen abbamaradt volna, a szerz6 no
vellákkal, regényekkel jelentkezett.

Móricz, Nagy Lajos, Gelléri Andor Endre iskolájában
csiszolódott realista prózája nem könnyen talál magának
utat a poszt-, aztán meg a poszt-posztmodern égtáj akon.
Volt nyomdász és bányász is, novelláinak igen jelent6s
része saját élményeiból táplálkozik, igen sokszor önélet
rajzi ihletésű. Azt a világot járja be és írja meg, amelyet a
legjobban ismer. H6sei többnyire elesett, kisemmizett,
gyenge emberek, leginkább olyanok, akik képesek hagyni,
hogy megtapossa 6ket a sors, a környezet, a család. Ha
mégsem, akkor lázadnak is brutálisan, önveszélyesen.

2006.02.27.

Metál·tavasz
A Storm Corner United és az Apolló

Kávézó rendezésében:

Nasmith
(Gyomaendrőd)

Quest From Inside
(Szentes)

Embers
(Szombathely)

Bridge To Solac
(Budapest)

200&. 3. 18.
(szombat)

Apolló Mozi Pódium
KávézóGyomaendrőd, Szabadság tér

5.
Kezdés: 21 órától
Belépő: 300 Ft

Tel.: 06-70/573-62-41
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APOLLO MOl
200&. MÁRCIUSI MÜSORA

2-3-4-5., (csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap) 19 órától ÜVEGTIGRIS 2. Színes,
magyar fi Im Rendezte: Rudolf Péter.
Főszereplők: RUDOLF PÉTER, REVICZKY
GÁBOR, CSUJA IMRE, GÁSPÁR SÁNDOR
Pénteken (3-án) DíSZELŐADÁS - Vetítés
után közönségtalálkozó a film szerep
lőivel!

1-2., &-7., (szerda, csütörtök, hétfő,

kedd) de. 10, du. 14 órától VAD GALAMB
(Valiant) Színes, szinkronizált amerikai animá
ciós film (76 perc). Rendezte: Gary Chapman

9-10-11., (csütörök, péntek, szombat) 19
órától CSAK SZEX ÉS MÁS SEMMI Színes
magyar vígjáték (93 perc). Rendezte: Goda
Krisztina Főszereplők: SHELL JUDIT, DOBÓ
KATA, CSÁNYI SÁNDOR, SERESS ZOLTÁN

17-18-19., (péntek 19 órától, szombat 18
órától, vasárnap 19 órától) BŐRNYAKÚAK
(Jarhead) Színes, feliratos amerikai 'film (123
perc). Rendezte: Sam Mendes. Főszereplők:

JAKE GYLLENHALL, PETER SARSGAARD,
CHRIS COOPER, JAMIE FOX

23. (csütörtök) 19 órától FEJ VAGY íRÁS
Színes, magyar film (90 perc). Rendezte:
Lengyel Andor Főszereplők: PINDROCH
CSABA, GÖRÖG ZITA, TAHI TÓTH LÁSZLÓ

Főszereplők: ERIC BANA, DANIEL CRAIG,
GEOFFREY RUSH, HIAM ABBASS

30-31., (csütörtök, péntek) 19 órától ÉG
VELED! Színes, magyar film (91 perc).
Rendezte: Pacskovszky József Főszereplők:

NATALIA SZELIVERSZTOVA, DMITRIJ
PAVLENKO, KÁLLAI FERENC

Telefon: 06/66/284-829,
Mobil: 06/20/5772-473

KEZDÉSI IDŐPONT IGÉNY SZERINT
MÓDOsíTHATÓ!

Pénztárnyitás, jegyváltás, az előadás

kezdete előtt 1/2 órával!

Apolló Mozi Pódium Kávézó
programja

Március 4. szombat, 21 órától
GESBIN&NICK KARAOKE

Március ll., szombat

Lányok,
asszonyok ünnepe

Programok:

Hernádi jósdából
VÁRADI IBOLYA

HAS-TÁNCHÁZ
(fátyol hastánc csoport)

Március 17. péntek, 21 órától
GESBIN&NICK KARAOKE

Március 25. (szombat), 21 órától

Az Akantisz Band
24-25-2&., (péntek, szombat, vasárnap)
19 órától MÜNCHEN (Munich) Színes, felira
tos amerikai 'film. Rendezte: Steven Spielberg. .~.~~~~~~~~~~~~
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Biztató eredmények
a Rumba Táncklub évadnyitásán

A Rumba Táncklub január 29-én ismét nagysikerű és hangulatos
félévzáró táncbemutatóval nyitotta meg a versenyévadot. A bemutatón a
kezdő és haladó táncosok magabiztos szereplése mellett amagasabb osztá
lyos versenytáncosok látványos produkciói is gyönyörködtelték a jelen
lévőket. Az idei versenyszezont Kelemen Erika nyitotta meg partnerével,
Kovács Lászlóval. Ők január közepén a "TOP 12" meghívásos versenyen
ötödik helyezést értek el, mig egy héttel később aszlovákiai Rozsnyóról egy
aranyéremmel tértek haza. Február 25-25-án afelnőttek mellett agyermek
és junior korú táncosok is parkettra léptek. Gombkötő Imre és Malina
Andrea, Deák András és Andor Barbara arany-, Kulik Andor és Paróczai
Zsófia bronzérmes, míg Bencsik Mihály és Szilágyi Edit ötödik helyezést
ért el. Ajuniorok latin ranglista versenyén Czeglédi Dávid és Andor Nikola
aközépdöntőben végzett, míg klubtársaik Molnár Ádám és Paróczai Rebeka
adobogó harmadik fokára állhattak ekiemeit szintű versenyen.

Köszönet·
Megköszönjük mindazoknak, akik eljöttek

B. Kis László
temetésére, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

jelenlétükkel osztoztak bánatunkban, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek I

A gyászoló család

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

LAKATOS I TVÁN
temetésén megjelentek!

A gyászoló család

Fize ett választási hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Mint az Ön előtt is ismert 2006. április 9-én választ az ország. Arról

döntünk, milyen kormánya, milyen többségű parlamentje legyen az
országnak. Döntésünk arról szól, hogya rendszerváltás óta először

bizalmat kap-e akormánya parlament többségét adó párt, illetve koalí
ció amegkezdett út továbbvitelére? Acsaládok, az idősek, amunkavál
lalók, a fiatalok, avállalkozások érdekében tett lépések folytatására - a
higgadt, gyűlölködés nélküli, igazságosságra épülő kormányzásra 
vagy győz az ígérgetés, a felelősség nélküli populizmus.

Az 5. sz. választókerületben ,.
a MAGYAR SZOCIALISTA PART
jelöltje
FÖLDESI ZOLTÁN,

aki jelenleg is országgyűlési képviselő. Az elmúlt években bizonyára
találkoztak vele, hisz' több, mint 700 rendezvényen vett részt a körzet
településein. Ismerik őt, hiszen itt él közöttünk, hosszú ideje dolgozik a
közéletben, volt már parlamenti, megyei és helyi önkormányzati
képviselő - bizonyított.

Meggyőződésünk, hogya városnak, akörnyező településeknek kor
mánypárti országgyűlési képviselőre van szüksége, mert amozgástere,
kapcsolatrendszere összehasonlíthatatlanul jobban érvényesíthető ter
veink, céljaink megvalósitásához.

Kérjük, támogassa jeM/tünk je/öltté válását!

Ajánlószelvényét odaadhatja aktivistáinknak, illetve
eljuttathatja GYOMAENDRŐD, KOSSUTH u. 3. szám alatti
irodánkba.

Bízva támogatásában, kérjük együttműködését!

MSZP Gyomaendrődi Szervezete
-x-
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"Köszönjük amosoly e-kerarcúfuvallatát,
asz.avak csókízű támaszát,
akezek gyógyító melegét,
és aszív bódító zenéjét. "

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

DOMOKOS LÁSZLÓ
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Gyurcsány Ferenc 2004. szeptember 29-én, parlamenti
expozéjában a következőket mondta: "a kormány poli
tikájában a központi helyet a munkahelyteremtés fogja
elfoglalni". Csak a bejelentés óta eltelt majd' másfél év alatt
hatvanezer fővel nőtt a munkanélküliek száma.

Mára a munkanélküliség mértéke meghaladja a 7 száza
lékot, a legfrissebb felmérések szerint 7,3 százalékos. Ez
Gyomaendrődön 2002 jlJliusában 10,78% volt, 2005 decem
berében pedig 13,94%.

A Medgyessy-Gyurcsány-kormány 400 ezer új munkahe
lyet ígért. Ezzel szemben ma 400 ezer ember van munka
nélkül, akik nem tudják munkával, munkajövedelemmel saját
magukat és családjukat eltartani.

Nőnapi köszöntő
i; Nőnap alkalmából Skeretettel nyújtom át a megbecsülés, a
i tisztelet és a szeretet virágszálait a hölgyeknek, hogy érezzék.,

kösziJnetünket és hálánkat, melyet az év nlinden percében su-
gározni szeretnénkfeléjük.

! Ó~ a~ok, aki~go.ndosk~dásukkal,pengéd:égükkelá~segítenek
~ a nehezsegeken, es bzztos tamaszt nYUjtanak iletünk mznden pzl
i lanatában. Szebbé teszik mindennapjainkat, nélkülük nem lenne
i teljes az életünk.

~r A képzeletbeli virágok mellé fogadják szeretettel Nőnap !
~ alkalmábólakövetkező sorokat: ...

2006. Január2005. december

év. hónap

2005. novem ber

1356

1076

2002. július 2005. november 2005. december 2006.j:lnuir

Regisztrált munkanélkülIek szám 8 (Gyomaendrőd teJepúlésen)

"A gy6gysze,em már
kétsze, annyiba kerűl.

[gy aIIg marad valami
a megélhetés'e."
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(Forrás: Békés Megyei Munkaügyi Központ)

Fizetett választási hirdetés!

5 1600

11 1400

750 .L----"__L.----,~-

Regisztrált munkanélküliek s»ima (GyomaeDdrödi KirendelIség)

Fizetett választási hirdetés!

Munkahelyekre van szükség!
2002. január 8-án Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök

jelöltje a Pilvax kávéházban hirdette meg "Egyetértésben a
nemzettel" címü programját, és egyben ismertette személyes vál
lalásait. Itt ígérte meg, hogy amennyiben kormányra kerül, úgy
"mindenki számára biztosítja a tisztességes megélhetés
lehetöségét". Azóta 5,7 százalékról 7,3 százalékra nött a
munkanélküliség Magyarországon.

Gyomaendrődön a regisztrált munkanélküliek száma - az
országos tendenciához hasonlóan - folyamatos emelkedést
mutat, melyet az alábbi táblázatban foglaltam össze:

,
I

IRosszabbul
iéiünk,
,mint négy éve
I

!

I
I

i
I

I~
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Vásártéri tip. -en 3. emeleti felújnotl lakás eladó.
Érd.: 66/282-799. 06170/3685-725 -b-4x-

Családi ház eladó az endrődi részen. Erd.:
Debreczeni Lajos. Sugár u. 65.

Kézí hajtású kukorica morzsoló és FV IV.. ler
ménydará[ó eladó. Ar megegyezés szerinI Erd..
06/30/5795-875

lánclúrészt beszámnok. Érd.: 06/30/9121-066 
b-4x-

Vásártéri ltp.-i 2. em. 2 szobás lakás kiadó. Erd..
284-327

Használlcikkek kaphalók kerékpár. hűtő,

lagyasztó, kombihútő, páraelszivó, vízmelegelilő

slb. Érd.: Körgát u. 25. tel.: 282-366;
06130/9781-803

A[bér[et kiadó (Gye.l. Erd.: 66/283-799

Degu mókusok (2 db) ketrecce[ együn 5 EFl-ér[
eladók. Érd.: 06170/2326-404 du. órákban. -b
4x-

LAKASIKlADO

Mikrobusz bérelhető' 9 sze.m. Klimás. őrd.:

06/20/3653-683

.JARMU

Jó állapotban [évő, érvény~s mOszakiva[ 1200-as
Lada eladó. I.ár 100 EFt. Erd.: 06/30/3947-316
-b-4x-

Munkalehetöség/álláskeresés
Gyoma környéké~ B kategóriás jogosltvánnyal
munkát keresek' Erd.: 06170/5237-959 -b-

Konyhaszekrény olcsón eladó. Erd.: 284-447
Veszélyes és egyéb rák kivágását. .tüzila vágásI,
gallyazás!, kerlgondozást vá[[a[ok. Erd.: Hermann
Mihá[y, 06/20/3882-263

4 ütemű Wartburg megkímélt állapotban, [riss
műszakiva[ eladó. Érd.: Gye. Selyem út 115 -b
4x-

Jó ál[apotú 126-os Po[ski Fiat eladó. I.ár 90 EFI.
Érd.: 06/30/4845-067. -b-4x-
Po[ski Fiat 126-os, 1990-es. érvényes mOszaki
val, kifogástalan, gyári á[lapotban eladó. I.ár 155
EFt. Érd.: 66/280-055; 06170/2946-772

Takarítást, vasa [ás!, bevásárlást válta[ok. Erd.: 283
901

E[adó esernyős babakocsi és etetőszék (5-5 EFt).
Érd.: 06170/5632-501. -b-4x-

A[sótagozatosok korrepetá[ását minden tantárgy
ból vá[[a[om. Érd.: 0617012751-349

Eladó: heverő, gy~rekheveró. mosógép, ágynemű
tartó, gáZtúzhely. Erd.: este 66/284-785

E[adó 1 db ketles váltvaforgatós eke és 1db Laj[a
típusú 16 soros vetőgép, Ar: 70-120 E F!' Érd.:
Gubucz Bé[a Gye" Zrinyi u. 35/1. -b-4x-

Kisbátás hereszéna, seprÚkötőgéP. sü[dők (kb. 50)
eladó. Érd: 283-799
Fe[újításbÓI eladók: 4 db radiátor. hozzávaló
csapok, csövek; 2db öntöttvas fürdókád (150-170
cm); 1 db kádtzuhany csapte[ep; 1 db fehér mos
dókagy[ó + csapte[ep; 1 db vi[ágoszöld mosdók
agyló, WC és kiegészltők (logasI szappantartó.
polc): ~ db beltéri műanyag ajtó. Ar 2 E-tő[ 10 E
Ft-íg. Erd.: 06/20/9506·703. -b-4x-

Górés takarmánykukorica, bálázott hereszéna,
kismérelú cserép (hódfarkú) eladó. Ár megegyezés
szerint Éld: 06/70/5237-959
-b-b4x-

A. 1. sz.; 661284-506 este 6 után; 06130/4267
320. ·b-4x-
Gyermek Iróaszlal eladó (3 EFl). Erd.: Gye.. Bartók
B. 10; 06/20/4280-457 -b-4x-

A vo[1 Ugari Iskola ez év májusában találkozói
szervez. Erd.: O[áhné Szabó Éva 661283-312;
Bu[áné Gellai Teréz 283-032; Altné salamon Teréz
284-538. -b-4x-

Szabó [stván szemé[yszál[ltó vál!alkozó 37 szemé
[yes autóbusszal fuvart vállal. Erd.: 06/30/9086
378. -b-4x-

Anyakönyvi változások
Elhunytak: Schwalm Mihályné Zöld Julianna 86, Lakatos István
81, Kis László 86, Forgács József András 80, Fekécs Magdolna Irén
82, Urbán Ede 76, Majoros Boldizsár 74, Szilágyi József 67 éves
korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z A R 7_ és az
@utÁl! apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendó hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem l

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.

,-------------------------------------------"-------------------------------------------~

i .INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) [
: 1
l Feladó neve: ; :
l, . . i,Címe: ., ,
j Cserebere (apró-) hirdetés szövege (rpax. 20 szó): ~
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(Iráityát: Ft.) (ohxishat6 irásso1!) i
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Gye., B. Mo[nár u. 2 sZ..alalti ház 1050 m' portá
val e[adÓ.l.ár 2,5 M Ft. Erd.: 06/30/9104-115. -b
4x-

Hite[közvelítés mindenkinek! Banki hátlér, rövid
határídŐ. Érd.: 06/20/9505-859. -b-

Használl Mfogós cserép (50 FVdb). le[eajtó és
üveges ajtó (2000 FVdb), kOpcserép (600 FVdb),
1,5 m-es erős vályú, a[íg használt (2500 Ft). Érd.:
Sa[lai I. 10/1; v. esti órákban 661285-574. -b-4x
Kistermetű. keverék kiSkutyák ingyen e[vihetők.

Érd.: esti órákban 66/386-715 -b-

Gyomán, Budai u. 1. sz. a[alt összkomfortos
parasztház eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd: 06/30/5795
875. -b-4x-

Keressük 2 hete eltúnt kan német juhászkulyánkat.
(Rexhez hasonlít). Aki [álla, kérem, segnsen' Tel.:
283-862; 06/20/9319-383

Tiszteli Szülők! Korrepetálás. lelzárkózlalás.
magánórák. fejlesztő foglalkozások, másnapra,
dolgozalokra. versenyekre való felkészités, lantár
gyspecifikus jártasságok. készségek, képességek
(pl. logalmazási tevékenység, helyeslrás. nyelvtan,
szövegértés. matematikai algoritmusok elsajátitása
stb.) fejlesztése. tehetséggondozás állalános
iskolásoknak. Új, hatékonyabb tanulási stratégiák,
módszerek elsajátítása. Tanulásí problémákkal
küszködő gyerekek lelzárkóz tatása. Iskolai
szűnetek alalt előkészítő, ismétlő, gyakorló,
lelzárkoztató foglalkoZások. Nyári hónapokban
pótvizsgára, javIIóvizsgára, osztályozó vizsgára
való intenzív le[késznés. Tel.: 285-141 (esti órák
ban); 06/30/8563-218. IV. Ön gyermekéért do[go
zom'

Gyomán aközpontban, 120 m'-es, 3 szobás lakás
me[[éképO[elte[, gará~sa[. nagy pincéve[ eladó.
[rányár: 10 mi[lió Ft. Erd: 20/2276-536 -b-4x-

VEGYES

MA-ZSI Paplr Irószer továbbra is várja kedves
vásárlóiJl Néuen be houánk, s érdeklódjön
akcióinkról! Hor Endrődön. aRózsa presszó mel
leli.

Kertek, udvarok szánlása, marása, egyengetése,
IOves,léshez talaje[őkészltés. Érd.: 386-053
Tavaszi munkákhoz to[ikapát keresek. akinek már
nincs szOksége rá, hívjon a 661284-252-es szá
mon 16 óra után. -b-4x-
Mosást. vasa[ást, takarítási, bevásár[ásl és gyer
mekfelügye[etet válla[ok. Érd.: 17 óra után 284
252; 06/30/6563-100 -b-

Magántanári állást vállalok áltatános iskolások
mellé. (Másnapra, dotgozatokra. sZámonkérésekre,
versenyekre való felkészflés. Új. halékonyabb lan
ulási Slratégiák. módszerek elsajátítása.) Cét a
minél jobb iskolai eredmény elérése. További
intormációk: 285-141; 06/30/8563·218

BAU-LUX Fürdőszoba Sza[on' Mi megvalósitjuk
álmai lürdőszobájál. Nézzen be hOzzánk, s nem
bánja meg! Ho[? Szarvas, Deák F. u. 2, sz. Tel.:
216-023

Gye., Pocos-kertben 1561 m' kert sürgősen eladó
Fele gyümölcsös, lele veteményes kert. I.ár 140 E
FI. Érd.: 06/20/3750-798. -b-4x-

Használt gáZtúzhe[yet (3-4 rózsa) keresek. Erd.:
283-541 esre 20/221-66-33

Gyomán, a Kossuth úton kertes ház eladó. Erd.:
282-233

AFŰZlás·zugban 300 n.öl gyümölcsös eladó. Erd.:
283-901

Női, lértilodrászat és szolárium (25 FVperc)' Ho[?
Endrődön, aRózsa presszó me[[etl. Beje[en[kezés:
Solymosi Edit, 06/30/5219-869

Gyoma központjában 3 szobás, összkomfortos
családi ház eladó garáusa[, me[[éképületlel. I.ár
6,9 M FI. Érd.: 66/386-132; 06/30/6767-360. ·b
4x-

Ontöttvas, 500-as, 3 fáz. sza[agfúrész eladó. Ar
160 E Ft. Érd.: 66/283-541 az esti órákban;
06/20/2216-633. -b-4 x-

Gye,,-ön [etekké minősíthető zártkerl ásolt kúlta[,
515 n.öl, megosztható, körO[kerltve Besenyszegen
a Zalka M. u. elején eladó. I.ár 680 E FI. Érd.:
06/3013608-143. -b-4x-

Békéscsabán, Lencsésin 48 m'-es erké[yes, fe[új[
totl, 1. em. lakás eladó. I.ár 6,9 M Ft. Érd..
06/30/4063-999, -b-4x-

Gyomán, a Tompa M. 6. sz. ala[t összkomforlos
családi ház eladó. I.ár 16 M Fl. Érd: 06/30/3422
869 -b-4x-

Endrődön (Ridegváros) 2,5 szobás, összkomtortos
ház eladó. I. ár 5 M Ft. Érd.: 06170/9438-212 este
17 órától. szombat, vasárnap egész nap.

Vizparli nyaraló a Peresi-hollág mellell eladó. I.ár
4MFI. Érd.: 66/284-506; 06/30/4267-320. -b-4x
Endrődön. a Fő úton összkomtortos lakás és
épilési lelek 80 m' épűleltel eladó. egyben vagy
kűlön is. I.ár 2.5 M Ft. Érd.: 06/30/3569-296 -b
4x-

Gyoma központjában 2 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Telötér beéplthető. I.ár 7,8 M Ft.
Érd.: Gyoma, Pásztor J. 6. sz. alatt és 06/30/8565
658. -b-4x-

OsszkomlortOS családi ház köves úl melleIt etadó.
Tamási A. 111. lát 10.5 M Ft. Érd.: 661284-506;
06/30/4267-320. -b-4x-

Gyomán összkomlortos családi ház eladó. I.ár 9,5
M Ft. Erd.: 66/285-510, esti órákban.
Meglekinlhelő vasárnap 14-17 óráig. -b-4x
Kecsegési-hollágnál vizparti nyaralÓ horgászati
joggal eladó. lár 6.5 M FI. Érd.: 66/284-996 -b
4x-

Gyoma központjában 2 szobás. le[újílandó h~ kis
kerttel. vá[[a[kozásra is aik. eladó. I.ár 6M Ft. Erd.:
06170/5237-406. -b-4x-

Gye -ön 2 szobás, összkomfortos kockaháZ
igényesen kia[aknva, akár bútorozotlan is eladó.
I.ár 4 MFI Érd.: 06/20/8246-667. -b-4x-

Gye., Barlók B. 2. sz. a[alti családi ház eladó. I.ár
4,5 MFI Érd.: 06/20/8081-884. -b-4x-

Gye., ház eladó. 2 család r~zére is alkafmas.
Csere is érdekel. I.ár 20 M FI. Erd.: 66/284-788 
b-4x-

Gye., Rózsa F u. 14. sz. alatti 4 szoba t nappali t
étkezős családi ház atsóépületlel, garáusal eladó.
lár 9.5 M Ft. Érd.: 66/284-295; 06/30/2497-622.
-b-4x-

PÓhalmon. köves úl melletl. tanya eladó. 700 m'
gazdasági épületlel és 2 hektár tödde[ (vi[lany.
túrolt kúr van). lár 2.5 M Ft Erd.: 06/30/3806-884
-b-4x-

Gye" tljúsági [tp. 11. sz. lö[dszinti 2,5 szobás lakás
eladó. I.ár 8 MFI. Érd.: 06/1-2216-965. -b-4x
Gyomán, az Arany J. 16. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos családí ház eladó. I.ár 10M FI.
Érd.: ahelyszínen. hétvégéken; 06/20/5266-573. 
b-4x-

Gye" eladó 2 szintes családi ház. 4 szoba, nappali.
étkező. konyha,.2fúrdőszoba t me[[éképú[e[ekkel.
I.ár 14,9 MFI Erd.: 06/30/6677-031. -b-4x
Gyomán, közel agyógy[ürdőhöz eladó 2,5 szobás.
összkomfortos, felújítolt családi ház garázzsal.
pincéve[, me[léképületekke[. berendezéssel, gon
dozotl kerttel. I.ár 10M Ft. Érd.: 661283-242;
06/30/5706-403. -b-4x-

Gye., zöld övezetben, gyógyfúrdőhöz kö
zel családi ház eladó. I.ár 5,5 M FI Érd.: Bocsi
Sándor, 3300 Eger. Sas u2/12111. -b-4x-

Gye" aSiratói-hotlág metlelt3500 m'-en 2 csa[á
di házból ál[ó horgásztanya sürgősen e[adó.lár 18
MFt Érd 06120/4368-840 -b-4x-

Gyomán. aMOl-kútla[ szemben, Pásztor J. u. 12.
sz. a[alti 2 szobás. összközműves családi ház
eladó. Érd.: 66/386-498, este.

Gye., Vásártéri tlp.-en 3. em. 1,5 szobás lakás
eladó. Érd.: 06120/5430-386; 06/20/4305-833 -b
Gye" Mikszáth utcában 3 szobás összkomlortos
ház eladó, [akóte[epil beszámítunk. I.ár 10M Ft.
Érd.: 8rachna Andrásné, Gye., Katona J. 32. -b-4x
E[adó Gye., Vtl. ker.-ben tanya, istá[ló lö[dde[,
[úrolt kút, 3 fázisú vítlany van. gazdálkodásra afka
Imas. I.ár 6 M Ft. Érd.: 06/30/2939-990 este.
-b-4 x-

Gyomaendrőd központjában. összkomfortos
parasztház eladó. I.ár 8 M Ft. Erd.: 8-16 óráig:
06170/3843-329. -b-4x-

Gyomán a központban, tetóterbeépltéses. 2
család részére is alkalmas. höszigelell. jól karban
tartolt családi ház meltéképűletlel. garázszsal. 600
m'-es lelken eladó. lár: 16 M Ft. Érdeklődni:
06/66/285-693 vagy a 06/30/4716-476-os te[e
lonslámon tehel-b-4x-

4 éves kanca készen befogva eladó. Kertigépet, 126-os Poíski Fiat eladó. Erd 284-785

Endrőd, Kürt u. 20. sz. a[alt beépíthető telek eladó.
Érd.: 66/284-107. -b-
2000 n.ö[ szántóföld eladó Dregsző[őben, a
Páskom i úton. Érd.: 280-125

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479
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Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfőszünnap!

~~~~.. lZt!l•.~.

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

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

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig GYDmaendrőd, Kossuth u. 18.

~
~'f;"

. . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-.<e~~t
~, ~.' hobbY-. kempm~szakuzlet ~~

HORGÁSZ FELSZERELÉS EK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában

Vasutas Egészségbiztosítási bevál16hely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja
A

33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban
.. és kategóriákban

INTENZív ÉS HAGYOMÁNYOS

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. március 7-én 17 órakor
Endrődön: 2005. március 7-én 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

il
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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 stflbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

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

'- ~~~ai_~o2t~G.::~~~r~d.:.~o~s~a:.: ~9.:. .J

r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·,
" Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz

talosok részére. Érd.: 06/30/9533-594
*!Bedolgozói munkára 1-2 fós asztalosmúhelyt keresünk régi

1bútor felújításá~oz. Alapanyagot biztosítunk. Segítséget adunk a
" betanuláshoz. Erd.: 06/30/9533-594
1
" Bútorgyártó cég felvételt hirdet tömörfából készült bútorokhoz,
1bútorlécszabászatban jártas asztalosok, valamint CNC meg-

l"munkáló. központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezelól<
" részére. Erd.: 06/30/9533-594
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••
aMarl Dzlellláz

Aranv- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendelkezésére!

Aranv- és ezüstékszerek javítása, tört aranvból
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréje!

Aranv, ezüst még mindig nólunk a legkedvezőbb

áron!
Fénvképezőgépek, filmek, Fotáalbumok.

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőr kidolgozás.

Audio- és videokazetták széles választéka,
digitális Felvételek Fénvképre másolása!
Ajándékutalvánvunk praktikus ajándék!

* * *

Az OMart Könyvesbolt
Újra kapható: A Do Vinci·kód, o Horn,! Potter 6.

és volomennt,!i Ham,! Potter-könvvl
Tovóbbá foglalkoztatók, gl,Jermekkönl,Jvek

nogl,J választékban!
Idegennvelvű könl,Jvek és érettséire felkészítő kiodvánVok

megrendelhetők!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban

Gyomaendrőd, fő út 216. Tel.: 284-815

Ilibetetlen Farsa yi

Din ct,
•"" ,

B L P I DIJ
CSAK 5000 Ft

Családi csomag - PIu z csomag
Sport csomag együtt

CSAK 3990 forint havidijérlt
Továbbá akciós lehetőség

2 beltéri egység igénylésére!
Akciós fe/tételek szerint - További rész/etek üz/etünkben

Te/emax Távköz/éstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

Várjuk az olasz nyelv iránt
érdeklődőket is!

francia kezdő 150 órás
haladó angol 50 órás

középfokú német 100 órás
német újrakezdő 100 órás

N KÖZÉPFOKÚ
Y nyelwizsgára felkészítő 100 órás
~ középhaladó II. 60 órás
V középhaladó I. 60 órás
I
S ALAPFOKÚ
Z nyelvvizsgára felkészítő 100 órás
I haladó II. 60 órás
~ haladó I. 60 órás
E újrakezdő 100 órás
K kezdő 150 órás

rU------~ NYELVTANFOLYAMOK
kezdőlől

a
nyelvvizsgáig

MÁRCIUSBAN
INDULÓ CSOPORTOK:

Telefonos ügyfélszolgálat:
Tel./fax: 66-282-686, 20/9142-122, 20/468-4876

hétfő-péntek 8.00-16.00 66-282-686
Róza Vendel e. váll. vendel@anet.hu

rJ RÓZA VENDEL ~
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

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

Nyilvántartási szám O&-O07Hl2

r·~·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

.. PAPIRDOBOZ i
St~colt és hagyományos i

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfORMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. 1

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. I·
Tel./fax: 661282-095, 06/20/9142-122

L.. _. ~:~i.t~e:n~~~~~s?':::~~._ . ...i

'·.~"«'~Ul'JS~'

, &~varroda.~omaendrŐd~~OSsulh U~18. alall I
Varrodámban vállalom: nOI felsoruhazat I

hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi méret
~ szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,
~ alkalmi ruhák, koszlümök, alkalmi és táncruhák készítését is. ~

m Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. \ ~

l~~::S;=?=~~~:~=:=~~J
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:

csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

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

~t·
..~.JT. ES: CLL li

-COMPMÁGU
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Részletfizetési lehetőség

• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú,

telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,

szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
• Genius VideoCam Look Webkamera
(640x480; beépített mikrofon)
• Bruttó: 5770.- Ft.
• Chicony TwinkJeCam Webkamera (352x288)
• Bruttó: 3240.- Fl.
• Mikrofonok Bruttó 300.- Ft-tól

Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben.)
TeVfaJc 66/581 -610 E-maii: magus-comp@bekesnel.hu
Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17 SZ: 9-12 Az ár.Ik yj/cozCaCJs3nakjogJC fennrJlljuk

BEL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz

falak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 936 Ft/tábla •
12,5 mm: 973 H/tábla, impregnált 12,5 mm: 1620 Ft/tábla •

Estrich beton 624 Ft/4O kg, hoszigetelő rendszer 2305 Ft/m 2

tól I~OVER 10 cm hőszig. 5280 Ft/tek., tetőfóliák,

faanyagok, Frühwald térkövek!
PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,

5D-700/o-kal kevesebb ftitési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/6278-234
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

Március 6-án teljes árucsere!
Tekintse meg

TAVASZI árukészletünket!
Géprongy folyamatosan

kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5'7.

TElEfON: 284~25 5
INCWENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H/K.~P/SlO. dÉlElőn

SzTI<~vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉSlÍTÉSE,

jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk
CYORS És pONTOS kiszolqMÁsSAI vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElrnd: Szarka Gilla ~TS2ERBzMESTER

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,

ötrétegű csövek, idomok, boylerok, kazánok, fürdőkádak,

zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

'\UTI

~
~
'U~\

GYOMAENORÓO
Bajcsy-Zs. út 63.

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

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

SILUETT FIT ESS CLUB
FÉRfl- ÉS KÜLÖN N61 BODYTEREM, SZAUNA,

SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Nai torna - stepaerobic - aerobic
masszázs (bejelentkezés alapján)

Bérletek, napijegyek, teremigény-bejelentés:
66/285-840; 06/30/6278-234

Nyitya tartás: H.-P.: 8-21-ig, SZ()" Vas.: 14-21-ig.

MEGNyíLTI • MEGNyílTI· MEGNyílTI
A MESTER kávézó, falatozó a Kner téren
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Ford Ranger eljut bárhová, nincs előtte akadály

Ford Range,r 4x4 2,5 TD
Duplakabinos változat már 4 300 OOO forint + áfától

Duplakabinos XLT változat már 5150 OOO forint + áfától

Csak nálunk 3 év teljes körű garancia!
Keresse fel márkakereskedésünket, mely idén ünnepli

fennállásának 25 éves jubileumát!
;'~''''''---~---:-,_._-- -. " ~ .....:::.~~:--

AFA VISSZAIGENYELHETOI Minöség. Megbizhatóság(~
•••, •••••' ••• _. •••••• • ••••••••• _ •••••••_ .M••••~ ••••••••~•••~_

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás. Deák F. u. 69-75.• Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externeLhu honlap: www.fordsandorservice.hu

• vezető- és utasoldal i légzsák
• ASS
• távirányításos központi zár
• összkerékmeghajtás felezővel

• differenciálzár
• szervokormány
• elektromos tükrök
• elektromos ablakok

• rádiós m~ag~n;ó;;;~i ~!I!!_~~

GYOMAENDRŐDIBÚTORBObT
Kisréti utca 36. szám'

(volt.Tejcsarnokkal szemben)

Tegye széppé otthonát análunk
vásárolt jó minffségü,

kedvező árú termékekkel!
Kínálatunk:

• konyhai garnitúrák
• szekrénysorok
• űlőgarnitúrák, 3+2+ 1
• franciá.$.gyak
• széles választékban kiegészítő kisbútorok
• étkezőgarnitúrák

Két bánk kedvezö hitelei!
A Credigél Bank bónuszai üzletünkben

levásárolhatók

Ügyintézés a helys~~nen! .
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

• /J.z Association ol Commercial Md SpeclaftSEY.j VehiCle EdItors (ACE)~ aJapján.

THERNI(

~
:~ C;"IE~"E&:IENT""'~

'/'./ ~ !É6''" . .. ,
._._- / c;..-. L -: Z..4LC»N---:/

- 5500 Gyornaendrod7 Toldi ut 1''1.
a rnezőberény,1 út·on, a holységtábla utá'n 200m-re.

Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!

Kibővítjük üzletünket!
Február' 15·től 450 m 2·en,
m4egújult áruválasztékkal,

akciós árakkal várjuk vásárlóinkat!
, ~: II

?~ 1Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

, ,

AGROARUHAZ
Fő út 15. sz.

AJÁN LATU NK:
Lemosó vegyszerek, fóliák, műtrágyák, gumicsizmák,

virágcserepek, földek, vetőmagok, fűmagok, kukorica vetőmag,

ásók, kerti szerszámok, háztartási eszközök, esőruha, fűrészek, balták,
szeneskályhák, üstház, zománcos üstök, viaszosvászon, gumiszőnyeg,

ruhaszárítók, parafa burkolók, nyírógépek, borotvák,
műanyag kukák, fűnyírók, szerszámok, szivattyúk,

zárak, lakatok, szögek, csavarok, izzók...

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

X 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
_ Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Kft. . 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..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

fixes 5 tonnás IFA pótkocsi • Érd.: 30/9552-374
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BLACK RED WHITEVásárolja meg nálunk NŐNAPI ajándékait is!!!
Ajándékozzon hasznosan, lepje meg NŐ ismerőseitVÁSÁRLÁSI UTALVÁNNYAL!
Tekintse meg NŐNAPRAösszeállított AJÁNDÉKCSOMAGJAINKAT!

CSAK MOST: CSEREAKCIÓK!
Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek

háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok...
padlószőnyegek, PVC-szőnyegek
laminált padló, lakástextil...

szobabútorok, konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos·nyomda épületében) található!

Nyitvatartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

I I I

KINAI NAGYARUHAZ
GYOMÁN, aHősök útja 48. szám alatt.
ENDRŐDÖN, aFő út 16. sz. alatt (volt ÁFÉSZ-csemege)

TAVASZI ÁRU ÉRKEZETT!
Női, férfi-, gyermek-

• széldzsekik
• tavaszi nadrágok
• félcipők
• vékony melegítők

• női, lánykafelsök
• blézerek
• farmernadrágok

Téli kiárusítás: 200/0 árengedménnyel
Várjuk kedves vásárlói nkat!

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Onkonnányzatának lapja· Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város Képvtselő-testiilete.5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 661283-288

A kiadasért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készűlt: Baiu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: gyehirado@freema1l.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. Engedélyszam: IIII PHFII08/BE ISSN 1417-7390
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VÉRADÁS
Tisztelt véradók, tisztelt Lakosság!

2006. április 18-án (kedden) és április 27-én (csütörtökön)
8-12 óra között véradás lesz aKatona József Művelődési Központban.

Asegítő szándékúakat szeretettel várjuk!
Kurilia Jánosné területi vezető

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teijes 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.

Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

.............................•.........•............•........

~ HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!

r-----------,
.. Kutyák összeírása -
I

Gyomaendrőd város jegYZője értesíti az ebtartókat, hogy I
április-május hónapban ebnyilvántartás kiegészITése céljából

- ebösszeírást tart. Az. összeírást apolgármesteri hivatal alkalmazottai-

I

végzik, mely tevékenységre való felhatalmazásukat fénYk.éPes iga-I
zolvánnyal igazolják. Kérünk minden ebtartót, hogy az összeírást

_ végzők részére minden segítséget megadni szíveskedjenek. _

POLGÁRMESTERI HIVATAL.L ..

A TARl7ALOMBÓL:
Kitüntetettek a Gimnáziumból 2. oldal
A gabonatároló átadása 4. oldal
Kuka bevezetés Nagylapos és Öregszől6ben ....•... 4. oldal
Táncosok újabb sikerei 6. oldal
Francia kapcsolat fgéretessége 5. oldal
A cigány kisebbségi hírek 5. oldal
RózsaheQyi iskola hírei 7. oldal

Meglévő beltéri és kültéri lámpa választékunkat tovább bővitettükl

Több mint 500 féle lámpa közü1 választhat!
I'olyamatos AKCIÓII'lK:

-spot lámpákra
-áJlólámpákra

-dekorációs Jámpákra

es kültéri lám ákra -20% kedvezmén J

" i.iiiiól~'JJii-'; \
ZaJakeránlla: -5-10% kedvezanény
Olasz, Spanyol: -20% kedvezanény

~A~Mlr~f~U~~~~~!ll~n~l~~N~!l~~~K
15 ÉV GARANCIA!

-ROLTECIll'lIK" ZUIlAl'IYKABIl'lOK
íves .ubanykabln blztoDN-QI üveggel + zubaaytáJca. + szifon
39.900 Ft.
IIIdro...-százs I:uhanykabla,
~2 dbJet + k_haay + capteJep (9OJc9O-es)
99.000 Ft.
8izJlaIJlnoII mr: 2&lUIOI R-16I

liM;
17OX7lks aJayl kád: 19.900 ft.
160.l1()().a.s akrylllád: 310490 ft.
l5Oxl()().as hidromasszázs kád. 6+4 fúvollával: 119.900 ft.

~1I!'l

6éves hitel-ügyintézési gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk!

500 OOO Ft-t6130 OOO OOO Ft-ig FORINT ÉS DEVIZA alapú hitelek!
Hitelkamat már 3,7%-t61!!1

LAKÁSCÉLÚ és SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
ADÓSSÁGRE~DEZÉSJ ~ERHELT I~GATLANRA IS PLUSZ HIJEL~K,
SZOC.POL. UGYINTEZES, SZEMELYI HITELEK, HITELKIVALTAS,

INGATLAN LíZING stb.
Új! ÚJ! ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG állami garaneiával,

10% önerővel, vagy önerő nélkül is, 50% szoe.pollal
OTTHONTEREMTO TÁMOGATÁS

35 éves korig használt lakás vásárlása esetén 50% szoe.pollal
KÖZTISZTVISELŐi ÉS KÖZALKALMAZOm hitelek

állami garaneiával esak avásárolt ingatlan fedezetével12,5 MFt-25 MFt-ig
AKCiÓ!!! AKCiÓ!!! AKCiÓ!!!

BENYÚJTOTT DEVIZA ALAPÚ HITELKÉRELMEK ESETÉN
ÉRTÉKBECSLÉSI KÖLTSÉG ÉS KÖZJEGYZOl DíJ NÉLKÜL!!!

SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!!!
Leinformálhatóak vagyunk!

Hitelügyintézés az Ön lakásán, vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk!
AZ ELVÉGZETr MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!

Hfvjon biza/ommal!

Hiteliroda: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. sz.

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti fiítanácsadó területi képviselií asszisztens
06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537

··
····
····
·········•................•....•.....................••..•.•...•••..••
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• A város egyes területein sok ak6borkutya, ami elég veszélyes. Mikor

kezdik el abefogásukat?
Akóborebek elleni akció gyakorlatilag április elejétől indul. Most kaptuk

meg a fegyvert, amivel a kábítást végzik majd. Eddig az EU jogszabályok
szerint nem volt jogunk végezni abegyűjtést.

• Miért nem villognak a j6 ideje felszerelt zebra feletti villog6k a Fő

úton?
Ez Titászos probléma, valamilyen egedély vagy kivitelezési gond van. Azt

ígérték, hogy március közepén már villogni fog ... Az önkormányzatnak nincs
közbeavatkozási lehetősége, mint ahogyajárdaszigetek esetében sem volt.

• Mikor indul atavaszi közmunka a városban és mire terjed ki?
Jelenleg mintegy hatvanan dolgoznak részben hatórás, részben nyolc

órás munkavégzéssel. Aváros területén tavaszi csatorna-, úttisztítás afela-
datuk. Utána a ligeteket takarítják. Azt pontosan nem tudjuk, hogy meddig
kapunk rá pénzügyi kereteI. Az intézményeknek, az egyházaknak is segítséget
tudunk ebben nyújtani. Az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendileg a
foglalkoztatás. Csúcsidőszakban mintegy 80-90 fő dolgozik. Május közepéig
ez így lesz, atovábbiakban változhat.

• Akábeltévé mikor folytatja akiépítést a településen?
Most, tavasszal kezdik a gyomai oldalon a felszerelést, ez az oldal

június-júliusban készen lesz, azután Endrődön kezdik aszerelést, és aterv
szerint ebben az évben ott is készen lesznek.

• Az idei városi rendezvényekről néhány sz6t. ..
Április 29-30-án lesz aNemzetközi Sajt- és Túrófesztivál. Előtte, 28-án

egy nemzetközi sportnapot tervezünk. 29-én kísérő rendezvényként múzeumi
nap lesz az endrődi városrészben, 30-án Országos Mazsorett Fesztivál és
Verseny. Május 1-jén aSuttyomba Népzenei Fesztivál. Az öregszőlői útátadás
áttolódott június 1O-re, az idősek napközi otthona átadása, a harangszen
telés, paprikáskrumpli-főző verseny is, és a gyermeknapi rendezvény
Öregszőlőben. Június 10-re szeretnénk a külföldi testvérvárosi vendégeket
meghívni egy lazább összejövetel re. Augusztus 20-án a hagyományos

halfőző verseny szintén meg lesz Endrődön, remélhetőleg most az időjárás

kegyes lesz hozzánk. Nagyon nehéz pályázatok útján pénzt szerezni, a költ
ségvetésünk sem túl bőséges, sezért kicsit visszafogjuk magunkat.

• Vállozott-e abelvízhelyzet?
Egyes belterületi területek kivételével javult a helyzet. A tavaly nyári

belvíz okozta helyreállítások még csak részben történtek meg, erre újra jött a
belvíz. Azok a tulajdonosok, akik több ízben belvízkárt szenvedtek, előbb

utóbb maguk is olyan biztosításokat kell, hogy kössenek, amelyek nyomán
rendeződik helyzetük, hiszen az önkormányzat nem tudja átvállalni akáreny
hítésüket. Külterületen vannak kritikus helyek, ahol gyakorlatilag nem tűnik el
avíz. Nem csak Keselyűsön van gond, de a 120-as vasútvonal mentén is,
Mezőberény felé. Hiányzik avasútvonal alatti álereszek sora, például. Akül
területeken a víztársulatokon keresztül kell valamilyen szinten eredményt
elérni.

Kner.nap
A Kner Imre Gimnázium március 30-án rendezte hagyományos Kner

napi megemlékezésél, emlékműsorát és iskolai bemutatkozójál, sport
versenyeit. Ahelyszínek a Katona József Művelődési Központban, asport
csarnokban és az intézményben voltak.

~~"%~~~~~~~~%~~~~~~~~Z:;&~l{5:$;.~~<fJ
(':'-1 },':">lA VI. Magyar Mazsorett Bajnokság és FesztiválF
M Gyomaendrődön lesz ~~
~ április 30-án, délelőtt ii-től este 19 óráig. ~I Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt ~

L
'~ a Színfolt Mazsorett Csoport! ~~

. ~ ~~ ~ ~ ~.~'.. -~~ ~.- . ~-~ .","". ;>·«~"<::..~~{'~~'R~~~2&"'&~i:::.~W~~~'%~J

KITÜNTETETTEK

TÓTHNÉ SlAKÁLOS MARGIT,
matematika szakos középiskolai tanárt!

(Született: Endrőd, 1948. január. 21.
Közalkalmazotti jogviszony kezdete 1969.
szeptember 16. AKner Imre gimnázium dolgo
zója 1971. augusztus. 1-jétőL Kilenc évig kol
légiumvezető).

Nyugdíj előtt álló kartársnőnk matematikát
tanít, rendkívül eredményesen. Békés
megyében a "nagy matematikai bázisok"
(Belvárosi Gimnázium; Rózsa Ferenc

Gimnázium) mellett jószerint csak kartársnőnk tanítványai juthattak a
dobogóra, illetve országos döntőbe annak ellenére, hogy nálunk "csak nor
mál" matematikaoktatás folyik. Korábban, közel egy évtizeden át kol
légiumvezetőként ő formálta kollégiumunk arculatát önzetlen odaadással,
gyermekszeretettel, eredményesen. Az iskolavezetést folyamatosan segíti
tanácsaival. Sok szülő kizárólag miatta adta hozzánk gyerekét.

Gratulálunk! dr. Kovács Béla igazgató

Március 15. alkalmával két gyomaendrődi pedagógust tüntettek ki a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével. Mindketten
a Kner Imre gimnáziumban oktatnak, nevelnek, tanítanak.

Agyomaendrődi Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ezen időszak alatt az itt végzett
tanulók folyamatosan amegyei és az országos átlag felett szerepeltek afelvételi vizsgákon és atanulmányi versenyeken. A"hozzáadott érték" tekintetében
kategóriájában (vegyes típusú középiskola - gimnázium és szakközépiskola) mind atavalyi, mind az idei országos összesítésben első lett a162 középisko
la közül. Ezért kimagasló, több évtizedes munkájukérl kitüntetésre javaslom:

RÓlA OLGA,
történelem szakos középiskolai tanárt!

(Született: Debrecen, 1952. január. 3.
Közalkalmazott jogviszony kezdete: 1979.
augusztus. 1. AKner Imre gimnázium dolgozó
ja 1985. augusztus. 1-jétől.)

Országos középiskolai tanulmányi
versenyeken tanulói rendszeresen szerepelnek
az országos döntőkben. Honismereti
vetélkedőkön csapatai amegyei első helyezést
több alkalommal megszerezték. Volt év, amikor

a megyei döntőn mindhárom dobogós csapat az ő tanítványaiból állt.
Országos Honismereti Konferencián 2002-ben és 2003-ban Békés megyét
az ő tanítványai képviselték. Helytörténeti kutatásai több kötetben jelentek
meg. Bátran kijelenthetem, hogy az utóbbi húsz évben Róza Olga Békés
megye legeredményesebb történelemtanára. Aversenyeredmények mellett
tanítványainak felvételi eredményei is ezt támasztják alá.
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Díszeloadás lesz!
AFEHÉR TENYÉR című magyar film díszelőadására és az azt követő

közönségtalálkozóra április 11-én (pénteken) kerül sor az Apolló moziban.
Időpont ja 16 és 18 óra. Jelen lesz a film rendezője Hajdú Szabolcs és
az egyik szereplő a gyomai születésű Mészáros Tibor, aki jelenleg a
Budapesti Színi Akadémia utolsó éves hallgatója. Mindenkit szereteltel
várunk!

AVIII. Gyomaendrödi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
programjából (2006. április 29-30.)

Afesztivál kisérő rendezvényeiből: április 28-án, pénteken, mezőgazdasági ta
nulók nemzetközi sportversenye tíz iskola részvételével (köztük anagyenyedi testvér
városi és kél szlovák testvériskola) atlétika, triatlon, lány kézilabda, fiú kispályás lab
darúgás számokban. Ez 1973 óta folyamatosan megtartott találkozó, '76 -tól nem
zetközi szinten. Ezen anapon Lagzi Lajcsi színvonalas Dáridó műsora zárja anapot.

29-én 10 órakor lesz a fesztivál ünnepélyes megnyitója (zárása, eredmény
hirdetése. dijazása 30-án délután 16 óra tájékán). Sajtok és borok velélkednek majd
egymással, de megjelennek a feslliválon a péksütemények. a halételek, a
savanyúságok, a mézek is, immár hagyományosan. A nap zárása egy operettgála
műsor, majd Mága Zoltán és ahelyes anygyalai, ezt követően utcabál aKonnektor
zenekarral.

Ez egy olyan gasztronómiai rendezvény, ahol az egészséges táplálkozásra hívjuk
fel aligyelmet, arégen elfeledett tejes éleleinkre, asajtokra, túrókra... Arendezvény
céljaink szerint segíti agazdálkodókat kapcsolataik kialakftásában, aturizmust pedig
szintén jótékonyan befolyásolja. Bár ez fesztivál, ám mégis neves zsűritagok bírálják
majd atermékeket, mint például Benke László többszörös olimpiai bajnok szakács,
vagy Prohászka Béla.

30-án a helyi Színfolt Mazsorett Csoport szervezésében országos Mazsorett
verseny és találkozó zajlik, anap végezetében ismét ulcabál. Május 1-jén pedig a
Suttyomba Népzenei Fesztiválnak örülhetünk . Enapokon agyerekeknek is érdekes
és szórakoztató programokat igyekszünk összeállaani.

Atájékoztatást Gubucz József aBethlen iskola igazgatója adta.

.-----------------------------------------.-.- -- _-----------------------------------.

: Gyűjtési akció i
! AVöröskereszt használt ruha, hállartási eszköz stb. gyűjtő akciót hirdet. i
: A háztartásában fölöslegessé váll tiszta, jó állapotban lévő ruhaneműket, i
l takarókat, cipőket stb. szíveskedjenek felajánlani a nehéz sorsú családoknak. !
; Az adományokat munkanapokon 8-14 óra közölt aFő út 3/1. sz. alatt tudjuk i

[.~?~~.~~~...._----_._--_._--------------_.._...~~~~.~~.~~~~~.~_~~~~I~.~~.~~~~~.~~_I~~.~_~~:_j

A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. március 30-án

• A védettség alatt álló Hősök útjai hársfasor felújítását határozták el. Ez a
folyamat 2009-ig tartana. Évenként jelentős területeken pótolnák, 'gyógyaanák' az
elöregedett, beteg, tönkretett, sérült fákat. Az idei évben az Esze Tamás - Rákóczi
utcák közötti szakaszon 5 fa kivágása, 23 fa ültetése szükséges. A Testület kéri a
lakosság hozzájárulását, hogya fák megmentése és életben tartása érdekében ne
helyezzenek ki a fákra rajszegezett hirdetéseket, ne okozzonak egyéb sérüléseket se
bennük.

• Pályázat kerelei között egy új játszólér kialakaására kerül sor aNépligetben,
ami közel egy millió forint saját részt igényel, sapályázati támogatás is ugyanennyi
lenne.

• Szándékát fejezi ki a testület, hogy ajelenleg fennlartásban működő Városi
Családsegaő Központot szeptembertől Hunya és Csárdaszállás községek önkor
mányzalaivallétrehozott intézményi társulás keretei között működtetik tovább.

• Pályázalo! nyújlanak be aaz EU illetékes bizolIságához az augusztus 19-22
közölt megrendezendő lestvérvárosi program lebonyolaásának támogatására.

• AKörösmenti Vadásztársaság felajánlotta az Arany János utca 4. szám alatti
ingallanát az önkormányzatnak megvásárlásra (az ingatlan néhány méteren határos
a Gondozási Központtal), azonban az önkormányzat ezt most, tekintettel a szűkös

költségvetésre, nem kívánja megvenni.

TAPÉTA, FESTÉK
.ÉS ,AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45:

Tapéták 200&. évi új mintákkal
Bordűrök

Csempe utánzatú tapéták 1020 FVm
Öntapadós tapélák 45 cm széles 295 FVm

67,5 cm széles 495 FVm
fűrészporos tapéta 800 Ftltekercs
Festékek
Héra 16 literes 4100 Ft

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-íg, 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig
Tetefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

Napirend elöttiek
Az ülésre meghívást kaptak az 5. sz. válaszlási körzet képviselőjelölt jei, név

szerint: Balog Károlyné MDF, Domokos László Fidesz, Földesi Zoltán MSZP, Illés
János Centrum, Kovács Mátyás SZDSZ, Marton József Zsolt MIÉP-Jobbik, a
Harmadik Lll. Földesi Zoltán levélben üdvözölte a képviselőket, míg Marton József
Zsolt nem érkezett meg Ajelenlévők közül mindannyian bemutatkoztak és polilikai
szándékaikat ecsetelték.

• Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte amárcius 15-i műsort előadó Kis
Bálint iskolának a részvételt, Iványi László plébánosnak és Sipos Tas Töhötöm
tiszteletes úrnak, hogy atemplomokban helyet biztosítottak az ünnepségnek.

Felmerült annak agondolata. hogya jövőben Endrődön rendezzék amárcius
15-i, Gyomán az október 23-i ünnepségeket, ezzel elkerüljük akettős, városi ünnep
ségekel ugyanabban atémában. Természetesen acivil szervezetek, vagy bármilyen
kör, csoportosulás tarthat ezen kívül is megemlékezést.

• Valószínűleg atestület elé kerül az áprilisi ülésen alűzoltóságról szóló anyag.
Meglátogatták Tótkomlóson az önkénteseket, akik "hatáskörrel" működnek, saját
költségveléssel, minimális támogatással. Ez apélda követhelő lehet agyomaendrődi

tűzoltók működésére vonatkozóan. Természetesen afolyamatot még el kell indaani
és ez után remény lehet atovábbi eredményes tevékenységre.

• Dezső képviselő úr felvetette a Kossuth úton kialakult parkolási
nehézségeket. Szerinte az újonnan nyíló üzletek nem teljesaik avonatkozó parkoló
kialakítási előírásokat. Válaszában a jegyző úr jelezte, hogyanyitásokat követően

egy évet kapnak acégek aparkoló megépítésére, ezt általában az udvarokon teszik
meg, viszont a posta sem képes gondoskodni a megfelelő parkolóhelyről, ennek
ellenére folyamatosan aszabályok betartására szólítanak fel minden Kossuth utcai
érintettet.

Napirendi pontok közül
• Elindull afelmérés aholtágaink rehabilitációjára Ezt több ülemre osztva cso

portosílják. Aváros belterületének endrődi részén a Fűzfás-, aCsókási-, aRév-zug
vfzminőségének javítására a három holtág összekötése történik, a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló pályázaltal egyült megoldható lenne aholtágak rehabilitációja.
Ez 2007-ig, szakaszosan valósulna meg. Külterületi vízrendezéshez tartozó ütem a
Görbekúl, Vidólaposi és Szénáskerti csatornák rekonstrukciója, valamint a bel
területet érintő. a gyomai csatorna, az endrődi főcsatorna és a Ságvári utcai
záportározó és csatorna rekonstrukciója, de ide tartozik a Rév-zugi szivattyútelep
megvalósítása, a Fűzfás-zugi holtágon szivattyú kiépítése, aHantoskerli holtág szi
valtyútelep kapacitásbóvítése, szivaltyúk vásárlása. Mindezek összes költsége a
holtágak rendbelételével együtt több, mint hél és fél milliárd forint lenne. Ajelenleg
megvalósítandó ülemre (Gyomai csatorna, Endrődi főcsatorna, Ságvári záportározó,
Rév-zugi szivattyúlelep, Fűzfás-zugi holtág szivattyú, és szivattyúk vásárlása) a
pályázatra benyújtandó rész 160,4 millió forintot lesz ki.
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Gratulálunk!

Avállalkozóknak külön szerződést kell kötni aszóigáltatóval. .
Első ürítési nap 2006. április 4-én, azt követően minden héten KEDDI

napon. . ...
Ürítési napoKon az edényzetet (zsá~ot) reggel 7.00 órára az út mellé

kell kihelyezni (lásd fentebb). ... .
Érdeklődni: hétfőtől péntekig 7.00-15:30-ig lehet a386~233 vagy a

386-269-es telefonszámon.

Gabonatároló átadása
Ünnepélyesen átadásra került az Ipari Parkban létesített gabonatároló.

AGabonatároló és Logisztikai Kf!. 250 millió forint törzstőkével, 100 száza
lékos holland, külföldi tulajdonú létesítménye 2005-ben már 184 milliós
árbevételt produkált Elmondták, hogya beruházás évében is nyereséggel
indultak. Jelenleg nyolc állandó alkalmazottal, és körülbelül tíz időszakosan

foglalkoztatoItal üzemelnek. A beruházás kevesebb, mint hat hónap alatt
készült el 24 OOO m2 fedett csarnokkal, amely alkalmas akár 100 ezer tonna
ömleszteIt gabona tárolására. Épült még számítógépes hídmérleg, inter
netről követhető kamerarendszer, jól felszereltlaboratórium és iroda is. Az
így kialakítolt telep értéke meghaladja az egymilliárd forintot.

Arendezvényen jelen volt aMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
elnöke, Margiltai Miklós, valamint dr. Dávid Imre polgármester, dr. Csorba
Csaba jegyző és a képviselő-testület tagjai is.

,:r,..."i-~~" X)({. ~;,.""(> • eqUaIhungary. hu
"~~ -!:1 '".... >

~ ~ TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA
~"/.r,",.~~ó~~ MÁSODIK ESÉLY NÉPFŐiSKOLA

"'ny~'i.

Mire vágyik?
Mit szeretne elérni az életében?

Programunk szakmai képzéssel, alapkészség-fejlesztéssel és mentális
gondozással igyekszik személyre szabott segítségeI nyújtani
munkanélküliek és jelenlegi állásukban veszélyeztetettnek számító
munkavállalók számára.

Amil kínálunk:
• álláskeresési, munkaerőpiaci tréning
• ingyenes szállás
• napi háromszori étkezés
• ösztöndíj.

Aképzés térítésmentes. Aképzés helye: Szarvas, időtartama: 6hét, hét-
főtől péntekig.

Bővebb információ:
Városi Családsegítő Központ, Hinelné Szilágyi Krisztina
Gyomaendrőd, Fő u. 2., Tel.: (66)282-560 www.tessedik.hu
Az EQUALprogramot az Európai Szocialista Alap és aMagyar Kormány

finanszírozza.

Szociális segélyezetteknek
Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek számára az 1992. évi III.

törvény 37/0 §-a előírja a kötelező együttműködést aVárosi Családsegítő

Központtal.
A kötelező együttműködésen túl acsaládsegítő központ a következők

ben tudja segíteni aszociális segélyben részesülőket:

• kérelmek, iratok kitöltésében segítségadás (támogatások, kérelmek,
nyomtatványok, mint pl.: a lakásfenntartási támogatás)

• depressziós, szenvedélybetegségek megoldásában segitségnyújtás
(amennyiben az ügyfélnek valamilyen lelki problémája vagy betegsége van,
pszichológusi tanácsadást vehet igénybe, vagy a szociális munkás segít
ségével megoldhatja problémáját)

• adósságkezelési tanácsadás: amennyiben az ügyfélnek a szociális
törvényben meghatározott közüzemi tartozása van, számára az önkor
mányzat adósságkezelési szolgáltatást nyújt, melynek része az
adósságkezelési tanácsadás.

• avédőnői szolgálat segítségével - igény szerint - csecsemőgondo

zás oktatása, életvezetés; tanácsadás nyújtása, fogamzásgátlással, gyer
mekvállalással kapcsolatos tájékoztatás.

• az Európai Unió által meghatározott önéletrajz kitöltésének
lehetősége,

• az Európai Unió által finanszírozott képzésen való részvétel
lehetősége.

Emellett bármilyen családi vagy egyéb más problémák megoldásában
igyekszünk segíteni ügyfeleinknek.

HINELNÉ SZILÁGYI KRISZTINA családgondozó

-Gyomaszolg kft.-

bruttó 3250 Ft
bruttó 4250 Ft
bruttó 15 Fl/db

110 literes edény .
120 literes ker~kes edény *.
zsák

Értesítés·"kllka~edény" bevezetéséről

. A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. értesíti Nagylapos és Öregszőlő .
tisztelt Lakosait, hogy 2006. március 31~tőla lakossági és aközületi hul
ladékgyűjtés módja megváltozik. Ezekre a helyekre jelenleg kihelyezett,
5 m3 -es konténerek elszállításra (megszüntetésre) kerülnek, helyettük ti

.szilárd burkolatú utak mellett lévő ingatlanoknál szabványos, 110-120
literes edényzetbe való gyűjtés, és annak rendszeres ürítése formájában
történik akommUnális hulladék elszállítása. . .

Azok az ingatlanok, ahol nincs szilárd burkölatú út, ott a GYOMA"
SZOLG kft. telephely"én (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. sz.) besze
rezhető feliratos zsákba· kell ahulladékot gyűjteni, és ürítési napon a
szilárd burkolatú út mellé kell azt kihelyezni.

Csak akukaedények és aGYOMASZOLG kft. által forgalmazott zsák-
ba gyűjtött hulladék kerül elszállításra. . . .. .

. Aszabványos edénYzet beszerezhető NAGYLAPOSI és ÖREGSZŐlŐl

lakosok részére kedvezményes áron aGYOMASZOLG kft: telephelyén hét
főtől péntekig, 7-15 óráig.

A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság ebben az évben is
meghirdette a "Közlekedésbiztonság gyermekszemmel" című gyer
mekrajz pályázatát. Az intézmény által legjobbnak ítélt munkákból kiál
lítást rendeztek Szarvason, aSzarvas Városi Általános Iskola és Óvoda
dísztermében. A műveket a zsűri döntése alapján korosztályonként
díjazták. Gyomaendrödről is sok szép rajz szerepelt a kiállításon, több
gyermeket jutalmaztak. Tőlünk, a Napsugár Óvodákból Kocsis Réka
munkáját különdíjjal jutalmazták. Ezúton is gratulálunk neki és kívánunk
további sikereket!

ANapsugár Óvodák dolgozói és gyermekei
L._._._._._._._._._._.~

A galaktika kör programjából
A gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör rendezvényén, április 29-én,

szombaton előadó lesz Aranyi László, aMagyar Asztronautikai Társaság
tagja, a New York-i Tudományos Akadémia rendes tagja, a British
Interplanetary Society vezetőségi tagja, újságíró, tanár. Előadásának

témái lesznek a Mars rejtélyei - titkos űrprogramok, Visszatér Marduk
csillaga, a Nibiru, Atlantisz - az elfelejtett civilizáció. A rendezvény
helyszíne aKatona József Művelődési Központ lesz. Belépő 300 Fl/fő.
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IA Roma Közösségi Ház hírei I
Al elmúlt időszakban a Roma Közösségi Ház legfontosabb programja a

Tanoda-program volt, ami azonban február végével lejárt. Sajnos, aTanoda 2
pályázatot, ennek folytatását nem nyertük meg, azonban lehetőséget kaptunk,
hogya Roma Évtized-program oktatási alapjára pályázzunk, vagyis ezt a
megkezdett. tanítási idő utáni oktatást folytassuk - kezdte beszámolóját Dógi
János. Ezt úgy tervezzük, hogy kiterjesztenénk a Bethlen Gábor Szakképző

Iskolára is az általános iskolás korú gyermekek mellett. Irodánkban egyébként
minden hasonlóan folytatódik, mint eddig, vagyis továbbra is, ingyenes az
Internethasználat. elérhetők a szolgáltatások, mint például a munkaügyi
központtal vállvetve folyó szolgáltatás a munkanélküliek számára. Ugyanis a
Roma Közösségi Házból elérhető a neten a munkahelykereső szolgáltatás,
vagyis január 1-jétől foglalkoztatási, információs pontként működünk.

Egyre többen veszik igénybe ingyenes szolgáltatásunkat különböző

.ügyekben, mint például nyugdíjjal, családi pótlékkal, segélyekkel kapcsolat
ban, vagy bármilyen nyomtatvány kitöltésében. Értékes segítséget nyújt ahoz
zánk fordulóknak Gonda Mária. Atavasz folyamán ebben atémában személyes
elbeszélgetéseket tervezünk érintettekkel, szóróanyagot is készítünk, hangos
hirdetőt veszünk igénybe apiacon, vagy aHíradóban is hírét keltjük...

A napokban kötöllünk egy megállapodást a megyei vízművekkel, hogy
részt vállalunk az induló közmunka-programban. Most első sorban abelvízzel
kell majd foglalkozni. Várható később a vasúttal kapcsolatos közmunka is.
Ehhez segítünk embereket toborozni. Javasoltam a közmunka-tanácsnak 
mondta Dógi úr -, hogy vállalkozókat is vonjanak be amunkába, amikor is a
vállalkozók lennének afoglalkoztatók. Ugyanis sokan kiesnek afolyamat során,
s a vállalkozó ezt jobban tudná koordinálni, mint a vízművek. A civil
szervezetek pedig amentorálásban tudnának segíteni.

Későbbi terveinkben szerepel acsaládsegítő központtal közösen egy drog
ellenes nap rendezése, ahol a közösségi házban egész napos programmal
várnánk a fiatalokat előadásokkal, foglalkozásokkal, szórakozással, beszél
getésekkel, sérdekükben drogellenes felvilágosítással.

Ebben az évben nyolcadik alkalommal szeretnénk megrendezni a
cigányzenész találkozót és agasztronómiai napot, aminek eddig is nagy sikere
volt. Viszont egyre nehezebb megrendezni, hiszen nehéz pénzügyi támogatást
szerezni.

Kaptunk tíz új számítógépet és pillanatnyilag acsaládsegítő központ prog
ramján keresztül zajlik nálunk egy szociális szférában dolgozóknak indított
számítógépes tanfolyam. Erre nem csak helyből járnak, hanem a környező

településekről is. Két tanfolyamot terveztünk, erre összesen több, mint hat
vanan jelentkeztek. Körülbelül húszan boltí eladó, negyvenen könnyű- és
nehézgép-kezelő tanfolyamra jelentkeztek, ami most, március hónapban indult
Egyébként bármilyen képzési programot el tudunk itt indítani, ha 15 tő össze
jön. Például most a nehézgépkezelő-képzés ingyenes - aszáz lépés-program
keretében.

Közreműködtünk a református templomban, március kílencedikén tartott
nagysikerű nőnapi hangverseny szervezésében, amikor is Mága Zoltán
hegedűművészt hallhalluk. Másik apropója az voll, hogy jótékonysági
gyűjtésen egy gyomaendrődi, leukémiás kisfiúnak gyűjtöttünk. Szeretnénk ezt
a fajta gyűjtést folytatni. Ha van olyan tartósan nagy betegségben szenvedő

kisgyermek avárosban, akinek tudunk segíteni, szívesen segítünk jótékonysá
gi gyűjlésben vagy műsor szervezésében ajövőben is.

BEMUTATÓ
Március elején Gyomaendrődön járt Rudolf Péter színész

rendező, az ÜVEGTlGIS 2 című filmjének bemutatója alkalmából.
Ekkor elmondta, hogy az előző film elkészítése után jó adag ötlet
maradt még egy újabb történethez, amelyet aztán sikerüll az új film
ben felhasználni. A forgatást megelőzően négy-öt forgatókönyv
változat készült, viszont az utolsó pillanatban, a stáb legnagyobb
megrökönyödésére, mégis egy korábbi változatot akart megvalósí
tani ...

----~-------------------------~

További együttműködés,
reális céllal

Városunkban tartózkodott egy tizenhárom tagú francia küldöttség, a
falusi és vidéki turizmus jegyében, Lydie Gaillard, Deux-Sevres megye falusi
turisztikai elnöke és Didie Ragot, a francia gasztronómiai bizottság elnöke
vezetésével. A kiJldöllség tagjai maguk is gyakorló vállalkozók, valamint
oktatók is a vidéki és falusi turizmus tárgykörben. Látogatásuk célja:
fellérképezni Gyomaendrőd és avonzáskörzetébe tartozó települések turisz
tikai kínálatát Ugyanakkor megismerkedni az érintett vállalkozókkal, Tímár
János és Tímár András által képviselt vendéglátókkal, akik egyébként hossz
abb ideje aktívan közreműködtek ennek a kapcsolatnak a kialakításában a
Bethlen szakképző iskola kebelében. További cél az, hogy Gyomaendrőd tur
isztikai központtá alakuljon, felhasználva a helyi adottságokat e kistérség
jobb fejlődése érdekében, s összefogják ahelyi vállalkozókat. Többek között
meglátogatták Tóth András szarvasmarha-telepél, Komlovszki Ferenc
sertéstelepél, Vaszkó Imre vadásztársaságát, de további vállalkozásokat is
tájékozódási céllal. Távolabbi cél a2üü?-2ü13-as uniós pályázatokon való
részvétel. Ezeket a kapcsolatokat a Dél-Alföld-Európa Unió Többcélú
Egyesület koordinálja, azonban aBethlen iskola szerepe is jelentős.

Ekapcsolat előzménye, hogy már több éve fogadnak francia diákokat
például a Bethlen iskolában, szakembereket Békés megyében, Gyoma
endrődön. A cél tehát konkrét kapcsolatok kialakítása, meghatározcll vál
lalkozók és turisztikai jelleggel működ ő társulások fogadása és közös prog
ramok kidolgozása.

Szeretnénk Békés megyéből szakmai résztvevőket fogadni
Franciaországban - fűzte hozzá Didier Ragot. valamint Békés megyébe
küldeni turisztikai és gasztronómiai tapasztalatcserére ottani csoportokat.
Eddigi tapasztalataink nagyon jók.

Lydie Gaillard, az "Isten hozta afarmon" szervezet elnöke pedig elmond-.
ta, hogy azért jöttek ide, hogy megnézzék, milyen közös vonások vannak a
francia és amagyar lehetőségek között. Franciaországban, akik afalusi turjz
mussal foglalkoznak, azok zömében mezőgazdasági termelők.

Magyarországon azonban az ezzel foglalkozók nincsenek megfelelően,

egyféle hálózati együttműködésbe beszervezve, a kihasználtság, a
hatékonyság nem jó, mert kevés a vendég. Ebben szeretnének segíteni,
hiszen a magyar félben van fogadókészség. Tapasztalatuk szerint érdemes
folytatni a diákok. szakemberek és oktatók kölcsönös cseréjét. Segíteni
szeretnének ennek a térségnek egy jól működ ő hálózat kialakításában, ahol
aktívan részt venne az önkormányzat a Dél-Alföld-Európa Unió Egyesület
koordinálásával, és a szervezetében működ ő több egyesülés. Kiadványokat
készíteni és egymás turisztikai termékét árulni kell ahhoz, hogya helyi
vendéglátó helyek. szállások, vállalkozások jobban ki legyenek használva.

Az. "Isten hozta a farmon" szervezet, az ottani agrárkamara tulajdona,
különféle programokat is kínál.,.. az elszállásoláson kívül - avendégeknek.
A kamara segít a vállalkozóknak a pályázatok benyújtásában, lebony
olításában. A falusi vendéglátás ott a mezőgazdasági tevékenység egyik
kiszélesítését jelenti, vagyis a több lábon állást. Az. a tapasztalat, hogy erre
lenne szükség Magyarországon ezért az ide vonatkozó tapasztalatokat kíván
ják átadni magyar kollégáiknak.

Acsaládias légkörű Tímár panzióban kaptak szállást afrancia vendégek,
sőt az iskola díákjai koncertet tartottak tiszteletükre. Atolmácsolást és aszak
mai háttérinformációkat Davidovics László programkoordinátor nyújtotta.

Nönapi esemény
Március 7-én. nönapi műsoros rendezvényt
szeroezett a Gyomaendrőd Kulturális Egyesület. i
amelyen Scha.ffer Erzsébet beszélt közvetlen ;o

stUusában a család és az ünnepek témájáról. a
városi könyvtárban.
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"Aranyesö" a Rumba Táncklub táncosaira
Atavalyi területi bajnokságon elért nem kevésbé szép eredményeket

messze meghaladva több, mint egy tucat döntős helyezést értek el a
Rumba Táncklub táncosai az idei területi bajnokságokon.

. A március elején Nyíradonyban megrendezett Kelet-Magyarországi
Területi Bajnokságon aklub táncosai tizennégy helyezést értek el, mely
ből öt arany- és egyezüstérem. Ezen túl egy párosuk a Budapest
Bajnokságról még egyaranyéremet hozott haza, így az összesített érem
mérleg: hat arany- és egyezüstérem.

Deák András és Andor Barbara gyermek korcsoportban mind astan
dard, mind a latin táncokban bajnok lett. Ugyanebben akorcsoporban,
de másik osztályban Kulik Andor és Paróczai Zsófia egy arany- és egy
ezüstérmet szerzett. Molnár Ádám és Paróczai Rebeka B junior. latin
kategóriában szintén aranyérmet kapott. Ők egyébként a március 18-án
megrendezett Latin Ranglista-verseny bronzérmes helyezését is meg
szerezték, idén immár másodszor. Az "A" osztály felnőtt korcsoportjában
latin táncokból Kovács László és Kelemen Erika szintén aranyérmes lett,
míg astandard táncokból ahatodik helyezést szerezték meg.

Gombkötő Imre és Malina Andrea akelet-magyarországi bajnokság

helyett aBudapest Bajnokságot választotta, ahonnan szintén aranyérem
mel tért haza a "B" felnőtt standard versenyről. Az érmes helyezéseken
túl nagyon értékes egyéb, pontszerző, döntős helyezések is születtek:
Czeglédi Dávid és Andor Nikola, valamint Perei Péter és Sárközi Noémi
egyaránt egy-egy negyedik és egy-egy hatodik helyezést ért el a junior,
illetve ifjúsági korcsoportban. Palercsik Dávid és Sztankó Nanetta,
Csapó László és Fónagy Zsófia, valamint Filimon Miklós és Kéri Katalin
egyaránt ötödik helyezettek lettek ajunior, ifjúsági és felnőtt korcsoport
"D" osztályában.

A versenytáncos fiatalok mellett senior hobby párosuk, Makra
Győző és Tóth Zsuzsa, az ausztriai Oberpullendorfban megrendezett
nemzetközi versenyről tért haza egyaranyéremmel.

A klub táncosai április elején több fellépésen és versenyen is részt
vesznek. Ezek közül kiemelkedik aVárosi Zene- és Művészeti Iskola 20
éves jubileumi rendezvénye, valamint két nemzetközi verseny Egerben,
illetve acsehországi Brnoban.

További információk a klubról a wwwJumbatse.hu internetes
oldalon találhatók.

Aképen balról-jobbra: Andor Barbara, Deák András, Paróczai Zsófia, Kulik Andor, Paróczai Rebeka, Molnár Ádám, Kelemen Erika, Kovács László,
Malina Andrea, Gombkötő Imre, Sárközi Noémi, Perei Péter, Andor Nikaia, Czeglédi Dávid, Sztankó Nanetta, Palercsik Dávid, Kéri Katalin,

Filimon Miklós, Fónagy Zsófia és Csapó László

DOKUMENTUM-KIÁLLíTÁS
Ágoston Sándor, gyomai születésű író, történész, tanár könyvének

elmúlt évi megjelenéséhez közvetlenül kapcsolódó kiállítás nyílt. A
"Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban"
(hasonló című akönyv) kiállítás március 14-én nyílt az endrődi Közösségi
Házban és a Katona Józserf Művelődési Központban. Akiállítást megnyi
totta dr. Erdmann Gyula történész, levéltáros, aBékés Megyei Levéltár nyu
galmazott igazgatója. A szerző, Ágoston Sándor ünnepi, szakmai tár
latvezetése mellett tekinthették meg alátogatók atárlatot.

KIÁLLíTOTT
Rávainé Farkas Éva kiállítása nyílott agyomaendrődi Százszorszép

Óvodában, az Ovi-galériában. Az indító beszédében Csoma Antalné óvo
davezető elmondta, hogy az Ovi-galéria ötödik évfordulóját is ünneplik
ezzel az eseménnyel, valamint Rávainé Farkas Éva kiállítása atizenhatodik
agaléria életében.

Rávainé Farkas Éva képeinek tárlatát Pataj Pál festőművész szavaival,
méltatásával nyitották meg. Az amatőr festőnő először az 1999-es
gyomaendrődi Őszi tárlaton mutatkozott be. Azóta számtalan önálló és cso
portos kiállításon vett részt. Gratulálunk fejlődéséhez, további sikereket
kívánva.

Zeneiskolai sikerek
A Gyomaendrődi Városi Zene- és Művészeti Iskola hangszeres

növendékei etanévben is kiemelkedően szerepelnek amegyei versenyeken.
Battonyán rendezték meg amegyei gitárversenyt, ahol a2. korcsoportban
Vaszkó András 1., Ágoston Borbála 3. helyezést ért el. Nagy Bence dí
cséretben részesült. A 4. korcsoport 1. helyezettje Cserenyecz Dóra,
felkészítő tanár Szabó Mária.

Ahárom megyét magában foglaló Zákányszéken megrendezett hegedű
versenyen Bela Gréta külön dicséretet érdemelt ki. Felkészítő tanár Pappné
Németh Hedvig. Gratulálunk!

ALÁíRTÁK
A Templomos Lovagrend civil szervezet, a Templárius Alapítvány

közművelődési megállapodás formájában működteti 2006. március 1
jétől az Endrődi Közösségi Házat. Az önkormányzat és a működtető

ünnepélyesen aláírta március i-jén a dokumentumot. E meghívásos
közbeszerzési eljárás, aközművelődési megállapodás első az országban.
Hosszas előkészítésen ment keresztül a folyamat, többek között mi
nisztériumi jóváhagyáson is. Három alkalmazottal folytatják az
üzemeltetést, ebből két fő pályakezdő fiatal.
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RÓZ AHE VI ISKOLA HíREI
./ Iskolánkban afélévi bizonyítvány mellé magatartásból, szorgalomból és

készségtárgyakból minden évfolyamon kaptak atanulók szöveges értékelést is.
Szülők és gyerekek egyaránt megerősítetlek bennünket abban, hogy megéri a
fáradság, mert így alaposabb, a fejlődés irányát is megmutató értékeléseket
kapnak.

./ Januárban 3 napos kihelyezett továbbképzésen ismerkedtek apedagó
gusok az interaktív oktatóprogramok használatával. Egyre többen használják a
"Manó" programokat, amit a gyerekek nagyon szeretnek, mert ilyenkor
számítógéppel oldják meg ahelyesírási, matematikai, környezetismereti felada
tokat

-Februárban farsangi mulatságokat rendeztünk, március 1-jén kiszebáb
égetéssel kergeltük el a telet. (Mint azóla kiderült. kevés sikerreL)

-Március elején nyílt napokat lartottunk, ahová a leendő és jelenlegi ta
nulóink szülei is sokan eljöllek. 2-án délután anagycsoportos óvodásokat és
szüleiket fogadtuk. AJ. ovis buli forgószínpad-szerűen zajlott: sport, kézműves

és drámafoglalkozás, majd teázás, beszélgetés. Gyerek, felnőtt egyaránt jól
érezte magát

./ Március Hén ellátogatott iskolánkba egy 12 fős nemzetközi delegáció.
Avendégek Ausztriából, Szlovákiából, Finnországból és Budapestről érkeZ1ek,
egy Európai Uniós projekt kapcsán, amelyben iskolánk is résZ1 vesz.

./ Öt kollégánk vett résZ1 márciusban az "Összetartó társadalom" nevű

program záró konferenciáján. Itt az ország 50 iskolája mutatta be projektjét. és
az iskolánkat képviselő pedagógusok ünnepélyes keretek között. Teleki
Lászlótól vették át atanúsítványokaI.

./ A Szülői Munkaközösség március 1Hn rendezte meg a jótékonysági
vacsorál. Nagy sikert aratott a pedagógusok műsora, amellyel a résztvevőket

köszöntötték. Szülők és nevelők összefogásának szép példája volt ez a ren
dezvény, amelyre 200 fő jött el, és az SZMK kasszája 365 ezer forinttal gyara
podott. Ezúton is köszönjük támogatóinknak asegítséget, és asok szép tombo
latárgyat! Iskolánk 10 évvel ezelőtt vette fel Rózsahegyi Kálmán nevét. Ez alka
lomból jubileumi évkönyvet szeretnénk kiadni, amelynek költségeit a Szülői

Munkaközösség -többek között - avacsora bevételéből fedezi.

Sporthírek

Újabb országos bajnoki cím a Rózsahegyiben. 2006. március 11-én,
Budapesten, az Iharos Sándor-pályán került megrendezésre a Téli Dobó
Országos Bajnokság. Aserdülő korosztályban aRózsahegyi iskola DSE allétá
ja, Fark~sinszki Mariann gerelyhajításban elért 36.78 m-es kiváló eredményév
el ELSO helyezést ért el, s euel immár kilencszeres országos bajnoki
Ugyanebben aversenyszámban testvére, Farkasinszki Zita 6. (29,00 ml, míg a
fiúk között Gonda Martin a8. (38,35 m) lelt.

Másnap, Veszprémben allétáink ismét kitettek magukért. Farkasinszki
Mariann 3. lett diszkoszvetésben (27,17 m), kalapácsvetésben 5. (27,09 ml.

Amárcius 15-i ünnepségei mindkét városrészben atemplomban tartaNák, ahol
aKis Bálint Általános Iskola tanulói adták akoszorúzás előtti műsort

Farkasinszki Zita diszkoszvetésben 8.
(21,20 m), kalapácsvetésben 5. (27,71
m), mig Gonda Martin diszkoszvetésben
4. helyezést ért el (41,42 ml.

Megyei válogatottak versenyén, feb
ruár 28-án, az újjávarázsolt Olimpiai
Sátorban került megrendezésre a Pest
megyei serdülő atlétikai bajnokság. A
4x200 m-es váltó tagjaként Farkasinszki
Zita aranyérmes lett, a csapat 1:50,8
perces kitűnő idővel, végig vezetve nyert.
Aranyérmes atlétánk távolugrásban 5.
helyet ért el 489 cm-es, kiváló ered
ménnyel.

Bronzérem ajátékos sportvetélkedőn.

Január 19-én, Békéscsabán rendezték a
területi döntőt, amelyet 30 ponttal meg
nyerve bejutottunk aBékés megyei dön
tőbe (január 24.). Akülönböző ügyességi
számokban atovábbjutásért vívtunk nagy
csatát. Végül 27 ponttal a 3. helyen
végeztünk. Csapatok: fiúk: Bukovszky
Péter (csapatkapitány), Demeter József,
Balázs Gergő, Szőke János, Szőke Patrik,

Szőke Valentin, Rádai Ernő, Faragó Attila és Varga Zoltán. .
Lányok: Szőke Edina, Farkasinszki Aliz, Vári Viktória, Szentmiklósi

Csenge, Kiss Alexandra, Ádám Dóra, Mohácsi Heléna, Mitrocsák Cintia,
Kovács Sarolta és Dógi Katal in.

Éremeső megyei fedettpályás versenyen. Február 25-én, Békéscsabán, a
tehetségkutató fedettpályás serdülő- és gyermekversenyen 18 tanulónkkal
indultunk el. Amegyei atlétikai szakosZ1ályok versenyén5 arany-, 9ezüst- és 6
bronzérmet szereztünk, s ezzel a20 medáliával ismét alegeredményesebb sza
koszlálynak bizonyultunkl Eredmények:

Aranyérmesek: Bukovszky Péter 600 m (2:06,6 p); Szakál os Edina távol
ugrás (471 cm); Szőke Diána 60 m(9,2 mp); Szőke Diána távolugrás (379 cm);
Kurucz Zsolt 600 m(1 :51,5 mp).

Ezüstérmesek: Szőke János 600 m; Bukovszky Péter 60 m... Pintér
Nikolett 600 m; Lakatos Erzsébet 60 m: Balázs Tfmea távolugrás; Szakálos
Edina 600 m; Mészáros Dávid távolugrás: Farkasinszki Zita 60 m; Farkasinszki
Zita távolugrás.

Bronzérmesek: Szőke Valentin 600 m; Demeter József 600 m; Balázs Tímea
600 m; Gonda Martin távolugrás; Farkasinszki Mariann 60 m; Farkasinszki
Mariann távolugrás.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző

r-------------------------- ,
I , •• , '..,,. I

:KIADD UZLETHELYISEGEK ALlGET-FURDDBEN:
I

: (Fedett uszodában, bejárat melletti gomba)
I Meghatározása: bérleti szerződés

Jelentkezési határidő: 2006. április 21.
Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2., menedzser iroda
Ajánlat tartalmazza:

tevékenység jellege, időtartama, bérleti dij összege
Bővebb információ: 66/283-750, 386-039

Az autós iskola helyesbítése
AGózan Sándor Autós Iskolája hirdetményében szereplő szülői bejelen

tést komolytalannak vette aközlekedési hatóság. Helyesen: ABékés Megyei
Közlekedési Felügyelet illetékes osztályvezetője aszülői bejelentést kivizsgál
ta, melyet jogosnak talált, és mindkét fél számára korrekt, elfogadható
intézkedést hozott. AJ. érintettektől elnézést kérek! Tisztelettel Gózan Sándor
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Választási események • Választási események ·Választási események

Dávid Ibolya Gyomaendrődön

Békés megyébe tett látogató körútja során Gyomaendrőre, az 5. számú
választókerületbe is eljött Dávid Ibolya, az MDF elnöke március 6-án.
Néhány helyi üzemet, vállalkozást is megtekintett (a Gyomapack Kfté-t és a
Liviel Kité-t), majd szerét ejtette annak, hogya Harang szállóban beszéljen
pártja választási célkitűzéseiről, valamint az 5. számú megyei választó
kerület általuk támogatott képviselójelöltjéról, Balog Károlynéról.

Arra a kérdésre, hogy miért esett aválasztás Balog Károlynéra, mint
képviselójelöltre, a politikus asszony azt mondta: minél több nő vegyen
részt a közéletben, hiszen olyan magatartás és viselkedés jellemzi őket,

amely nem ebben amostani, hisztérikus hangulatkeltésben találja meg az
örömét, hanem amegoldások keresésében, atisztességes együtműködés

ben. Tartalmában és stílusában másfajta közéleti magatartást tanúsítanak a
nők, mint az általában megszokott. Balogné esetében ahelyismeret, az ide
tartozás mellett a problémamegoldó képesség, a lelki adottság és a helyi
emberek problémáinak megértése, ismerete döntött. Mindenképpen jó
szíwel tudom őt figyelmébe ajánlani a helybélieknek - tette hozzá Dávid
Ibolya.

KAMPÁNYRENDEZVÉNYEK GYOMAENDRŐDÖN

Fizetett politikai hirdetés

Al MSZP részéről városunkban járt Juhász Ferenc honvédelmi miniszter
március 21-én, saz endrődi Közösségi Házban tartott fórumot. Beszélt aktuális
eseményekről, a Gripenek megérkezéséről, a védelem modernizálásáról, a
továbbiakban választási kampány zajlott, ahol Földesi Zoltán képviselőjelöltet

támogatta.
Mandúr László, az Országgyúlés alelnöke március 22-én a gyomai

Katona József Múvelődési Központban várta fórumra a lakosságot Földesi
Zoltán országgyűlési képviselőjelölttel. .

A FIDESZ kampányában vett részt, Domokos László képviselőjelölt

körzetében, jelölését erősíteni Gógl Árpád, voU egészségügyi miniszter
Kardoson, március 1?-én, míg Schmitt Pál alelnök Szarvason, március 18-án
rendezett fórumra invitálta az érdeklődőket.

DOMOKOS LÁSZLó ~

SZAVAlÓLAP
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

2006. ;lprilis 9.
Bl:K(smea:/e

OS. sz_mú egy'ni választ6kerillot

fIDESZ P1D= - MAGYAR POLGÁRI S20VOISÉG
KDNP ~EMOXMTANtpPÁRT

'SlAVAlÓlAP
oRSZÁGGYat.E.s1 KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

2006. aprilis 9.
~KÉ.Sm~8

,..
FIDESZ KDNP

fU>ESZ ~ }lA.(;Y.ut. };.E1t[.~"Yl'>r;MOI(RATA

I'ot.l~rSlOVt'I'S.tG NEJo'flÁRt

Ezúton tisztelettel és szeretettel meghílijuk
Önt és kedves családját. ismerőseit

"A vidék sikere nélkül nincs magyar siker"

a Cselekvő Nemzet
Programjának

bemutatására, amelyet
prof dr. Ángyán József egyetemi tanár

(Szent István Egyetem).
Domokos László országgyűlésiképviseléijelölt
és Jakab István, a MAGOSZ elnöke ismertet.

Időpont: 2006. április 5. (szerda), 18 óra
Helyszín: Déryné MűvelődésiHáz.
Gyomaendrőd,Blaha L. u. 21.

Szeretettel várunk mínden kedves érdeklődöt!

Tisztelettel:
Hunya Lajos. az EndrődiGazdakör elnöke

Császámé Gyuricza Éva
az MKDSZ Békés megye elnöke

MEGHívó
2006. április 11-én az DMart Könyvesboltban

Költészet napi műsorok!
Ön is elmondhatja, felolvashatja kedvenc versét, pr6zarészletét! i

Fellép aTűzmenedék együttes. ~
Enaptól B. Molnár Zsuzsa: "Önarcképeim" című kiállítás ~

kezdődik az üzletben. ~
Mindenkit nagy szeretettel várunk! !

,~ ...

GyomaendrődiNői Kézilabda SE 2005-200&. évi
tavaszi sorsolása, megye I. .:

Március 26. Doboz-BYENK SE felnőtt (f): 14 óra; márc. 31. GYENK SE~

'Gádoros (f.): 18 óra; ápr. 8. Szarvas-BYENK SE (f.): 10 óra; ápr. 16.:
;Gerla-GYENK SE (1.): 16.30 óta; ápr. 22. GYENK SE-Békésszentandrás (fl
'13,30, ifi: 15 óra.; ápr. 30. Kétsoprony-BYENK SE ifi: 15 óra, (f.): 16,30
Óra; máj. 7. GYENKSE~Békés (f.): 10 ifi: 11.30 óra; máj. 12.
:Mezőberény-GYENK SE (1.): 18 óra.; Máj~ 20. GYENK SE-Kondoros (f.):
16, ifi: 17.30 óra; máj. 27. Füzesgyarmat-GYENK SE (1.): 17 óra; június 3.
~GYENK SE-F6iskola(f.): 18 óra.' . .
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Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Földesi Zoltán országgyűlési képviselőjelölt

..
• MSZP

Fizetett politikai hirdetés

Több munkahelyet és biztonságot!
Igazságos, eros és demokratikus köztársaságot!

Magyarország ismét választás elött áll!
A Magyar $Locialista Párt esélyteremtő, cselekvő politikájának

köszönhetően az emberek, a családok többsége ma jobban él, mint négy
éve, amikor csökkenő gazdasági teljesítmény és növekvő társadalmi
különbségek határozták meg az ország hétköznapjait. Az elmúlt négy évben
csökkentek atársadalmi igazságtalanságok, több, mint másfélszeresére nőtt

a közalkalmazottak, a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók bére.
Bevezettük a tizenharmadik havi nyugdíjat, megdupláztuk a családi pótlék
összegét. Megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat. Beruházást hozó
autópályák készültek el. Mérséklődött az infláció, csökkent az általános for
ga�mi- és a személyi jövedelemadó. Egészségesen növekszik, erősödik a
nemzetgazdaság, eközben lépésrőllépésre enyhülnek atársadalmi igazság
talanságok.

AMagyar Szocialista Párt folytatni kívánja azt apolitikát, amely abiz
tonság, a bátorság és az igazságosság alapértékeire épül. A jelentősen

bővülő Európai Uniós források, párosulva felelős és átgondolt tervezéssel,
népünk találékonyságával, a hazánkban évszázadok során felhalmozott
szellemi potenciállal és amagyar emberek mindennapi szorgalmával, ismét
afejlődés élvonalába emelhetik hazánkat.

A Magyar Szocialista Párt az egészségügy, a kultúra, az oktatás, a
tudomány és az innováció fejlesztését nemzeti megújulásunk zálogának
tekinti. Vállaljuk, hogy kétszázezer új munkahelyet hozunk létre. A közúti
közlekedés, avasút fejlesztésével kistelepülések széles körét kapcsoljuk be
az ország dinamikus vérkeringésébe. Gyökeresen javítjuk gazdaságunk, a
hazai vállalkozások versenyképességét, és 2010-ben bevezetjük az eurót.
Igazságosabbá alakítjuk a nyugdíj- és a szociális támogatási rendszert,
mel is növelve az emberek biztonságérzetét. Bővítjük arászorulók, a lesza
kadók iránti társadalmi gondoskodás garanciáit. Vállaljuk, hogy erőssé,

hatékonnyá és takarékossá alakítjuk át az államot és a közigazgatás!.
Otthonosabbá és szolidárisabbá formáljuk demokratikus köztársaságunkat!

Anemzet érdekeit olyan politika érvényesítheti sikerrel, amely az ijeszt
getés és aradikalizmus helyett abékés, nyugodt munkát ösztönzi az ország
határain belül és kívül. A nemzet kettészakítása, üres és felelőtlen ígér
getések, ködös nagyotmondások helyett bátor, de reális célokat ajánlunk.

AMagyar Szocialista Párt kész a kompromisszumok, a közös nevező

keresésére minden demokratikus erővel, politikai és civil szervezettel, min
den tisztességgel boldogulni akaró emberrel, aki érdekelt abban, hogy
Magyarországon biztonságos és félelem nélküli élet legyen.

Kedves válaszlókorú Olvasói
Ha egyetért politikánkkal, ha szeretne segíteni a célkitűzéseink meg

valósításában, akkor jöjjön el április 9-én szavazni és szavazzon aszocial
ista pártra és jelöltjére, Földesi Zol táma!

MSZP Városi Szervezete, Gyomaendrőd

Magyar árva gyerekeket vár Romániából
a Bónom-Zugi Egyesület.

AJ. elmúlt évben az egyesület egyik tagja kapcsolatba kerülI adévai Szt. Ferenc
Alapítvány magyarországi képviselőjével, Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel.
így merült fel az a kérés, hogy az alapítvány szeretne elhozni Magyarországra,
Gyomaendrődre, nyaraltatni, 15-20 fő 10-15 év közötti magyar árva gyermekeket
OMról, akik a battonyai családi gyermekotthon mintájára szervezett gyermekot
thonban laknak.

AJ. egyesület einöksége aközelmúltban megiartott ülésén úgy határozott, annak
ellenére, hogya kért időpont anyaralási szezonra esik - julius 10-16 között -, és
így mintegy 70 OOO Ft bevételkiesést jelent az egyesületnek, ingyen az alapítvány
rendelkezésére bocsátja az elmúlt évben az önkormányzaltól pályázaton megvásárolt
Pihenőházát (volt Béke faház)

AJ. elnökségi ülésen volt olyan elnökségi tag, aki mindjárt felajánlást is tett,

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt VálasztópolgárI
Mint az Ön előtt is ismert, 2006. április 9-én választ az ország. Arról

döntünk, milyen kormánya, milyen többség ű parlamentje legyen az ország
nak. Döntésünk arról szól, hogya rendszerváltás óta először bizalmat kap
ea kormánya parlament többségét adó párt, illetve koalíció a megkezdett
út továbbvitelére. A családok, az idősek, a munkavállalók, a fiatalok és a
vállalkozások érdekében tett lépések folytatására - ahiggadt, gyűlölködés

nélküli, igazságosságra épülő kormányzásra - vagy győz az ígérgetés, a
felelősség nélküli populizmus.
Az 5 sz. választókerületben
a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelöltje

ÖlDESI ZOLTÁN,
aki jelenleg is országgyűlési képviselő. Az elmúlt években bizonyára
találkoztak vele, hisz' több, mint 700 rendezvényen vett részt a körzet
településein. Ismerik őt, hiszen itt él közöttünk, hosszú ideje dolgozik a
közéletben. Volt már parlamenti, megyei és helyi önkormányzati képviselő.

Meggyőződésünk, hogy az 5. sz. választókerületnek is kormánypárti
országgyűlési képviselőre van szüksége, mert a mozgástere, kapcsolat
rendszere összehasonlíthatatlanul jobban érvényesíthető a választókerület
és benne városunk, Gyomaendrőd terveinek, céljai nak megvalósításához.

támogatást ad ahhoz, hogy csökkenjenek a gyermekek itt-tartózkodási költségei.
Akezdeményezésről néhányan tudomást szereztek, és máris fe/ajánlották segít

ségüket. Ennek figyelembevételével merült fel az, hogy megpróbáljuk
- magánkezdeményezésként - az árva gyemlekek egész heti ingyenes ellátását és
programját megszervezni. Természetesen számítunk arra, hogy városunk
vendéglátó-kereskedelmi egységei, vállalkozói, magánszemélyek, beleértve az
egyesület tagjait is, egyrészt természetbeni, másrészt anyagi segítséget is nyújtanak
enemes cél megvalósításához.

Szeretnénk, ha a gyermekek egyrészt kellemes emlékekkel térnének vissza
Romániába, és ha lehet, egy kis hazai élelmiszerrel és szerény anyagi támogatással
is segítenénk őket A fentiekkel kapcsolatban a konkrét támogatási kérésekkel
hamarosanmegkeressük az érintetteket. ill. ahelyi sajtó útján aváros lakosságához
is támogatási kéréssel fordulunk.

AJ. üdültetés akkor válik véglegessé, ha aromán hatóságok hozzájárulnak.
Aleírtakkal kapcsolatban információ kérhető:

Csomor Sándor, tel.: 30/9314-747; Jenei László: 30/4384-943.
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KOVÁCS MÁTYÁS, az SZDSZ képviselűjelöltje, másodikként adva le kopogtatócéduláit,
az MSZP-s jelölt után másodikként vált hivatalosan regisztrált képviselűjelöltté

Békés megye 5. számú választókerületében

Tisztelettel köszöntök mindenkit!
Kovács Mátyás vagyok, a 2006-os
országgyűlési választások Szabad
Demokraták Szövetségének, a ma
gyar liberális pártnak a képviselő

jelöltje.
Szarvason születtem, 41 éves

vagyok, nős, két gyermek apja.
Gyermekeim: Mátyás és Gergely,
feleségem: Rozika.

Szarvason jártam ki iskoláimat.
Felsőfokú végzettséget aszarvasi

mezőgazdasági főiskolán szereztem.
A Szarvasi Állami Tangazdaságban
építésvezetőként dolgoztam, 1992
óta asaját vállalkozásomat vezetem.

Az előző ciklusban Babák Mihály és Domokos László országgyűlési

képviselők még azt sem tudták elérni, hogy az M44-es út bekerül jön a
2015-ig megépítendő utak közé. (Ennyit az ő befolyásukról, asaját gaz
dasági minisztériumukra.)

Ebben a kormányzati ciklusban Csillag István liberális gazdasági
miniszter úrnál elértük, hogy az út megépítése bekerül jön aközéptávon
(2015) megvalósítandó utak közé.

Gombos András liberális környezetvédelmi minisztériumi
államtitkár úr lealkudta a környezetvédelmi előírásokat arra aszintre,
hogya kunszentmártoni új híd kilenc és félmilliárd tervezett költ
ségvetés helyett csak hárm és félmilliárdba kerüljön.

Kóka János jelenlegi gazdasági miniszter úr törvénybe foglaltatta,
hogy 2007-ig az M44-es teljes előkészítő munkálatainak be kell
fejeződnie, ehhez az állami finanszírozást biztosította. Továbbá garan
tálja, hogy ha aliberálisoknál marad agazdasági miniszteri tárca, akkor
aKecskeméttől Kondorosig tervezett szakasz 2010-ig meg is épül.

Már három éve önkormányzati képviselő vagyok, így rálátásom van
ahelyi problémákra, az embereket helyben foglalkoztató kérdésekre.

Sok ezer lakásba becsöngettem, több ezer emberrel beszéltem. Ezért
személyes tapasztalataim vannak arról (hiszen Önök, megtisztelve
engem, elmondták), hogy mik atérséget érintő legnagyobb problémák.

ABékés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnökeként jól
látom amegyei szintű gondokat is.

Az SZDSZ Országos Tanácsának tagjaként pedig az országos
ügyekben, az országos események tekintetében is jó információkkal és
befolyással rendelkezem.

Úgy vélem, hogya legégetőbb probléma akevés és akeveset fizető
munkahely.

A munkahelyteremtésben az elmúlt két ciklus alatt, a választó
körzetünkben, lényegében véve semmi nem történt. Ahhoz, hogy pozi
tív változás legyen, két dolog kell: új befektetők, és amár itt lévő, itt dol
gozó mikro - kis- és középvállalkozások - megerősítése. Az új befek
tetők és amár itt lévő vállalkozók új megrendelői akkor jönnek, ha van
jó utunk.

Mit tettünk mi, liberálisok, ezért?

A felújított Bónom-zugi pihenó1láz (volt Béke Faház)
családi, munkahelyi, iskolai csoportok (ballagási és osztály
találkozókra is), egyesületek, baráti kollektívák részére, különböző

rendezvényekhez, igény szerint 30 fő épületen belüli szálláslehe-tő

séggel, udvaron sátorozási lehetőséggel, helyszíni főzés i lehe
tőséggel, igény szerint étkeztetés megszervezésével, kiszállítással

BÉRBE VEHETŐ!
100 fő részére asztalok és padok biztosítottak.
Igénybevételi díj szálláslehetőséggel az időponttól függően

20 főig 7-10 ezer Fl/nap, 20 fő feletti csoportoknál 500 Fl/fő/nap.

Iskolai csoportoknál kedvezmény biztosítható.
Intenzíven halasított vízterületen napi és heti horgászjegy

váltásával horgászati lehetőség biztosított.
Érdeklődni: 06/30/4384-943 Jenei László elnöknél.

Bónom-zug Vizéért Egyesület

ABékés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnökeként tár
gyalásokat folytattam a svájci nagykövettel, annak érdekében, hogya
svájci befektetőket megyénkbe, ezen belül pedig kistérségünkbe irányít
sák. Jelenleg is tartanak atárgyalások (Kuncze Gábor úr ebben aktívan
segít minket), hogy asvájci kormány által nyújtott támogatások tekin
tetében megyénket kiemelten kezeljék.

A Környezetvédelmi Minisztériumban sikerült keresztülvinni azt a
jogszabályi módosítást, amely szerint most már nem kell attól tarta
nunk, hogyatermálenergia hőhasznosítása (fűtés, fóliás termesztés) a
bírságoktól ellehetetlenül.

Folyamatos tárgyalásban vagyok befektetőkkel, akiknek célja, hogy
atermálenergiából elektromos energiát állítsanak elő.

ABékés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány több, mint egy
milliárd forintnyi, igen kedvezményes hitellel tudja segíteni amegye
vállalkozásait abban, hogy megvalósítsák új lehetőségeiket, teremtve
ezzel új munkahelyeket.

Azt amunkát, amit elkezdtem, úgy érzem, folytatni kell. Képviselővé

választásom esetén nyilván még nagyobb sikerrel tudnám ezt megtenni.
Támogatásukban bízva, tisztelettel: KOVÁCS MÁTYÁS

.........•.................................................
~ GYOMAENDRŐDILIGET-FÜRDŐTAVASZI PROGRAMJA ~

~ Április 16. Hol a locsolód? :
: Fürdőbál, éjszakai fürdőzéssel, :
: belépés csak vízipisztollyal! :
: Zenél: AKANTISZ OLD BOYS zenekar :
: Zenekari szünetben: locsolóvers-szavaló verseny, :
: vízipisztoly-mérkőzés, minden belépő tojást kap :
~ Kezdés: 21 órától • Belépő: 400 Ft ~

: Május 1. Szezon-nyitó :· .
: Ingyenes a belépés :

: Május 7. Anyák napja :
~ Édesanya 2 gyermekkel a teljes ár SO%-áért beléphet ~

~ Május 28. Gyermeknap ~
: Gyöngyfúzés, lufi csavarás, kézműves játékok, arcfestés ... :· .· .......................... .
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Gyoman a kozpontban, letotérbeepltéses, 2
család részére is alkalmas, hőszigetelt, jól karban
lartotl családi ház melléképüleltel, qarázszsal, 600
m'-es telken eladó. I.ár: 16 M ~1. Érdeklődni:
06/66/285-693 vagy a 06/30/4716-476-os tele
lonszámon lehel.-b-4x- •.
Póhalmon, köves ul melleIt, tanya eladó, 700 m'
gazdasá.gl épüleltel és 2 hektár löddel (viltany,
furolt kul van). I.ár 2,5 MFI Erd.: 06/30/3806-884
-b-4x-
pSárten Itp.-en 3. emeleti leluJltott lakás eladó.

rd.: 661282-799. 06170/3685-725 -b-4x-
Gye. Eladó. 7 ha lóld (340 ak) Gyomaendrod,

É
Kondorosl ul meltelt, 8-as km-kőnél. I.ár 7 M FI.
rd.: 66/386-084. -b-4x-

Endrod központjában 3 szobas, bsszkomfortos
családi ház eladó, vagy Vásártéri Itp.-i csere is
érdekel. Erd.: 285-159
Gye.. h~ elado Gyomaendrod központlaban, 2
család reszére IS alkqlmas. Csere is érdekel, vidé
ki is. I.ár 20 M FI. Erd.: Hainlart Mihályné 5500
Gye., Zrinyi M. 26 -b-4x-

Gye., ~elhlen 19. sz. aéall salortetos kockaház
eladó Ar megegy. szer. rd.: Gye., Mikes K. 20.
este; 06/70/2703-202. -b-4x-

Gyomaend.rodbn kél szobás családi háZ eladÓ. I.ár
6,3 MFI. Erd.. 66/282-104. -b-4x-

tozik, amiMI150 n.öl gondQzott szőlő. A hegyen
iilagória is van. I.ár 20 MFI. Erd.: 66/284-469. -b
4x-
Budapeslen, aGellért-hegyen, 62 mZ::es földszmtl
lakás (falhibával) áron alul eladó. Erd.: 66/284
469 -b-
Gyomán, a vásártérr lakötelepen, Irekyentalt
helyen, első emelti, 2 szobás lakás eladó. Erd.:17
óra után 66/386-966
Gye, MaglárlaposI u. 1.3. sz alalt épüloleiben
lévő lársasház eladó. Ar megegy. szer. Erd.:
06/30/5657-790 -b-4x-
Gyomán, Beke u. 511. sz. alalt osszkomfortos
családi ház eladó. I.ár 10,5 M FI. Érd.:
06/20/3750-798. -b-4x-
E~drodön 3 szobás, liJrdoszobás, összközmuves,
hos,lgetelt ablakokkal parasztház eladó. I.ár 3,9 M
FI. Erd.: 06/30/4137-288. -b-4x-

Gyomán. Magtárlaposon, a Selyem ul 127. sz.
alall, szilárd burkolatú út melleIt, 4,5 szobás,
beépltett telőteres családi ház gázlűtéssel és
kialakított vegyes tüzelési lehetőséggel, garázzsaL
egyéQ melléképül~tekkel, KEDVEZO
FELTETELEKKEL ELADO! Lakótelepi földszinti
lakás vagy kisebb családi ház beszámltása lehet
séges. I.ár 9,8 M FI. Erd.: 06/30/4384-943. -b-4x
Gyomán, afürdohöz közel eladó 90 m' családi háZ
400 n.öl gondozott kertiel, sok meltéképOlettel.l.ár
10.8 M FI. Érd.: 06/30/5072-599 -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
AHíRADÓBAN megjelenő magánjellel.~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7.u. és az
@~/Ji.M apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.
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Szabó Éva 283-312 Deák u. 22.; Allné Salamon
Terézia 284-538 Toron~i u. 21. -b-4x-

Eladó 1 db beltéri, román IIpusú ajló+lok., 1 db
20-as BMX gyerekkerékpár ió állapoiban. Érd.:
06120/5416-154 -b- •

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt, Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

.JARMllJ

KIADO

P4-es siáriíltógép kompleIlen elado. Momtor,
blnenly(l,et, egér, hangszóró, Irissen telepltell
XP-vel. Erd.: 661280-04315-20 órái~. -b
Világoszóld fért I versenykerékpár ela Ó. I.ar 5 E
Ft. Erd.: 06/30/3630-262. -b-4x-
HasználtcIkkek kaphatók: hUlő, fagyasztó,
kerékpárok, fűnyíró, gáztűzhely stb. Érd.: Körgál
u 25. 282-366; 06/30/9781-803' 30/4873-964
$Zép á!lapotu, nagykereku 3fun~clós babakocsI;
uJszeru állapotban 2 funkciós, összecsukható
babakocsi esővédővel; és babaruhák 56-os
mérettől eladók. Érd.: 06/30/4873-964

választáSI malacol eladók Munkacsy M. u. 15.
~Portpál~a fel~. rd.: 283-619

BáláS széna, szalma, 110 cm $Zeles szalmazuzó,
4 táblás fogas-barDna eladó. Erd.: Gye., Móra F.
20.,661284-082. -b-

Felnoft, ágynerputartós heverQ, mosógép, cen
Irrfuga etadó. Ar 5·10 E Ft. Erd.: 06/30/4267-
32 4-506. -b-4x-

ny r tra tor, üogarnltur ,Ismotor,
g , kerékpárok, alulelni slb eladó.
Gyoma, ulich u. 13/1. tet.: 06120/9857-259
Emeletes gyerekágy eladó. Ar megegy. szer. Erd.:
06/30/3428-846. -b-4x-

4 úlemu Trabant eladó. Ar 240 E FI. Erd.:
06/30/5503-728' 66/386-156. -b-4x-

Gye., Kollmann ltp -I 2. em 2 szobas lakás
hosszú távra kiadó. Erd: 06/30/5912-168 -b-4x
Gye. Fő ut 68. sz. '11'1111 2helYIségboi álló, 24 m2_
es Ozlethelyiség kiadó. Ar 20 E Ft. Érd.:
06/30/3880-843

MilszeréSzek részére aikatréSzek eladók. Erd.:
661284-788. -b-4x-

Mlkróbusz bérelhető, 9 személyes, kiimás. Erd.:
06120/3653-683

MUNKALEHETOSEGf KERESES
Szakacsot, felszolgálói, pullos lánYQkat,
lakaritónőt, konyhai kisegilól keresek. Erd.:
06/3~9439-576 -b-4x-

K6muves munkát éS burkolást vállalok. Erd.:
06120/5126-149. -b-

Jó állapotban lévo 130 l-es hutoszekrény 1mJ-es
Henkeles tartály, régi Hoffer-Schranti kukori
camorzsoló. Ár 10 EFt-tól. Érd.: 06170/3637-782.
-b-4x-
funYlrásl. lukaszálásl, fafelvágásl kedvező áron
vállalok. Erd.: 06/30/3077-225. -b-

Elektromos éS kfl kukoncamorz~olóéS 28-as n61
kerékpár eladó. r megegy. szer. Erd.: 06/30/5795
875. -b-4x-
4 db fehér, alu-szék asztallal, csoVáiís kerti
székek, 2 karikás PB-gázpalackos tűzhely palack
kai, létrák, 50 m öntöző slag, Csepel kerékpárok
eladók. Érd.: 06/30/5530-045. -b-4x-
Rotakilpa utánfutóval, funylró adapierrel, muanyag
háti permele,ző, mázsa, műanyag rekeszek, loli
kaDa eladó. Erd.: 06/30/5530-045. -b-

Eladó: folyolratok bekötve 55-101 2004=lg. Auló
molor, . Top-Gun, Hobbi elektronika.
Lel!lezgyűJlemé~y, könyvgyűjlemény, repülqgép
gyuJtemény leluzve, Hadikrónika lelűzve. Erd.:
661284-788. -b-4x-

Szakképzett ápolón6 háil betegápolást, gyermek
megőrzési vállal. Erd.: 06/30/6324-201.

Endr6don, PolánYI ~. u. 49. alatt Erzsébel háló- éS
kontabútor eladó. rd.: 06/20/2470-999. -b-4x
2 d hevero, 1 db mélyhutőszekrény 2 db éJJelr
szekrény és 1 db szekrénysor olcsón'eladó. Érd.:
06/30/6868-744. -b-

Gyoma, F6 ut 113. sz. alaIII 3 sz. összkoml. háZ
garázzsal, metléképülettel eladó. I.ár 7 M FI. Érd.:
3012131-378. -b-4x-
Gyomán, plhen6 övezetben osszkomlortos, felull
tott kertes ház, garázzsal eladó. I.ár 5 M FI. Erd.:
06170/7734-477. -b-4x-

Osszkomfortos, hosszu parasztház gazda$ágl
épületekkel, garázzsal eladó. I.ár 4,6 MFI. Erd.:
661282-898; 06120/2451-262 -b-4x-

Gye. KondorOSI utnál, aVásártér mellett régi tlPUSU
ház nagy portával, földdel eladó, mely akár telep
helynek, vagy gazdálkodásra is alkalmas. I.ár 1,8
M FI. Erd.: 66/386-461; 66/284-308. -b-4-x
Gye., fuifás-zugban, külső részen 720 m2 vlzpar
ti lelek feluJl1apdó faházzal, gyümölcsfákkai eladó.
I.ár 800 EFI. Erd.: 06130/2753-530 -b-4x
EndrMön nagy csaladi ház, gáZlűteseS:SQk
gyümölcslával, nagy udvarral eladó. I.ár 5 M FI.
Erd.: 06/30/4064-058. -b-4x-

Gye.-ön telek eladó, eddig kertnek használt, teljes
közművesitett, mellette ásott kúl van. I.ár 680 EFI.
Érd.: 06/30/3608-143. -b-4x-

Gye" F6 u1144. háZ gépmuhellyel eladó.l.ar 8,5 M
FI. trd.: Móra F. 20. Erd.: 66/284-082. -b-4x
Gye. Október 6.ltp.-en 2,5 szobás, leluJltotll. em.
lakás eladó, nagyobb gyomai családi ház csere
érdekel. I.ár 8,2 M FI. Erd.: 06/30/2380-914. -b
4x-

Endr6dön, RIdegvároson 2,5 $zobás, összkomlor
tos ház eladó. I.ár 5 M FI. Erd.: 06170/9438212
este 17 órától, szombal. vasárnap, egész nap.
-b-4x-

Gye. Oklóber 6.ltp.löldSzmlr 4szobás lakás eladó.
I.ár 6 M FI. Érd.: 06/20/2310-784 -b-4x-

Mosási, vasalásI, takantást, beváSárlás!, gyermek
felügveletel vállalok. Erd.: 18 óra után 284-252 -b
Avo~ Endrod-Ugar Iskola találkozó reszvételi dlJa
2500 FVfő. Befiz hal. idő május lS-ig. Oláhné

Eladó clrkula, PB-iiázpalack 120 lrleres
hűtőszekrény. íróasztal. trd.: 284:327

Vásártérr Itp.-en 2,5 Qobás lakas eladó, vagy
kiadó. I.ár 7 M FI. Erd.: Bólos Andrea Gye.
Vásártéri IIp B/N2. -b-4x- '

VEGYES
Petrol pánc.tőR. zongora némi hibával eladó. Ar
megegy. szer. Erd.: 06/20/221-66-33 -b-4x
SzövegszerkesztéS ben jártas, pontos munkát
yégző, telefonon elérheto endrődi gépiról keresek.
Erd.: 284-469
Takarllást, bevásárlást vállalok. Elado Samsun9
fe.lvevős videó, Technics SA-EJ( 120 rádióerőslto,

Videoton hanglalpár. Hajdü mosógép, bizton~gi
gyermekülés autóba. Ár megegyezés szer. Erd.:
06/20/4285-775. -b-4x-

Gyomán, 2,5 szobas, ósszkomlortos családi háZ
eladó, gáz +.vegyes tüzelés, nagy meltéképülettel.
lár 9MFI. Erd: 06/30/4207-218. -b-4x-
Harcsas-zugban 500 n.öl gyümölcsbs eladó. Ar
megmv szer. Érd.: 06/30/4139-317. -b-4x
GyoiÍÍn. a Pásztor J. u. 6. sz alatt összkomforlos
családi ház eladó. lár 7,8 M fl. Erd.: 66/284-245.
-b-4x-

Endrődön 2 szobás, összkomfortos IVlz gáZ
szennyvíz), nagy portás kockaház eladó. ár '6,7M
fl. Erd.: 06/70/3150-467; 06/70/3672-271;
0617012047-343. -b-4x-

Gyomán, Budai u. 1. sz. alalt összkomlortos
parasztház eladó. I.ár 4,5 M FI. Erd.: 06/30/5795
875. -b-4x-

Gyomaendröd, B. Molnár u 2. sz. alatt bontasra
va
É

ló épülel eladó. 1050 m2 telekkel. I.ár 2,5 M FI.
rd.: 06/30/9104-115. -b-4x-

Gye., Nagylaposon parasztháZ siJrgosen eladó.
Kovesút .mellell, lürdoszobás, központi fűtésű. I.ár
1MFI. Erd.: 06/20/9254-648. -b-4x-

Gyomán, aCsepüs-kertben a13866 hrsz. 2960 m'
ter. zártkerti ingatlan eladó. I.ár 120 E FI. Erd.:
66/386-414. -b-4x-

Gyomán, 3szoba, összkomfortos családi háZ, nagy
lelekkel, alsóepuleltel eladó. Gyoma. Gárdonyi
49/1. alaII. lár 9,5 M FI. Erd.: 66/285-510. -b-4x
Gyomán, pocos-kertben 800 n.öl elado.
Gyümölcsfák és fúrott kúl vpn. Partos H öntözési
lehetőséggel. I.ár 250 EFI. Erd.: 06/30/2233-893.
-b-4x-

Gye. központjában, gyógylürdóhóz közel, 3
szobás, összkomfortos családi ház, nagy kerttel,
melléképülettet (bevezetett ipari áram) eladó. I.ár 6
MFI. Erd.: 06/30/3947-137. -b-4x-
Gyomán, a ZnnYI u. 43/1. alatt bekentett épItesi
1~lek parkosllva, lüroll kúltal eladó. I.ár 1,8 M FI.
Erd.: 06/30/3462-190. -b-4x-

Endrodön, a Fo uton összkomfortos lakás es épl
tési telek 80 m2 épülelIel eladó egyben, vagy külön
IS. lár 2,5 M FI. Erd.: 06/30/3569-296 -b-4x
Gyoman eladó 100 m'-es, össikomlortos családi
ház garázzsal, melléképületekkel, 3 generációs
családnak. I.ár 12,5 M FI. Érd.: 06/30/5530-045. 
b-4x-
Gye ... POCOSI gyumólcsös eladó, furott kullal,
laépúlettel, bekeritve aKörös mellett. I.ár 300 EFI.
Érd.: 06/30/5530-045. -b-4x-
Gye. közponIIában dsszkomfortos parasztház
eladó. I.ár 8 M FI. Erd.: 06170/3843-329 8.00
16.00 óra közölt. -b-4x-
Balatonfüreden, hegyoldalban, 2 szmtes nyaraló
eladó .. Földszinten garázs, nagy pince, magyaros
stllusu IVÓ, konyha, az emeleten szoba, lürdőszo

ba, lerasz. Anyaralóhoz 5500 m' erdő, cserjés tar-
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Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd,

~ Lévai u. 21.
Telefon: 66/386-694,06/30/9531-355

lAz alábbi anyagok árusítását kezdtük meg:
!. Nyílászáró és bútor vasalatok, élfóliák ,
:. Lambéria és hajópadló 800-1760 Ft +AFA,
'. Farost lemez borítású ajtó 12 cm tokkal, lővér zárral, kilinccsel,

címmel, küszöbbel, szegőléc nélkül.
75/210 lele 9060 Ft +ÁFA
90/210 , tele 9630 Ft +ÁFA

100/210 tele 10200 Ft +ÁFA
90/210 üveges, üveg nélkül 10080 Ft +ÁFA

100/210 üveges, üveg nélkül 10650 Ft +ÁFA
Vállaljuk egyedi fa nyílászárók, bútorok, valamint fából,
lkészült egyéb termékek gyártását.
i~~~~~_n_k_~~~~9_~~~!~~í!~~_~PP~:-!..~~~f~_+_~f~_, ~

~········vYrág·üzíeifjé······keres·ék······ih;AiföR[AtTAL·······RE·NDEü(E·iö·~

j VIRÁGKÖrŐr időszakos munkára, egész évre. (kismamák. nyugdíja- j

[..~.~.~j~~~.~.~~~~~~~~.~~ ..~~:~~!t ..~.~~.::..Q?!~~(~~~~~?~.! j

E~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

~ Varrodámban vállalom: női felsőruházatI hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret

I
szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,

alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

~~~~=;::~~::;:;3~4~~aR28?iJ

PATyoLAT GYOMÁN
AKOSSUT~ u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG 9- J 5 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTól IiÁziG szÁllíTÁsI

(---------------------,
RÉGI BÚTORT, A TIK 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:.Z~~t:.G.::m~~~r~d~ ~o~s~~~ ~9.:. .J

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

r--------_·_---------_·,
Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz
talosok részére. Érd.: 06/30/9533-594

*
Bedolgozói munkára 1-2 fős asztalosműhelyt keresünk régi
bútor felújításához. Alapanyagat biztosítunk. Segítséget adunk a
betanuláshoz. Érd.: 06/30/9533-594

*
Búlorgyártó cég felvételt hirdet tömörfából készült bútorokhoz,
bútorlécszabászatban jártas asztalosok, valamint eNe meg
munkáló központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezelólc
részére. Érd.: 06/30/9533-594

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

Gépjármű.tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-. teher-o mg.-i gépjármű
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.

I·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·'

i ". PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
" PAPIRDOBOZ gyártása"

! STANCfORMA KÉszíTÉS!
I RÓZA KFT. I
"I 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. "

Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122 I
L.. "_ •..E~~i.I~~~~~~~s~~~~" _"..i

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
- betonértékesílés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33,

Gyomaendrodi Autósiskola
az alábbi idopontban

és ~a~egÓriákb~n "
INTENZIV ES HAGYOMANYOS

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. április ii-én, 17 órakor
Endrődön: 2005. április ii-én, 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u, 18. Telelon: 66/285-556. 06130/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyféllogadás: hétfö, szerda, 17-18 óráig Gyomaendröd, Kossuth u. 18.

• Számítógép konfigurációk összeáJJítása igény szerint
• Részlelfizelési lehetőség

• Használt alkalrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártOlt festékpatronok, tonerek és ezek
töltése

• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú. telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
• Verbatim CD-R 700 MB sJim tokban, bruttó 150 Fl/db
• Imation DVD-R (tR) 8x cd tokban, bruttó 250 Ft! db
• Memorex DVD-R 16xlO db hengeren, bruttó 2000 Ft

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben)
Tel./fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: H-P: 8-12és 13-17 SZ: 9-12 Az irok WfOl/acás.fnakjogát fennt:utjuk

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig e telefon: 66/282-068

TAVASZI AKCiÓ!!! .li

DÓRI konyhaigarnitÓrák rendkívül i akciós áron
, 2 fm-es grt 45.000 Ft-ért,
, 2,25 fin-es garnitúra 48.000 Fí;'ért

kínáljuk.a k~szlet erejéig! ". . '. .

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

Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfőszünnap!

További kínálatunk:
oe szekrénysorok •

,e'OlógarnitGraK': 3+2+1;,3+1+1
, e franciaágyak, 'heverők '

• étkezógarnitúrák
e széles választékban kieg.észítókisbútorok

KÉT BANK' KEDVEZŐ HITELEI~
ÜGYINTÉZÉS A HELYSzíNEN

GYOMAENORöOIBOrORBOU
Kisréti utca 36. szám:

,(volt Tejcsarnokkalszemben)
"

~
'KöröSi Weeke,nd Hor~~sz-~~~ "

~, _ hObbY-, kempmgszakuzlet %;ú/
~ ~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas Egészségpénztár bevált6hely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

.·.·c .'~;I"'· .r, .... '. 'c,j.r.. ·.',.~



14 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2006. ÁPRILIS

TÜZÉP.TELEP

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

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

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN NŐI BODYTEREM. SZAUNA,

SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

. masszázs (bejelentkezés alapján)
Bérletek, napijegyek. teremlgény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: H.-P.: 8-21-ig, Sza., Vas.: 14-21-ig.

M E G N Y í LT I • M E G N Y í LT I • M E G N Yí LT I
A MESTER kávézó, falatozó a Knei téren

, ,

AGROARUHAZ
Fő út 15. sz.

AJÁNLATUNK:
Lemosó vegyszerek, fól iák, műtrágyák, gumicsizmák, virágcserepek,

földek, vetőmagok, lűmagok, kukorica vetőmag, ásák, kerti szerszámok,
háztartási eszközök, esöruha, lűrészek, balták, szeneskályhák, üstház,
zománcos üstök, viaszosvászon, gumiszönyeg, ruhaszáríták, parafa

burkolók, nyírógépek, borotvák, műanyag kukák, fűnyírák, szerszámok,
szivattyúk, zárak, lakatok, szögek, csavarok, izzák...

Májustól festékekkel is állunk rendelkezésükre!
Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

?~ 11táté Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

"H'~R" ... X 5500 Gyomaendröd,
• J ~, .". Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Kft. 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. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

fixes 5 tonnás IFA pótkocsi • Érd.: 30/9552-374

", , ."

8EL,SOEPIJÉ~Z~T
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KlVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

·- GIPSZKARTONSZERELÉS, Z5INDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz

.. falak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 936 Fl/tábla'
12,5mm: 973 Fl/tábla, impregnált 12,5 mm: 1620 Ft/tábla'

Estrich beton 624 Fl/40 kg: hőszigetelőrendszer 1620 ft/mz~

tóllSOVER 10 cin hőszig. 5280 Fl/tek., tetőfóliák,

. faanyagok, Frühwald térkövek!
PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,

. 50-700/o-kal keveSebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/6278-234
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

Tekintse meg
TAVASZI

árukészletünket!
Géprongy folyamatosan

kapható!
Nyitva tartás:

hétfö: 8-17-ig, keddtöl péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

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

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5~ .

TElEfoN: 284~255

HúsVÉTi VÁSÁR A LÁTSZERÉSZ ÜZlETbEN!
ÁpRilis 7. És 29. közön

MiNdEN opTikAi kERET ÁRÁból
20% ÁRENqEdMÉNyr AduNk!

NApSZEMüvEqEk NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATÓk!
CYORS És pONTOS kiszolqÁ1ÁssAI vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAr!

Tismlrnd: Szarka Ci/la ~TSZERÉSZMESTER

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,

ötrétegű csövek, idomok, boylerok, kazánok, fürdőkádak,

zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

"\UTI

@
'u 9,.'

GYOMAENDRÖD
Bajcsy-Zs. út 63.
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Sándor Service Kft..

* * *

Aranl,J- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendelkezésére!

Aranl,J- és ezüstékszerek javítása. tört aronl,Jból
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cscl'éjcl

Arant,!. ezüst még mindig nálunk a legkedvezőbb

áron!
Fényképezőgépek. filmek. fotáalbumok.

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőr kidolgozás.

Audio- és videokazetták széles választéka.
digitális felvételek fénl,Jképre másolása!
Ajándékutalványunk praktikus ajándék!

Újra kapható:
Schöffer Erzsébet könvvei

O.Nagv Gábor: Mogvar szólások és közmondások
Gögös Gúnór Gedeon

Balogh Béla: A tudot alatti tízparancsolata
Akciós DVD l l 50 és l 990 Ft

Térképek. útikönvvek

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrod. Fo út 216. Tel.: 284-815

z OMar .Könyvesbolt

Hihetetlen Tavaszi

Direc
KCIO/

BELÉPÉSI DíJ
CSAK OOOFt

Családi csomag - Plusz csomag
port csomag együtt

CSAK 3990 forint havidijért!
Továbbá akciós lehetőség

2 beltéri egység igényJésére!
Akciós fe/téte/ek szerint - További rész/etek üz/efünkben

Te/emax Távköz/éstechnika
Békéscsaba Gyón; Gu. 6. Te/.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

...
• ••• •

Ügyfélszolgálat: T/F: 282 686,20/9142122,20/4684876
hétfő-péntek 800-1600

Személyesen: kedd 14.00-17.00 óráig, Kossuth u. 18
E-maii: vendel@aneLhu

(1
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/l.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686,

teL 06120/9142-122· 20/4684-876\~
E-mail: vendel@bekesnet.hu ~

Nyilvántartási szám: 06--0077-02

rO------...... NYELVTANFOLYAMOK
kezdölöl

a
nyelvvizsgáig

Angol • francia . német • olasz
Nyári intenzív tanfolyamokat szervezünk

Júliusban és augusztusban (július 03-tól augusztus 19-:;))

újrakezdö: 100 órás: 3x5ó, 7hét
nyelvvizsgára felkészítő: 100 órás: 3x5ó, 7 hét
nyelvvizsga tréning: 40 órás
tini tanfolyam: 12-14 éveseknek 50 órás

Jelentkezni lehet május 28-ig folyamatosan

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F u. 69-75.• Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.exlernet.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
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~WbJf~or
BLACK RED WHITE 1:1

# #

Nálunk vásárolja meg HUSVETI ajándékait!
Húsvétra vásárlási utalványt is ajándékoz at!
Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek V

háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok•••
padlószőnyegek, PVC.szőnyegek

laminált padló, lakástextil... ~

szobabútorok, konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!

Nyitvatartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

24900 Ft
14900 Ft
32300 Ft
38900 Ft
13900 Ft
4400 Ft
9600 Ft
5500 Ft

39900 Ft
49900 Ft

119 OOO Ft

Birkagyapjú garnitúra
Báránygyapjú garnitúra
Kasmír gyapjú garnitúra
Ajándék: 1db nyári takaró (130x200 cm)

Gyermek bárány garnitúra
Mágneses lepedő

Mágneses gyapjú derékalj
Natúr fenyő (90x200 cm) ágykeret
Elektromos ágymelegílő

Nyakpárna
Női, férfi mellény
Gyapjú, kókuszbetétes bébi pólya

Vásároljon most, garnitúrához ajándék jár!

Békésc~ba. Pefüli u. 2. sz. Tel.: 66/442-961~
TESeO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 ..

. AKCiÓ AKÉSZLETlG!!! 3db báránygyapjú garnitúra f19 800 Ft

5500 Gyomaendröd, VI. ker. 540.
T_el.lf~: 0~~!>6-386.-18E1.06130"3~4.8~QI~ ..

- Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna·
építés, úttervezés, -kivitelezés

Épilést fmyagok: sóder. llomok. cemetU. t/lész. szálIiIáSa

.Ide f·· eLj!

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendrőd Város önkonnányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
KIadJa: Gyomaendrőd Város Képvlselö-testl11ete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér l. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A ldadásért felel: dr. Csorba Csabajegyző • Készült: BaIu Prtnt Bt. Gyomaendrod. telefon: 06/30/9580-479
E-mafl: gyehiradoOfreema1l.hu • Teljesztlk a gyomaendröd1 kereskedök • EngedéJyszám: lII/PHF/ lOS/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2006. MÁJUS

KÓBORKUTYA-BEFOGÁS
GyomaendrődVáros Polgármesteri Hivatala felhívja alakosság figyelmél, hogy

megkezdi akóbor ebek befogását. Abefogott kutyákat agyepmesteri telepen helyezi
el és tartja 14 napig, ezt követően kártalanítás nélkül elaltatja. Abefogott kutyát atula
jdonos kiválthatja aGyomaszolg Ipari Park Kft.-nél - alarlási és befogási költségek
megfizetése után. Ügyintéző: Molnárné Varga Margit.

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 igényei szeIint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.

Mohil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

GyomaendrődVáros Önkormányzatának
FELHíVÁSA - BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
ÉRTESíTJÜK ATISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A2006/2007-ES TANÉVRE A

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE
2006. május 01. napjától május 31. napjáig lehet KÉRELMEZNI (ezen célra rendsz

eresített formanyomtatványon) GYOMAENDRőD
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLlTIKAIOSZTÁLYÁNÁL

(GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1.)
és AHIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYOMAENDRŐD, Fő ÚT 2.).

AMEGALLAPITOTT TÁMOGATÁS TANKÖNYV, TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA
FORDíTHATÓ!

EGYBEN TÁJÉKOZTATJUK ATISZTELT SZÜLŐKET, HOGY KÖZÉPISKOLAI,
ILLETVE FELSŐFOKÚ

TANULMÁNYOKAT FOLYTAT6 GYERMEKEK RÉSZÉRE ATÁMOGATÁST
2006. SZEPTEMBER HÓNAPBAN LEHET IGÉNYELNI.

AKÉRELEM BENYÚjTÁSÁNAK PONTOS HATÁRIDEJE KÉSŐBBIIDÓPONTBAN

IS MEGHIRDETÉSRE KERÜL GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK FALIÚjSÁGJÁN, AGYOMAENDRŐDI

HíRADÓBAN ÉS AVÁROS HONLAPJÁN (www.gyomaendrod.hu)
Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

Lampert Mónika belügyminiszter aHármas-Körös gátján

Emberfeletti védekezést igényelt atörténelmi magasságú Körös vize!

..........................•......................•............. .
HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! ~

······
···

6éves hitel-ügyintézési gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk!

500000 Fl-tól 30 OOO OOO Fl-ig FORINT ÉS DEVIZA alapú hitelek!
Hilelkamal már 3,7%-lól!!!

LAKÁSCÉlÚ és SZABADFElHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
ADÓSSÁGRENDEZÉS, TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELEK,
SZOC.POL. ÜGYINTÉZÉS, SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS,

INGATLAN LíZING stb.
ÚJ! ÚJ! ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG állami garanciával,

10% önerővel, vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal

OTTHONTEREMTÖ TÁMOGATÁS
35 éves korig használllakás vásárlása esetén 50% szoc.poliaI

KÖZTISZTVISELŐi ÉS KÖZALKALMAZOm hitelek
állami garanciával csak avásárolt ingatlan fedezelével12,5 MFt-25 MFl-ig

. AKCiÓ!!! AKCiÓ!!! AKCiÓ!!!
2006. 02. 20.-2006. 03. 31-ig

BENYÚJTOTT DEVIZA ALAPÚ HITELKÉRELMEK ESETÉN
ÉRTÉKBECSLÉSI KÖlTSÉG ÉS KÖZJEGYZŐi DíJ NÉLKÜL!!!

SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!!!
Leinformálhatóak vagyunk!

Hilelügyinlézés az Ön lakásán, vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk! :
AZ ELVÉGZrn MUNKÁNKÉRT FELELdssÉGET VÁLLALUNK! :

Hfvjon bizalommal! :
Hileliroda: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. sz. ~

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina :
üzleti föíanácsadó területi képviselő asszisztens:

• 06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537 :.............................................................•
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT

2006. MÁJUS

• Hogyan értékeli aparlamenti választások eredményét? (t a 10. oldalon is!)
Várható volt ez az eredmény. Amindig másokban hibát keresés és amegosz

tottság nem vezetett sikerre a Fidesz részéről, győzölt az MSZP-SZDSZ koalíció.
Mint polgármester azt mondom, hogy mindenképpen kormánypárti választott
képviselőt szerettünk volna. Egyébként gratulálok Domokos Lászlónak és Földesi
Zoltánnak!

• A Hármas-Körös áradása nehéz helyzetetteremteIt, még a belügyminiszter
asszony, Lampert M6nika is ellátogatolI hozzánk, megszemlé/le agátakat, ígéretet
telt, hogya segítség nem marad el...

Mióta aminiszter asszony látogatást tett nálunk, azóta tetőzött afolyó 909-910
cm-rel, majd elkezdődött a lassú apadás. (Meg szeretném jegyezni, hogy bár a
választáso'k második fordulója előll volt ilt. politikáról egy szó sem esetI.)
Napjainkban 850 cm körüli már a Körös. Több helyen komoly védekezés folyt,
legkomolyabb Kocsorhegynél, de a Fazekasi részen is, illetve a két településrész
között, az úgynevezett Cigányváros körzetében. Úgy érzem, hogya szakma, avízügy
mindenütt ura volt a helyzetnek. Húsvétkor voltak bizonyos bizonytalanságok, de
megszilárdult a helyzet, ugyanakkor ki kett hangsúlyozni a honvédség rendkívüli
helytállását, a katasztrófavédelem közreműködésél. Összesen mintegy 730 katona
dolgozott két műszakban éjjel-nappal a gátakon. Dicsérni kell a houáállásukat,
munkájukat, úgy aparancsnokokét, mint a"lapátos" katonákét.

Az önkéntes civilek, a köz- és közhasznú munkások, akik nagyjából
százharmincan voltak (két műszakban) eljöttek és segítettek, szintén becsülettel
helytálltak. Mindennek eredményeképpen sikerült megfogni a vizet. Nem az volt,
amit apletyka, aszóbeszéd híresztelt, ennek eltenére voltak álmatlan éjszakák, ha
nem is volt vészhelyzet, de veszélyhelyzet igen. Ilyenkor bármi megtörténhet, ha nem
állunk ahelyzet magaslalán. A járőrszolgálat, gát6rök is az esetleg adódó gyanús
jeleket figyelték, aszakemberek mintát vettek agátból, ha kellett. Ebből aztán olyan
mendemonda alakult ki, hogy alá van aknáZVa a gát, holott szakmai megállapítá
sokhoz kellett ez. Bízom abban, hogya hátralévő, valószínűleg rövid időszak alatt
kellően tudunk védekezni.

Bizonyára csökkentik ahonvédség létszámát, mert aKörös-zughoz vezénylik át
őket. Nálunk 100-100 fő dolgozik éjjel és nappal, és egy 50 fős, bármikor bevethető

csapat áll készenlétben.
• Vo/l ún. kivételes polgármesteri d6ntés?
Aváros lakói hál'istennek viszonylag nyugodtan fogadták az áradást. Nem volt

senki, aki esetleg akadályozta volna a védekezést. A gáton a szakmát a vízügy, a

településen a feltételeket a polgármesteri hivatal vezényelte. A veszélyhelyzetben
egyszemélyes polgármesieri és jegyzői felel6séggel intéztük az iránynást, de nem
volt emlnésre méltó negatívum, probléma. Kisebb váratlan feladatok előfordultak.

Általában az emberek zöme jött és segített ebben a veszélyhezeiben, a megfelelő

intézkedéseket mindig megtettük a gondok kivédésére. A szennyvíztelep
működésében nem lehetett észrevenni ezt az áradással járó helyzetet, szinte zavarta
lanul működik.

Szeretném megjegyezni, hogy ilyenkor akatonák élelmezését ahadsereg látja
el. Ilyen megfeszített munkánál azonban nem biztos, hogy ez elegendő, ezért
igyekeztek aváros vállalkozói kiegészíleni az élelmet. Lehetne sorolni ecégeket, de
például aCuti, aSikér, aKert-Kivi, aSebők és Sebők, aPájer, alakarékszövetkezet,
a Zöld Cukrászda és más egyéni vállalkozók (most a teljes névsor nélkül) süte
ménnyel, pogácsával, egyébbel járultak houá a katonák élelmezéséhez. Azonban
voltak olyanok, akik besegíleUek egy-egy munkafrontra, mint aSelyem Úti Óvoda,
vagy aTemplárius Alapítvány, vagy éppen alakosság. (Legközelebbi lapszámunkban
megpróbáljuk az összefogásban részt veU cégeket felsorolni.) Legnagyobb prob
lémát talán a kávéellátás okozta, de Babos Lászlóné és csapata igyekezett ezt
megoldani. A lakosság és a vállalkozók összefogtak és segítettek, ki hol tudott.
Minden adományt megköszönünk, minden segnség jólesett. Az önkormányzat
igyekezett az adományok megfelelő elosztásában és koordinálásában részt venni.

• Mennyiben terhelle mindez akö/lségvetést?
Közvetlenüllerheli, természetesen, hiszen faxot használunk, világítás van, pol

gárvédelmi bázis használatban van, úthálózat ment tönkre anehéz gépjárművek alaU,
és egyebek. Aminiszter asszony, mikor itt járt, megerősítetle, hogy sem pénz, sem
munkaerő vagy bármi más nem számít, egy afontos: védjük meg érlékeinket! Egy
gátszakadás alkalmával akár nagyon sok lehet avédekezési költségekhez viszonyít
va. Még pontosan nem tudjuk, mennyi avédekezési költség (szállásoini keileit 700
nál több katonát, több, mint 100 fő munkaerőt keileIt foglalkoztalni éjjel-nappal, a
sportcsarnok vagy aművelődési ház nem száltodai ellátásra készült, ezért bizonyos
károk keletkeztek bennük stb). Azonban a védekezési költségek 80-100 millió
közölt lehetnek. Mivel rendkivüli állapot van, ezeket kormányzati pénzből megtérílik.
Bármilyen egyéb védekezési költséget természetesen kötelességünk volt
előteremteni.

• Ezzel összefügg6kérdés aszúnyogvédekezés indulása...
Arendkivüli áradás miatt ez tolódott, de április végén meglesz a földi és légi

biológiai, továbbá kémiai védekezés is.

Áradás a Hármas-Körösön
Emberfeletti védekezés
Gyomendrődnél ezen a napon (április 19-én) 910 cm-es a vízállás a

Hármas-Körösön. A tetőzés ezekben az órákban történik, a vízügyi szakem
berek jelzései szerint, aminek időtartama akár huszonnégy órát is meghalad
hat. A gátak ehhez hasonló terhelést 1970-ben kaptak utoljára. Azonban a
szakemberek biztosak abban, hogy a gátak között fog maradni az ár. A most
kialakult helyzetben egyébként nincs műszaki lehetőség a vésztározók meg
nyilására, hallhattuk avízügyi szakemberektől.

Aminiszter asszony Gyomaendrödön
A rendkívüli árvízhelyzet miatt térségünkbe látogatott a belügyminiszter,

Lampert Mónika. Április 19-én, a délutáni órákban tartotta kihelyezett ülését
Gyomaendrődön aBékés Megyei Védelmi Bizottság. A belügyminiszter az ezt
követő sajtótájékoztatón elmondta. hogyaveszélyhelyzetet kihirdették a
Hármas-Körösre is, mivel eddigi csúcsmagasságokat dönt meg a folyó. A
lassú apadás miatt a gátak helyzete indokolja ezt a döntést. (Egyébként
megfelelő tervek is készültek a védekezés kiterjesztésére, ha agát nem bírná
tartani a hosszú apadás miatt a vizet.) A veszélyhelyzet kiterjesztése azt is
jelenti, hogya kormány átcsoportosíthat összegeket a védekezésre, másrészt
apolgármesterek és védelmi bizottságok vezetői saját hatáskörben hozhatnak
meg szükséges döntéseket. Ez rugalmas, gyors, avezetői felelősségen alapuló
intézkedést jelent. A jelentések alapján eddig a meghozott intézkedések, a
különböző szaktárcák és védelmi szervezetek együttműködése jól és pontosan
működik. A védekezésben résztvevők munkájára jellemző a szoros

együttműködés, ugyanez biztosítja és segíti a lakosság mindennapi ellátását
is. A megyei védekezés irányítói, a polgármesterek, a megyei védelmi
bizottság elnöke egyaránt megerősítették azt, hogy eszköz, pénz, szakember,
kétkezi munkás mind rendelkezésre áll avédekezéshez. Avismajor keretből a
polgármesterek előleget kérhetnek, amennyiben az szükséges, s egy napon
belül utalják a kért összeget.

Atérségben ebben az időszakban 450 és 800 közötti létszám építi anyúl
gátat. A katasztrófavédelem szakemberei is készenlétben állnak, országosan,
most 2684-en szolgálnak. Egyébként a hivatásos szervek (katonaság,
tűzoltóság, rendőrség, egészségügy, logisztika) emberei is készen állnak 
jelentette ki a miniszter asszony. Ebben a térségben, szakemberek szerint,
nincs szükség kitelepítésre árvíz miatt. Ma úgy értékelik a helyzetet, hogy
nincs ilyen konkrét veszély.

Megköszönte a miniszter asszony mindenkinek, aki részt vesz a
védekezésben, hogy higgadtan, nyugodtan, szolidaritást mutatva végzik
munkájukat. A kormány pedig minden szükséges döntést meghoz időben,

hogyafeltételrendszer rendelkezésre álljon.
Akatonákra nagy szükség volt
Rácz Mihály alezredes parancsnok tájékoztatta a Híradót, hogy egysége a

Magyar Honvédség V. Bocskai István könnyűlövész dandártól érkezett a
gyomaendrődi térségbe. Mióla a dunai készültség életbe lépett, azóta ők is
szolgálatban vannak. A felső-tiszai védekezés után érkeztek hozzánk Húsvét
héHőjén. Rácz alezredes vezetésével elkészítették a munkacsoportok beosztá-
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Önkéntesek agáton

sait, azokat amunkákat vették számba, amelyeket avízügyi szakemberek szá
mukra meghatároztak. Több, mint 700 katona 102 technikai eszközzel van itt
(április 24-én). Váltott, 12 órás műszakokban dolgoztak, magasították agátat,
vagy építették atöltést támogató bordákat, szigetelték aszivárgásokat.

Felkészülten érkeztek, mindenre készen: sátrakat, tábori ágyakat hoztak
magukkal, hogy ha szükséges, tábort építhessenek fel maguknak. Részükre itt
azonban két nagy elszállásolás; hely, asportcsarnok és sporttábor, valamint a
művelődési ház állt rendelkezésre. Minden segítséget és támogatást megkap
tak, nagyon örültek aplusz lehetőségnek, ami atisztálkodásukat biztosította a
fürdőben. A katonák folyamatosan érezték mind az önkormányzat és
intézményeik, mind alakosság figyeimét. Többszörösen meglátogatták őket a
munkahelyeken kávéval, üdítővel, teával, süteménnyel.

Ezeket nagyon szívesen fogadtuk és köszönjük! - tette hozzá aparancs
nok. - Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végig jó hangulatban és nagy ütem
ben tudtuk avédelmi munkát végezni.

Aközelben lakók félelmei
AKisfok utcai lakók közül Marsiné Giricz Erzsébet elmondta, hogya nagy

Bordás megtámasztás ajobb par/on, a.cigányvárosnál"

Pihennek akatonák aSpor/csarnokban

víz tudatától, miután azt megpillantotta, megfájdult a szíve, s a katonák
megérkezése tudatosította, hogy nagy baj lehet. Készített már vagy száz szend
vicset számukra, és ásványvizet is adott a katonáknak. Megnyugvást jelent,
hogy apad avíz, és akatonák ott vannak, ahol szükség van rájuk.

A Rafael család eleinte bizony meg volt ijedve, de bíznak akatonákban.
Előfordult, hogy nem volt nyugodt éjszakájuk. Bíznak a gátakban, no és a
szakemberekben. Sose volt még baj, agát kitartott- mondták. Viszont abelvíz
olyan magas atelken, hogya melléképülelük fala teljesen átázott, és ki is kel
lett belőle pakol ni, veszélyessé vált.

Fülöpék, Némethék és a többiek is bíznak a gátban, s abban, hogya
katonák jelenléte biztonságot nyújt.

A Csókásiban lakó Kovács Vincéék szerint sem kell félni, biztonságot
nyújt agát. ..

AVadász utcában, a Rácz családnak volt olyan éjszakája, hogy nem na
gyon tudtak aludni az elmúlt napokban, mikor magasan állt avíz ... Figyelték
agálat, még éjszaka is, és remélték, hogy nem lesz baj ... Fiuk most is az 5
ös hídnál (a ványai úton) dolgozik avédelemben.

Burai Györgyné aTáncsics utcában lakik, bízik agátban, de végül beval
lotta, hogy bolond az, aki nem fél! ...

Kökény Imre és társa agátat figyeli aCigányvárosnál. Azt mondta, hogy
van, aki már 50, 60 napja szolgálatban van. Nem olyan régen ő jelentette a
területén kialakult szivárgásI. így gyorsan sikerült megszilárdítani ahelyzetet,
snem lett komolyabb veszély. Bízik benne, hogy hamarosan levonul amagas
víz.

Akik a gáton is legények voltak
A veszély közeledtével egyöntetű összefogás alakult ki a városban. A

lakosság, avállalkozók, mindenki, aki valamilyen formában tehetett valamit a
gátak megvédésében, szinte hívó szó nélkül is jelentkezett, adott étell, italt a
gátakon dolgozóknak, katonáknak, vagy éppen maga is megfogta a lapátol,
homokot rakott azsákokba. Alegtöbben köszönetet sem várva tették, amit tet
tek, bíztak abban, hogy cselekedettükkel hozzájárulnak nem csak asaját ingat
lanuk, de aváros védelméhez is.

Az. önkéntes segítők nevét hosszú lenne felsorolni (elnézést is kérünk a
számtalan, jó szándékú embertől!), de például részt vett a homokzsákok
töltésében, pakolásában:

Mészáros Gábor (Csokonai utca), aki 22-én ment el a gátra segíteni.
Gondolla, elkél a segítség, egyébként sem vollak nyugodtak a víz közel
ségétől. Homokzsákot töltött, pakolla járműre.

Csipai Krisztián baráti társasággal, tizenhatod magával 21-én és 22-én
éjszaka dolgozott a homokzsákokkal a ványai híd melleti gáton. A motoros
baráti társaságot természetesen helybéliek alkotják. Úgy vélik, legalább
ennyire lokálpatriótának kell lenni, ha veszély van agáton, segíteni kell'

Váradi Mihály a lányával töltötte a zsákokat homokkal 21-én. Szerinte
legalább egy napot illik arra szánni mindenkinek, ha veszélyhelyzet van a
gátakon, hogy segítsenek. Akár többen is lehettek volna - tette hozzá...

Szakálos Tibor a Bocskai utcából sorompóőrzést végzett a híd túlsó
gátján. Három napig állt ott szolgálatban. Ez nem sok, de valamit segített
abban, hogy sem az ő, de mások háza se ússzon el, ha megvadul a folyó.
Néhány ismerőse is vállalta az önkéntes segítést, hasonló megfontolásból.
Fizetséget természetesen nem várnak, hiszen ezt kötelességüknek érezték.

Nádházi Mihály és 150 embere Kisújszállásról érkezett, és
homokzsákokat töltöttek több helyszínen is.

Az április 24-i védelmi bizoUsági ülésröl
A hétfőn (ápr. 24.) délben mért vízszint aHármas-Körösön 853 cm voll.

Bak Sándor, aKörkövizig vezetője elmondta, hogy ajobb és balparton eddig
összesen 54 olyan árvízzel összefüggő jelenséget észleltek, amely talaj
mechanikusok bevonásával részletesebb vizsgálatot igényel. Továbbá a mai
ismeretek szerint a Hármas-Körös megyei szakaszain reálisan nem kell szá
molni a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Körös-zughoz hasonló töltéscsú
szássai, vagy töltésrepedéssel.

Csütörtök reggel 250 katona elhagyhatja Békés megyét, visszatérhetnek a
laktanyájukba. Eddig 598 ezer homokzsákot használtak fel térségünkben nyúl
gál, bordás megtámasztás építésére. 50 ezer töllött zsákot Szelevényre
visznek. Csütörtököt követően 200 honvéd marad Gyomaendrődön.

-bk-
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. április 27-én

Giricz Ilona óvodavezető

NAPIREND ELŐTTIEK BŐL
v' A polgármester úr beszámolt az árvízvédekezésről. A mai napon 

mondta - 816 cm avízoszlop magassága avárosnál. Három helyen kellett bor
dás megtámasztást építeni, A "cigányváros"-nál (mintegy 15 ezer zsákkal),
Kocsorhegynél (itt 90 ezer zsákkal történt megtámasztás) és aszennyvíztelepnél
(kb. 25-30 ezer zsákkal). Az előző heti, szerdai naptól, fokozatosan csökken a
vízmagassági érték. Ha ez így marad, akkor hamarosan csökkenteni lehet a
védekezési szinten - másod fokra. Száz fő készenléti katonai állományt kívánnak
itt tartani a legutolsó hírek szerint. Eddig mintegy 31 millió forintot emésztett fel
avédekezés. Ahelyreállítási költségek pedig, amit nagyon nehéz megítélni, 50
70 millióra rúghatnak. Napi 2,5 millió forintra tehető a katonaság közvetlen
ellátási és ten tartási költsége.

Kocsorhegyről két ház lakóit kellet kitelepíteni. Nagyon sok segítség érkezett
a védekezőknek. Többek között küldött Kállai Ferenc félmillió forintot. Ki kell
emelni aMunkaügyi Központ segítségét is. Egyszer 12, máskor pedig 50 fő köz
munkást vezényelt ki. Ennek támogatási mértéke mintegy 4,5-5 millió forint. A
csepeli önkormányzat 2 millió forintot ajánlott fel. Külön határozatban minden
segítséget megköszön a képviselő-testület különösen ahadseregnek, avfzügy
nek, a Munkaügyi Központnak, a Katasztrófavédelemnek, a Megyei Védelmi
Bizottságnak, a polgármesteri pivatal dolgozóinak, Gyomaendrőd segítő lako
sainak.

Aköltségek viszonylag nagynak tűnnek, azonban ez mégiscsak tizede, vagy
csekély része annak, ha avíz elszabadult volna és afél várost elönti.

v' Beszámolt aválasztásokról dr. Csorba Csaba jegyző, aki elmondta, hogy
jogorvoslati kifogás nem érkezett aválasztási bizottsághoz, különösebb zavaró
esemény sem történt.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
v' Elfogadta a testület a gyermekvédelmi feladatok 2005. évi ellátásáról

szóló jelentést és a települési esélyegyenlőség i programot. továbbá a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért közhasznúság; beszá
molóját. AKéptárban egyre több kiállítást rendeznek. Az elmúlt évben már hét
nek adtak teret. Alátogatók száma is növekszik. Múzeumi órákat tartanak iskolá
soknak, helyi amatőr művészeknek művészettörténeti előadássorozat indult. Az
épület további alakítása, bővítése, akadálymentesílése szükséges. Az alapítvány
adózás előtti eredménye 144 ezer forint.

v' Kihirdették a 2006. évi ifjúsági, sport és civil szervezetek támogatási
pályázatok eredményét. Összesen beérkezett az Ifjúsági alapra 23, aSport alapra
16, a Civil támogatási alapra 46 pályázat. A kötött felhasználású támogatások

Tourinform Iroda
Kapha/6 nálunk:

2006-os turizmus kártya
Ticket Express jegyek

Ticket Portál jegyek kaphatók (színház és operettelőadások)

Ingyenes kiadványok, prospektusok,képeslapok, térképek, könyvek
(Gyomaendrődi ki-kicsoda?, Gyomaendrődi séták, stb.)
Neophone és Callhome telefonkártyák, ajándéktárgyak.

Nyitva tartás: hétköznap: 9-16 óráig

AVárosi Sportcsarnok programja:
Május 1., 8.00: Öregfiúk Torna

(Vasas, Békéscsaba Előre, Gyoma, Szarvas részvételével)
május 5., 8.30-14.00: Diákolimpia 1., 2. korosztály

május 6. 8.00-15.30: Gara; János szervezésében Judo Verseny
16.30-19.30: férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
Május 7. 10.00: női kézilabda bajnoki mérkőzés

15.00: városi amatőr labdarúgó bajnokság "A" Osztály
Május 13. 16.30: férfi kézilabda

Május 20. 16.30: női kézilabda bajnoki mérkőzés

után az egyes alapokra Ifjúsági: 900 ezer, Sporl:15,8 milfió forint, Civil: 7,87 mil
lió forint pályázható összeg maradt. A humánpolitikai bizottság javaslata szerint
akiosztott egyenkénti támogatások nem érik el az igényelt mennyiséget, mert a
kérések többszörösei az elosztható összegnek, viszont az aszempont. hogy min
den pályázó, amennyiben reális akérése, kaphasson valamennyi pénzt.

v' Nem támogatják új termálvíz közkifolyó létesítését a Liget fürdő

környezetében, ennek oka a fürdő biztonságos vízellátásnak fenntartása. (A
Liget-fürdő átlagos napi vízigénye 240 m3, csúcsigénye eléri a576 mLt is. Akét,
most már működ ő termálkútból nyerhető vízmennyiség: 241 m3 naponta.

v' Az önkéntes tűzoltóság szervezeti kialakílását szeretnék végérvényesen
megtenni, ezért tárgyalások indulnak az érintett szervekkel, mint például a
szarvasi tűzoltósággal, a megyei tűzoltó parancsnoksággal, a környező

települések polgármestereivel. Az előterjesztett alapszabály-tervezet végleges
megfogalmazásával együtt a következő testületi ülésre készítsék elő a
beindüáshoz szükséges előterjesztést.

v' 2006. április Hől 478 400 Ft-ra változik apolgármesteri illetménye, a
költségtérüése 119 600 Ft-ra. Ajegyzői alapilletmény és vezetői illetménypótlék
pedig összesen 382 700 Ft-ra emelkedik.

v' Elvi egyetérléssel támogatják Nagyné Simon Mária kéreimét egy böl
csőde kialakítására a Kilián téren. Önerőből kívánja létrehozni a bölcsődét, a
kiszemelt épület átalakításának tervezése folyamatban van.

v' Tájékoztatót kapott atestület a2006. évi útépítési munkákról. Ide tartozik
a Selyem-Fazekasi utcák felújítása, 26 belterületi lakóút építése, az öregszőlői

Iskola út építése, a Fáy utca minőség i ellenőrzése, garanciális felülvizsgálatok.
Elhangzott, hogya minőségellenőrzésre nagyobb figyelmet kell fordítani a
jövőben, mert sok a lakossági panasz, több helyen akövetelményeknek kevésbé
felel meg az építmény.

v' AVárosi Gondozási Központ 3-as számúIdősek Klubja és átmeneti elhe
lyezést biztosító egysége további 10 ággyal bővült. Az ehhez adandó működési

engedély érdekében, a többi egységhez hasonlóan, nevet szeretnének ennek
adni. Atestület végül két alternatíva közül arégebben is használt elnevezést java
solta (12 igennel, 5 tartózkodással). Az intézmény ezután Szent Imre Idősek

Otthona címen működik.

LAPZÁRTA ESEMÉNYE: A VIII. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztiválról szóló tudósításunk a következ6 havi lapszá
munkban jelenik meg.

KÖSZÖNETNYILV ÁNíTÁS
A Tulipános Óvoda gyermekei és Szülői Munkaközössége nevében
köszönetemet szeretném kifejezni mindazon vállalkozásoknak és magánszemé
lyeknek, akik támogatták az intézmény rendezvényét: Bukva Zsuzsanna. Vaszk6 és Társa
Kft., Farkas Máté GazdabolI, Solymosi Edillodrász. Ko6s Alilláné pedikúr. Timár Beáta kozmetikus. Hegedúsné
Timár Edil fehérnemú boll. Tfmárné Liplák Ilona. T6th R6za. Simon Vivien. FOlöpné Gellai Zsuzsanna.
Besenyszegi Kiskocsma. Boldis János Horgászcikk. Csaba Tiborné. Mobilcash 2001 BT. Fodor Tamás.
Gyomaion. Bosnyákné Garai Anik6. Kis Sándor Sörkert fogad6. Uhrin Attiláné Ruházati 8011. Keresztes Tibor
Húsboll. FOlöp Islván Öregkert IIalbolt. Unilors BI.. Lizák István Flaming6 VirágOzlel. Zöld Cukrászda. Gubucz
Imre asztalos. Timár Jánosné Oréher éllerem. Váriné Rácz Edi!. Privát Csemege. Endrőd és Vidéke Takszöv..
Kalamáris Papir-fr6szer. Makra Győzö. Slafirung Klt.. Feketéné 8ielik Julianna. Uhrin Emese Papirbolt. Szabó
Tibor. Feslékcenler - 2000 BT. 80ttlik Mihály. Péler-Szab6 Hainalka. Búza Rolandné. Socz6 Lajos. Gyomalarm
Klt.. Mágus-Comp Számitástechnikai SzakÜllet. Gyomai Iparcikk 81, Bir6 Imre, Raduska Laios. Obis Mária.
Kert-Kivi. Németh Zollán, Sarokház Csemege. Balla Istvánné. Sikér Klt.. CsikÓs János. Jakus Imre PenIament
Klt.. Poharelec lászl6, Fábián Lajos Gyomaszolg KII.. Komlovszki Ferenc Agro-Oual KII.. dr Oávid Imre pol
gármesteri hivalal. Farkasinszki Zsuzsanna Virág-ajándék, Cheng Gong Klt.. FOlöp Imréné kiskereskedÖ.
Koloh Judillényképésl. Fang Ming Klt. Köszönetemet fejezem még ki ezen kivül asegitő és arendezvényen
részt vevő szúlőknek. ismerösöknek.

Csapadékmérö
Gyomaendrőd belterületén (Gyoma)
március 20. és április 20. között 42,7
mm eső esett. -H.A.-
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Önkormányzatunk 2006·ban első ízben hirdeti meg

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrodért
címü környezetszépítési versenyt

Közös célunk a kulturált, vendégváró városkép kialakítása, amit a
lakossággal, a cégekkel, intézményekkel és más civil szervezetek össze
fogásával együtt valósítunk meg. Akörnyezetszépítő verseny célja elsősor

ban figyelemfelkeltés a környezetünk szebbé tételére, a szépen kialakított,
ápolt díszkertek, zöldfelületek, balkonok felkutatása, jó példaként való
bemutatása és elismerése akulturált településkép alakításának ösztönzése
érdekében.

I. VERSENYKATEGÓRIÁK:
1. Legszebb virágos közintézmény (oktatási-nevelési intézmények, kul

turális intézmények stb.)
2. Legszebb virágos magánház (kertes ház, társasház, lépcsőház)

3. Legszebb virágos utca (utca, utcaszakasz mindkét oldalon legalább
10-10 egymás mellett lévő ingatlan esetében).

Jelentkezhetnek:
• magánszemélyek,
• intézmények, civil szervezetek, jogi személyek.

II. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. június 30., 12.00 óra
A nevezési lap megtalálható Gyomaendrőd város honlapján és a

Gyomaendrődi Híradóban, vagy a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztályon kérhető.

III. A VERSENY ELBíRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
• az ingatlan előtti közterület gondozottsága, parkosítása
• hangulatos előkertek kialakítása
• lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszítése
• a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés minősége és esztétikai

hatása
• intézménynév, cégfelirat esztétikus kivitelezése, házszám(ok)

megléte és állapota.

IV. ÉRTÉKELÉS
A benevezett ingatlanokat, utcákat 7 tagú zsűri bírálja. A zsűri tagjai

önállóan pontoznak, 0-30-ig terjedő skálán, apontok növekedése jelenti a
színvonal-emelkedést is.

V. DíJAZÁS
Az értékelést 2006. július 3-28. között végzik el a bizottság tagjai.

Adíjakat azsűri által adományozott pontszámok alapján állapítjuk meg.

1. kategória díjazása:
I. helyezett: 30 OOO Ft-os vásárlási utalvány
II. helyezett: 25000 Ft-os vásárlási utalvány
III. helyezett: 20 OOO Ft-os vásárlási utalvány,

valamint az első három helyezett művészi kialakítású emléktáblát kap.

2. kategória díjazása:
I. helyezett: 20 OOO Ft-os vásárlási utalvány
II. helyezett: 15 OOO Ft-os vásárlási utalvány
III. helyezett: 10000 Ft-os vásárlási utalvány,

valamint ahelyezettek társasház esetében művészi kialakítású emléktáblát,
kertes ház esetében 1Ox13 cm-es emlékfotót kapnak.

3. kategória díjazása: az első három helyezett művészi kialakítású
utcatáblát kap.

A zsűri mindhárom kategóriában 1-1 db 5000 Ft értékű különdíjat
adományozhat azoknak is, akik a versenyre nem jelentkeztek, de
kiemelkedő színvonalú környezetalakításukkal elnyerték azsűri tetszését.

A vásárlási utalványok a gyomaendrődi Agro Áruházban (Fő út 15.)
vagy aGazda Áruházban (Pásztor János utca 39.) válthatók be, és kertgon
dozássai kapcsolatos kiadásokra fordíthatók. Adíjazottakat 2006. augusz
tus 11-ig levélben értesrrjük.

Adijak átadására az Augusztus 20-i Sokadalom címü városi
rendezvényen kerül sor.

NEVEZÉSI LAP

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
ATISZTÁBB ÉS ÁPOLTABB GYOMAENDRŐDÉRT
c. környezetszépítési versenyben való részvételhez

a "legszebb virágos közintézmény 2006" kategória
Összekötő személy neve: .
Lakcíme, telefonszáma: .
Az intézmény megnevezése és címe pontosan:

Megjegyzés: .
A zsűri július végéig értékeli a versenyben részt vevő közin

tézményeket.
Jelentkezési határidő: 2006. június 30.

NEVEZÉSI LAP

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
ATISZTÁBB ÉS ÁPOLTABB GYOMAENORŐOÉRT
c. környezetszépítési versenyben való részvételhez

a "Legszebb virágos magánház 2006" kategória
Név, összekötő személy neve: ", .
Lakcfme, telefonszáma: .
Anevezett ingatlan címe pontosan: ..
Egyéb megjegyzés:

Azsűri július végéig értékeli aversenyben részt vevő virágos magán
házakat.

Jelentkezési haláridő: 2006. június 30.

NEVEZÉSI lAP

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
ATISZTÁBB ÉS ÁPOLTABB GYOMAENDRŐDÉRT
címü környezetszépítési versenyben való részvételhez
a "legszebb virágos utca 2006" kategória
Összekötő személy neve: .
Lakcíme, telefonszáma: .
Az utcalutcaszakasz megnevezése, és a nevezett ingatlanok házszáma

(páros és páratlan oldali tartománya) pontosan:

Megjegyzés: .

Azsűri július végéig értékeli aversenyben részt vevő utcákat, utcasza
kaszokat.

Jelentkezési határidő: 2006. június 30.
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20 éve önálló a zeneiskola
2006. április 1-jén ünnepelte egy nagyszabású műsoros délutánnal,

estével önállósulásának huszadik évfordulóját a gyomaendrődi Városi
Zene- és Művészeti Iskola. Az események az intézményben az elmúlt évek
alatt összegyűjtött anyagok bemutatásával, afotó és dokumentum kiállítás
sai indultak. Ezt Brachna Irén, aMagyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetségének megyei elnöke nyitotta meg.

Brachna Irén, aMagyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének
megyei elnökének megnyitója

A következő program a növendékek által készített képző- és ipar
művészeti tárgyak, képek és figurák bemutatása volt aművelődési központ
ban. Ezen tárlatot Mészáros Zsuzsanna művészettörténész, a Munkácsy
Mihály Emlékház művészeti vezetője mutatta be anagyszámú közönségnek.

Akiállítások megtekintése után következett az ünnepi gálahangverseny,
ahol először dr. Dávid Imre polgármester és Ember Csaba, a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke köszöntötte ameg
jelenteket.

dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte amegjelenIeket

A hangversenyen számos jelenlegi és volt növendék is fellépett. A
műsort azenekar és akórus közösen előadott darabbal zárta.

Vegyes kórus

Atáncosok különböző csoportjainak felvonulása
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(Folytatás a6. oldalról)
A jubileumi esemény kapcsán Holubné Hunya Anikóval beszélgetve

foglaltuk össze az intézmény elmúlt időszakának és megelőző éveinek
történetét.

Városunkban 1947-ben indult a zeneművészeti oktatás, amely a
munkaközösségi szinttől jutott el az önálló városi zeneiskoláig. A gyulai
óvónőképző Gyomára kerülésével folytatódott további szervezett zeneok
tatás az ötvenes években. A békéscsabai zeneiskola kihelyezett tagozatává
1958-ban vált, s az is maradt 1986-ig. Már korábban, ahatvanas években
felmerült az elszakadás, az önállóvá válás gondolata, azonban a feltételek
csak később értek meg ehhez. Addig akét klasszikus hangszert, azongorát
és a hegedűt oktatták, még a környező településeken is. Az 1986-tól ön
állóvá vált intézmény a Fő úti épületből később aRákóczi utcába költözött.
(1989-ig Hunya Alajosné, Erzsike néni volt az igazgató.)

A kilencvenes évek elején kezdődött a fúvós lanszak beindítása,
ugyancsak a gitároktatás is, Sági Attila igazgatása alatt. Endrődön tele
phelyet hozott létre, 1994-től vált művészeti iskolává, ekkor a néptáncok
tatással bővült kínálatuk, majd sorra atöbbi szakággal. Ekkor változott meg
a nevük Zene- és Művészeti Iskolává. 1999-ben viszont újabb helyre
költöztek, hiszen ahelyigényük is egyre növekedett, s ezt aKisréti utcában
találták meg. Később a néptánc-ág kivált, és önálló alapítványi intézményt
hozott létre. Létrejött abalett, báb, dráma, moderntánc, modern kortárstánc
és atársastánc, aszintetizátor, s anépzenei citera oktatás. ASzent Gellért
Katolikus Iskolában, de máshol ;s - Hunyán, Szeghalmon kihelyezett
képzést folytatnak. Mindennel együtt 583 gyermeket oktatnak. Főállású

hangszeres tanár most kilenc fő, azonban részmunkaidőssökkel együtt hu
szonkét oktató dolgozik azeneiskolában.

Az önállósulás tízéves évfordulóján határozták el, hogya huszadik évet
emlékezetessé teszik egy ünnepséggel. A szervezés ennek érdekében már
az előző évben elindult. Az intézmény bemutatásán túl, az évkönyv
elkészítése mellett, akiállításokkal és abemutatókkal az volt acéljuk, hogy
hűen mutassák be azt az immár széles skálájú tevékenységet, amelyekkel a
különböző megmérettetéseken díjakat, elismeréseket szereztek - eddig is 
maguknak, Gyomaendrődnek, továbbvivői annak a komoly művészeti

tradíciónak, amely mindig is jellemezte ezt atelepülést.
Holubné Hunya Anikó elmondta még, hogy igazgatói pályázatírása

során is fontosnak tartja kihangsúlyozni azt, miszerint törekedniük kell

Oregszőlői köszönet
Az öregszőlői gyermekrendezvények támogatóinak sok sikert, jó

egészséget és eredményekben gazdag 2006. évet kívánva mondunk
köszönetet! Támogatóink: dr. Dávid Imre polgármester, Gyomaendrőd Város Önko
rmányzatának Képviselő-testülete, Hangya Lajosné, apolgármesteri hivatal dolgozói,
Keresztesné Jáksó Éva, Földesi Zoltán orszgy. képv., Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezel - dr. Hunya Miklós, Vöröskereszt - Kuril/a Jánosné, Jakus Imre
képviselő - Penlament Klt., dr. Komlovszki Ferenc - Agro Dual Kft., Euroltore Kft. 
Markovics Tibor, Hanyecz László és neje - Hanyecz Kft., Rácz Imréné és neje, Jakus
István és neje, Bula Ernő és neje, dr. Giricz Katalin, Szabó László és neje, Turul Cipó 
Hunya István, Dinya Zoltán és neje, Csikós János - Gyermekcipő, Edina Cipő 
Fekécsné Szakálos Eszter, Szakálos Ernő és neje, Gel/ai Cipő - Gel/ai László és család
ja, Bela Cipő - Bela Attila, Körös Bútoripari Klt. - Mészáros Vendel, Németh Klt. 
Németh Dezső és családja, Gyuricza Faházak - Gyuricza Sándor és neje, Gyomai Kner
Nyomda Zrt. - Papp Lajos, Szabóipari Szövetkezet - Nyakó Lajos, Zöld Cukrászda 
Zöld Endre és neje, Kert Kivi Kft., - Kulik Imre, Sóczó Béla, Szarvasi Kenyér Bt. - Hunya
Zoltán, Sikér Kft. - Homok László, Timár Imre, Szabó Béla, Öregkert - Fülöp István és
neje, Czikkely Péter, Melódia - Újlaki Szabolcs, Privát - Dávid Imre és neje, Sarokház
- Timár Vince és neje, Két úr - Fodor Tamás és neje, Kalamáris - Kiss János, Fülöp
Zoltánné, Gazda Áruház - Farkas Máté, Gazda BolI- Várli András és neje, Rácz József
és neje - Alföld Tours Kft., R. Nagy Tibor "bűvész", .légvár" - Békési Mihály, 'Körhinta'
- Slrausz Árpád, Tulipános Óvoda - Giricz Ilona óvónő, Paróczai Zoltánné tanítónő,
Rumba Társalánc- Megyeriné Csapóltdikó és Megyeri László, Körös Néptánc - Tóthné
Rojik Edit. térzene - Kozma Gábor, Molnár Borbála, Szilágyi Józsefné, Dinyáné Bánfi
Ibolya, Barátság Sport Klub, Nyugdijas Klub, Vargáné Dávid Gizella, Gubucz Imre és
neje, Vári László és neje, Rácz Jánosné, Gondozási Központ vezetője: Gel/ai Józsefné és
dolgozói, Dávid Józsefné, Kovács Lajos, Pályi Sándor, Szűcs Judit, Papp Diána, Palyov
Anett. Vári Éva, Majoros Zsolt. Majoros Istvánné, Cserenyecz Dóra, Rostélyos - Nagy
László, Oskó Sándor, Tólka Sándor, Uhrin Éva, Tüzollóság - Timár Vince, Rendőrség, az
egy százalékot adományozók, és aHíradó szerkesztősége

ezután is a zeneiskolában az egyre jobb eredmények elérésére, ám szem
előtt tartva azt, hogy végső soron azeneiskola alapfokú intézmény, s ezen
feladatoknak kívánnak elsősorban eleget lenni. Olyan fiatalokat szeretnének
nevelni a jövőben is, akik a művészetek iránt fokozottabban érzékenyek,
fogékonyak, életlelfogásukat befolyásolja mindaz, amit az iskola falain belül
tanulnak.

A jubileumi nap szervezéséről még annyit: a régi lanulók felkutatása
nem volt egyszerű. Sokaknak nincs helyben már hozzátartozója, netán
kapcsolata. Ezért is rengeteg levél, hirdetés, telefon, sok energia fordítódott
a megtalálásukra, invitálásukra. Végül sikerült, mintegy hetven-nyolcvan
főt ekképpen elérnünk, akik megjelentek a rendezvényen. A fáradozás
megérte mindezt, mert sikeressé kerekedett a találkozó, az együvé tartozás
élménye nagyon megható volt. Meg kell említenünk azokat atanítványokat,
akik innen kerültek az országos és anemzetközi művészéletbe, mint például
Sirokay Zsuzsa zongoraművész, Sánta Béla csellómüvész, Frankó Tünde
operaénekes, Veréb Judit magánénekes, Uhrin Viktor hegedűművész ...

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola április Hén rendezte meg önállóvá
válásának 20 éves jubileumát. Ez alkalomból intézményünk kutatta a
zeneiskola történetét, és aGyomai Kner Nyomda Zrt. segítségével kiadványt
készített az eredményről, amely kötetet az iskolában (Kisréti u. 27.) és az
OMart Könyvesboltban lehet megvásárolni. Köszönjük támogatóinknak,
hogy ez a rendezvénysorozat létrejöhetett!

Támogatóink ateljesség igénye nélkül: Gyomai Kner Nyomda Zrl., Földesi Zoltán,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Csikász Imre, Öcsöd, Osk6 Sándor, Csűllög Zsolt, Sebök és
Sebők Klt., Par6czainé Cipő, Bela Cipő, Zo-Do Sportruházal (Rideg Zollán). Kovács Tibor, Nyilas
Miklósné, Komlovszki Ferenc, Farkas Anna. Vaszkóné Cipőbolt, Klein Márton, Hegedüs József,
Endrődi Gazdabolt, Andor Károly, Dinya Vasmüszaki, Baráth Elek (Wall), Varga Mihályné. Billerbeck
(Szeghalom), Kurilla Üzlelház, Familia Üzletház, Liszkainé Nagy Mária, Ágostonné Farkas Mária.
Dobó Bellina és Szabina, Erdei Éva, Yukka Virág, Czinczárné Dinya Klára, Endrőd Patika, Color Shop,
Sárika Ruházati Bolt, Józsikné Gyuricza Margit, Tip-top Cipőbolt, Liget-fürdő, R6zsahegyi Kálmán
Általános Iskola, Fülöp István, Földi László. Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Gyomaszolg Klt. Felina.
Privát Csemege, Lazarus Klt. (Békés), Varga Zoltán, Kocsik Edina, Fekeléné Andrea, Beláné Marg6,
Cuti Pékség, Pájer Sándor, Gazdabolt (Várfi András), Zöld Cukrászda. Edit Reformház,
Lakásfelszerelés, Rostélyos Húsbolt és Horváth Béla.

Köszönetemet szeretném kifejezni az intézmény tanulóinak, szüleinek
és valamennyi dolgozójának, hogy segrrségükkel megvalósulhatott ez asi
keres rendezvénysorozat l Továbbá köszönöm a lelkes munkát azeneiskola
tanárainak, kollégáimnak! Holubné Hunya Anikó

Áprilisi eredmények
2006. április 8-án, Mezőberényben, kistérségi népdaléneklési versenyt

rendeztek. Megyesi Hajnalka ezen aranyminősílést kapott. Felkészítő tanár: Imre
Mária.

Április 13-án, Szarvason, megyei fafúvós versenyen, több, mint nyolcvan
növendék között. Iskolánkat Czinczár Kitti, Balogh Tímea és Hanyecz Péter
képvisette. Balogh Tímea első, Hanyecz Péter harmádik helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Halász János. Mindannyiuknak gratulálunk!

Afelújított Bónom-zugi pihenólláz
(volt Béke faház)

Családi, munkahelyi, iskolai csoportok (ballagási és osztály
találkozókra is), egyesületek, baráti kollektívák részére, különböző ren
dezvényekhez, igény szerint 30 fő épületen belüli szálláslehetőséggel,

udvaron sátorozási lehetőséggel, helyszíni főzés i lehetőséggel, igény
szerint étkeztetés megszervezésével, kiszállítással BÉRBE VEHETŐ!

100 fő részére asztalok és padok biztosítottak.
Igénybevételi díj szálláslehetőséggel az időponttól függően 20 főig

7-10 ezer FVnap, 20 fő feletti csoportoknál 500 FVfő/nap.

Iskolai csoportoknál kedvezmény biztosítható.
Intenzíven halasított vízterületen napi és heti horgászjegy váltásával a

horgászati lehetőség biztosított.
Érdeklődni: 06/30/3484-943 Jenei László elnöknél.

Bónom-zug Vizéért Egyesület
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Mint minden második évben, így idén is megrendeztük a gimnáziu
munk névadója és az egész Kner család előtti tiszteletünk jeiéül életre hívott
ünnepséget, aKNER-NAPüT. Ezen arendhagyó és ünnepélyes napon olyan
emberekre emlékezünk, akik nem csak városunk, de az egész ország
érdekében vittek véghez példa értékű, nagy tetteket.

Idén március 30-án rendezte meg iskolánk e neves eseményt, több
helyszínen, több időpontban sorakoztatva fel a programokat. A délelőtti,

Katona József Művelődési Központ-beli megemlékező műsor felidézte nem
csak bennünk, diákokban, de tanárainkban, a gimnázium nyugdíjas
pedagógusaiban és ameghívott vendégekben egyaránt ezt a mély alázatot
és elkötelezettséget, melyet a Kner család minden egyes tagja képviselt: a
munka fontosságát, acsalád iránti tiszteletet és határtalan szeretetet; és a
kitartás nehéz-édes élményét, mely a nyomdász família sorsát mindvégig
meghatározta.

Ekomolyabb hangvételű megemlékezést egy kicsit humorosabb, sok
színű műsor követte, melyben iskolánk tanulói mutatták be sokrétU tudá
sukat: aversmondás, éneklés és hangszeres előadások mellett helyet kap
tak társastánc-, néptánc-, moderntánc- és mazsorett-bemutatók, sőt még
egy különleges, napjainkbán nagy népszerűségnek örvendő sportág, a
capoeira egyes elemeit is láthattuk - diákjaink és néhány külső segítő

nagyszerű munkája által.
A műsor záróképe rendkívül monumentális és nagyerejű volt: gimná

ziumunk énekkara énekelt az oly fontos összetartozásról és összetartásról.
A délelőtt ezzel lezárult, az ünnepélyes rész úgyszintén. Délután a pro
gramok a gimnáziumban, illetve a Városi Sportcsarnokban folytatódtak.
Kettő órától iskolánk tornatermében elképesztő tehetségek vonultak fel,
megkezdődött a karaokee-verseny. Számunkra eddig hétköznapinak tűnő

diáktársainkból olyan erővel tört elő a "Csavard fel a szőnyeget!", a
"Macskajaj" vagy a Hupikék Törpikék nagy slágerének ismerős dallama,
hogy az egész tornaterem a nevetéstől volt hangos. Azsűrinek nehéz dolga
volt, hiszen mindegyik produkcióra elmondható volt: "Ez átjött'"

Eközben az emeleti termekben a tanulóink által készített fotókból,
képzőművészeti alkotásokból és gyűjteményükből összeállrrott kiállítást
tekinthették meg az érdeklődők. Az énekverseny után ugyanezen termekben

Névadónkra emlékeztünk (KNEK-NAP a gimnáziumban)
kézműves foglalkozás vette kezdetét, ahol akarkötőfonás, üvegfestés,
gyöngyfűzés és szövés eleinte bonyolultnak tűnő folyamatát sajátíthatták el
az iskola tanulói. A sportolni vagyegyszerűen csak szurkolni vágyóknak
nagyszerű programot kínált a sportcsarnokban megrendezett játékos
sportvetélkedő, hiszen a csapatok a vicces feladatok megoldásával, míg
osztály társaik acsapatok biztatásával foglalhatták el magukat.

A nap tökéletes zárása egy "rendkívül komoly" kosárlabdameccs
küzdelmes megvívása volt, mely a gimnázium jelenlegi és volt tanulói,
illetve jelenlegi tanárai közt folyt. Ha acsata nem is ment vérre, új oldalait
fedeztük fel nem csak sportoló tanulóinknak, de sportoló tanárainknak is.

Ez abolondos délután átvezetett amásnap délelőtti játékos forgatag ba.
A diákigazgató címéért induló IL-es osztályok újabbnál újabb, izgalmas
feladatokkal hívták ismét próbatéteire diáktársaikat.

Vannak napok, melyek különlegesek az ember életében, valamilyen
esemény és élmény ugyanis örökre felejthetetlenné teszi azokat. Ez anap is
egy ilyen nap volt. Aki ott volt, tudja, aki nem, sajnálhatja, hogy elmulasz
totta. Akikért pedig szólt, biztosan elégedettek lennének.

Fülöp Zsófia 12fb, Kner Imre Gimnázium

Gyomaendröd: Kner Imre Napok
2006. március 30-ára meghívást kaptunk a gimnázium életében jelentős

ünnepségre, és köszönetünk szellemében örömmel eleget tettünk ameghívás
nak. Egy intézmény névadójának méltatására, emlékének életben tartására
megszervezett és rendezett kulturális program méltó volt aKNER család, köztük
is KNER IMRE nyomdászmesler alkotó tevékenységéhez, példamutató
életviteléhez.

Nyugdíjas klubunk rövid pályafutása alatt eddig öt oktatási intézménytől

kapott meghívást, szép és figyelmes fogadtatást. Elfogadtuk emeghívást, és ez
így van jól. Az életkor nem a kötődéshiány kialakulását követeli, sőt ennek
ellentéte fokozatosan erősödik. Nyugdíjas klubunk tagjainak száma 57 fő,

alakulásunkhoz képest jelentős anövekedés, volt munkahelyeink szerint széles
askála, de acél azonos, és ez összetartó, sőt helyenként vonzó erő. Tudjuk, ma
más szelek fújnak - az utóbbi mondatrész nem kritika -, de mi jó úton járunk...

Visszatérve a csütörtök délelőtti műsorra: úgy volt szép, ahogyan
megtörtént. Változatos műsorszámokkal szólt egyaránt a fiatalnak, felnőttnek,

nyugdíjasnak. Akulturális rendezvény hitelesen reprezentálta az intézményben
folyó oktató-nevelő, tehetséggondozó munkát, atantestület és atanuló ifjúság
egybeforrottságát. Nincs szándékom kiemelni egyetlen számot sem. Együtt
éltünk a műsorral, a felkészítő tanárokkal és természetesen a tehetséges, ifjú
Szereplőkkel. A művelődési központ nagytermében telt ház volt, a fiatalok is
fegyelmezetten, motiváltan viselkedtek, ellentmondva napjaink más
megítélésének - legyen az szereplő, műsort szervező-segítő vagy hallgatóság.
Mindez egy kellemes, nem feszélyezett, inkább felszabadult légkörben történt.
Szép délelőtt volt. Nyugdíjas Klubunk nevében tisztelettel megköszönöm az
intézmény vezetésének, munkatársainak, tanuló ifjúságának a meghívást, s a
vendégszerető fogadtatást.

Tisztelettel Varjú József, Nyugdíjas Pedagógusok Klubja

Költészet napján
A költészet napját az üMart Könyvesboltban április 11-én ünnepelték

meg. Közreműködött Cserenyecz Éva, Polányi Éva, Turner Mariann, Vaszkó
IldikÓ, valamint aTűzmenedék együttes, de aközönség tagjai is elmondhat
tak egy-egy verset
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TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON ..

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták: papír; selyem; habosílott; fűrészporos

Öntapadós tapéták: 45 cm széles 295 FtJm; 67,5 cm
széles 495 FtJm
Csempeutánzatú tapéta: 1020 FtJm
Poszterek, bordűrök

Festékek: kül- és beltérre falfestékek; színezők;'"

zománc, alapoz6- és fedőfestékek, lazúrok; hígít6k;~}~
tömílők

Egyéb: viaszos asztalterítők; műanyag kerti bútorok

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig
Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06170/5037-612
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.A kisvárosi mozik halála
A mozi, mint 100 éves hagyományra

visszatekintő közösségi-szórakozási forma,
kezdi elveszíteni ezenfunkcióját. Mint minden
kisebb városban, így Gyornaendrődön is
jelentősen visszaesett a mozilátogatók
száma. A televízió és az asztali számítógépes
jümnézés megjelenésével egy újkeletű prob
lémával néz szembe a klasszikusnak mond
ható mozi.

Afiatalok szabadidejének nagy részét leköti
a televíziózás, számítógépes filmnézés. A
megkérdezett tizenévesek közt akad olyan is,
aki naponta akár 3-4 órát tölt tévézéssel. Az
eltöltött órák száma negatív hatással van a
péntek-szombatesti mozizásra. A/inél több
időt tölt televíziózással, annál nehezebb
rávenni egy mozi kedvéért. A helyi 14-25 éves
korosztály inkább kocsmákban, diszkókban,
étteremben tölti a szabad hétvégék estéit,
holott 10-15 évvel ezelőtt akár teltházat is
produkált. Náluk a közösségi forma ebben
meriU ki.

."El keU felejteni a múltat!" emlékszik visz
sza Kovács Erika az ApoUó Mozi Pódium
Kávézó tulajdonosa. "Van egy 1O nézőszá

mos limitünk, ami alatt nem tartunk vetítést.

Ezt szinte soha nem tartjuk be, 4-5 látogató
nak is le'Vetítjük a filmet. Ez nevetséges! A

.12-13 évesek, akiket még nem engednek el
diszkóba, még eljönnek, de ez is a lányokra
jellemző."

Kovács Erika szerint nagyon kevés a

"spontán moziba járók" száma, mint a
szervezett filmvetítés. Óvodáknak, iskolák
nak tartanak előre lebeszéit, fix időpontú

vetítést, valamint a Bethlen Gábor
Szakközépiskolával állnak szerződésben.

Csütörtök esténként van a diákoknak egy
filmklub, ahol 70% a művészfilm, a maradék
pedig "rózsaszín nyál", amit Hofi Géza nagy
on frappánsan megfogalmazott. Törekszik a
tartalmas, és esztétikus filmek bemutatására.

A negatív mozilátogatottság okát -folytat
ta Kovács Erika - talán még a korlátlan film
letöltésben, kalózkiadványokban, máso
lásban kereshetjük. A legfontosabb az, hogy
ezekkel a módokkal a lehető legrövidebb időn

belül beszerezhető minden. Az más kérdés,
hogy ez büntetendő, és abszolút nem veszik
figyelembe!

A mozi a kultúra egyik műfaja. Bár a mul
tiplex mozik megjelenése és térhódítása lehet
a klasszikus, faszékes mozik halála, vagy
akár a mozizás egy újabb dimenzióba való
lépése. Az biztos, hogy kisvárosi fiataljaink
közül többen részesítik előnyben a
"kényelmes, popcomos" óriás mozikat és a
"kalózkodást". A fogyasztás formáinak vál
tozása előbb vagy utóbb eléri a kisebb
városokat, felbolygatva mindennapi életüket.

"Mindent összevetve: a mozi, az mozi,
egészében mindig elérhetőaz ember számára,
csak legyen rá kereslet városunkban!"

Erdős Dániel
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Rózsaszín öt perc
(Folytatás az előző számból)

R: Tehát van párod. Mióta tart ez akapcsolat? Mit gon
dolsz, amelegek könnyen ismerkednek?

M: Igen, van barátom, lassan 8 hónapja, hogy együtt
vagyunk, de volt három hét, mikor ideiglenesen szakítottunk.
Egy melegbárban ismerkedtünk meg, máshol igazából nincs
is rá lehetőségünk. Legfeljebb az interneten. így viszont
nagyon nehéz az igazit megtalálni. Nálunk nem úgy megy az
ismerkedés, mint általában, mert én nem tehetem azt meg,
hogy bárkit leszólítsak az utcán, s elhívjam egy hangulatos
helyre beszélgetni, mint ahogy ezt sok heteroszexuális férfi
megteszi. Ugyanez a helyzet a szórakozóhelyeken is.
Számunkra tehát csak egy szűk világ van, ahol úgy viselked
hetem, mutathatom ki érzelmeimet, ahogy szeretném, ez
pedig amelegbár, és ahálószoba...

R: Akkor te a hétköznapokban szerepet játszol? Hogy
bírod?

M: Valamilyen szinten ez egy szerep, ahogy mondtad.
Ahogy kilépek az utcára, a társadalmilag elfogadott férfi
eszményét próbálom megvalósítani. Természetesen, ha a
párom mellettem van, sokszor elfeledek színész lenni. Eleinte
nehezen bírtam, mert nem tudtam egyszerre két ember lenni.
Nem tudtam egy olyan szerepet felvállalni, amely teljesen
ütközik önmagammal. Szerettem volna önmagam lenni, de
tudtam, ezzel sok hátrányt szülnék magamnak.

R: Milyen hátrányra gondolsz? Ért valami atrocitás már a
másságod miatt?

M: Ahátrányban a jövőmet gondoltam, úgy gondolom,
nem jó ajánlólevél a leendő munkahelyem keresésekor, ha
melegnek mondom magam, ismerve az emberek hozzáál- .
lását, véleményét. Azt már nem is mondom, hogy tanári
képzésben veszek részt, saközoktatásban sohasem kapnék
munkát. Mivel nem sokan tudják rólam, így emitt hátrányos
megkülönböztetésben sohasem részesültem, maximum
néhány ember megvető tekintetében.

R: Mit gondolsz, változott vagy változik-e arólatok alko
tott kép most, hogya közéleti személyiségek nagyjai felvál
lalták magukat?

M: Bízom benne, hogy változni fog, hisz' ezek az emberek
sok ember által nap mint nap látott, illetve hallott szemé
lyiségek, akikről mindenkinek megvan a maga véleménye.
Sokak példaképei, sokan szeretik őket. Talán elgondolkodnak
az emberek azon, hogy őket nem melegként ismerték meg. És
szembesülnek azzal aténnyel, hogy aza közéleti személyiség
ugyanaz az ember, aki volt, akit mindentől függetlenül
szeretnek.

R: Úgy gondolod, hogya média akezetekre játszik?
M: Egyáltalán nem. A média mindig is arról volt híres,

hogy mindig valami lesarkított tényt, illetve mégpotránkoztató
hírt közöl. Mert, sajnos, az embereknek erre vall szüksége; a
versenyképesség miatt. De abba nem gondolnak bele, hogy
ezért apénzért, amelyet ők keresnek ezzel, sok ember életét
nehezítik meg. Amédia segítségével az emberek nem konkrét
dolgokat, hanem állalánosításokat ismernek meg.

R: Most konkrétan gondolsz valamire?
M: Igen, gondolok. Velünk kapcsolatban is több show

műsor is volt már délutáni műsoridőben, ahová mindig csak
rossz példákat hívtak be. A műsorvezetők is sokszor
ironikusak voltak, úgymond véleményt formáltak, melyre 
mivel nem volt ellenpélda - ezt az emberek konkrét tényként
vették figyelembe. Ezeknek ashow-műsoroknak asajátossá
ga az, hogy még épeszű embert nem láttam benne, s ilyenkor
felmerül bennem az agondolat, hogy miért?Miért van szük
sége ezekre az embernek? Sha ez fontos nekik, anézettségi
adatok pedig ezt mutatják, kezdem megérteni miért is nem
fogadnak el minket. Hát. .. ilyen ez atársadalom! Zárt, kon
zervatív, fél attól, amit nem ismer.

R: Ha tehetnéd, üzennél valamit ennek atársadalomnak?
. M: Én sem szerettem addig atökfózeléket, míg meg nem

kóstoltam. S mikor mégis megtettem, rádöbbentem, hogy
finom, s hülyének éreztem magam, hogy olyanról alkottam
véleményt, amelyet nem ismertem. Röviden annyit üzennék
az embereknek. hogy ne éljenek bíró módjára. Mielőtt

ítélkeznek. ismerjék meg az egyént, és körülményeit. Nem
biztos, hogy minden rossz, amire azt mondják. És zárásul
annyit, hogy adjanak esélyt maguknak snekünk, hogy megis
merjük egymást, és bizonyítsunk egymásnak. Szóval adják
meg azt az esélyt, hogy mi is teljes emberi életet élhessünk.
Itt például gondoljon bele bárki,milyen érzés az, ha például
akedvesét kikfsérné egyhetes repülőút előtt arepülőtérre, és
csak egy kedves mosollyal, segy kézfogással búcsúzhatna el
tőle ...

R: Úgy látom utolsó mondatodból, skönnyes szemedből,

hogy ez neked nagyon fontos. Vane, jobban mondva, a te
helyzetedben lehetnek-e vágyaid, álmaid?

M: Most megfogtál! Idéznék egy dalfesztiválról: "min
denkinek van egy álma... ". Igazából azt szeretném, ha meg
találnám az örök boldogságot egy fiú mellett, sezt akapcso
latot ne kelljen hétpecsétes titokban tartani. Itt olyanokragon
dolok, ami sokak számára hétköznapi, lehet, hogy nevetséges
is, hogy megfoghassam akezét az utcán. Bárhol megcsókol
hassam, ahol szeretném. Ne éreztessék velem, s fogadják el
azt, hogy ilyen vagyok. Ne érjen emiatt semmilyen hátrányos
megkülönböztetés. Magyarul, ugyanazok a jogok illessenek
meg. melyek a társadalom szempontjából normális
embereknek természetes. .
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Elhagytam arádfótelefonomat. Munkába menet történt egy nem
kívánt hétlő reggelen. Hétköznapi bosszúság, nem egyéb.
Valahogyan lecsúszott az ővemről, és a távolsági buszon maradt.
Mikor észrevettem - márrégleszálltam - felhívtam magam. Asofőr

vette fel. Közölte, hogy egy rendes utas megtalálta, és amikor a
menterend szerint jőn visszafelé, a buszmegállóban átvehetem.
Késő délután ki is mentem a járathoz. FeiszálHam, közöltem, mi
járatban vagyok. A sofőr lassan végigmért és kelletlenül
megkérdezte:

- Maga jött atelefonért? -lehet hogy emlékezett rám korábbról.
Rossz érzés fogott el. Az illető ideadta a készüléket.

Megköszöntem, és kezet nyCljtottam neki. Nem fogadta el! Értetlenül
álltam helyzet előtt, de nem volt időm sokat gondolkodni.

- Le lehetett volna menni a büfébe. - morogta. Lebegtette a
helyzetet, hátha meggondolom magam. De nem tettem. Átvillant
rajtam, hogy akkor most kettőnk közül ki a pofátlan, de rövidesen
kiderült.

- Meghívhatott volna egy kávéra. - jelentette ki sajnálkoza
Micsoda?! Egy pillanatra nem hittem aWlemnek. Csak álltam

megrökönyödve. Elégtételt éreztem, hogy nem hívtam meg. Nem is
ő találta meg a télefonom. Az utast igen, őt minden gondolkodás
nélkül meghívtam volna. De ennyi nem volt elég, emperünk pedig
végképp elvétette amértéket. Látva, hogy nem reagálok, csiszolat
lan modorában nekem szegezte akérdést:

- Magának csak ennyit ér atelefonja?
Hirtelen csak avállam tudtam vonogatni. Tisztában van ez vele,

mennyit ér manapság egy rádiótelefon? Újból csattant akérdés, már
ingerültebben. Nyugodt hangon kezdtem magyarázni, hogy az
enyém még új korában is alegolcsóbbak közé tartozott. Afickó már
már tajtékzott, és újból elhadarta akérdést.

- Ennyit! - vágtam vissza ingerűlten.

Erre elkezdett hőzöngeni, hogy akkor kotródjak innen, satöbbi
satöbbi. Nem vagyok egy konfrontálódó típus ha nem muszáj, így
távoztam. Esetleg még megkérdezhettem volna, hogy mi történik,
na nem. Teljes buszsofőri hatalmávallesújt rám?

Mert kétség sem férhet hozzá, hogy buszsofőrünk hatalmas
ember. Óriási befolyással bír. Legalábbis ezt képzeli magáról. Ezt
vontam le tanulságként az esetből, de ha jobban belegondolok, nem
is annyira komikus ez. Inkább ijesztő. Hány és hány ilyen emberrel
vagyunk körülvéve nap mint nap? Mind egy-egy potenciális diktá
tor, ha tényleg hatalmat kap akezébe! Aki nem tudja kezelni az ilyen
"kakas a szemétdombon típus!" annak még így is elég rémísztő

lehet egy ilyen találkozás. A fejekben nem' történt meg a rend
szerváltás - apozíció hatalommal jár bármilyen csekély legyen is
az. Ez aztán semmi másra nem is jó, mint hogyelgondolkodjunk
róla, valóban ilyen a demokrácia? Más részről pedig teljesen
egyértelművé vált, hogya becsület. tisztelet, udvariasság, lova
giasság pusztán elvont fogalmakká váltak ebben az értelmetlenül
szervezett világban.

De hátha van még remény, hiszen végül atelefon visszajutott a
tulajdonosához, amit ezúton is szeretnék megköszönni abecsületes
megtalálónak!

-emmi-

NyomólemezJ.~,agy általánosító vélemény?
. .. . .

Aminap épp~a Móni~a-show fergeteges adását néztük abarátommal,
hogy manapság mik a trendi témák, az aktuális problémák, netalántán
van-e kulturális vonatkozása az egésznek. Szomorúan könyveltük el:
nincs'Báturkodtunk továbbkapcsolnia kábeltévé-adta hihetetlen infor
mációforgatag közepette: egy gagyi sorozat, aminek se eleje, se vége;
újabb fárasztó beszélgető műsor; politikusok világmegváltó tervei a
tizenévesekóvszertilalmáról és atöbbi és atöbbi. Fél óra múlva azon kap"
tuk magunkat, hogy ismeretterjesztő filmet nézünk a legénylakások át
alakílásáróI. Összenéztünk és röhögtünk egymáson. Nem tudtunk mit
tenni, elindultunk sétálni amég napos novemberi délutánba.

Ki hinné, de asztereotíp szó egy nyomdai műszóból, szakszóbóllett
választékos köznyelvi szó, amit mára már szinte minden ember használ.
Mai értelemben gondolkodásbeli sablon, közkeletű és felszínesen
általánosító vélemény, közhely, klisé. Talán a fenti mondatok is
hemzseghetnek a"sztereotíp kifejezésektől", de úgy gondolom, hogya
médiára is jellemző. Néha van olyan, hogy átfutom az újságokat, mikor
nem mondanak semmit, és egyszerűen nem nézek tévét, mert dőlnek a
rossznál rosszabb műsorok. Persze biztos, hogy akadnak olyanok is, akik
nem értenek velem egyet, igazat kell nekik is adni. Valahol mindenki
próbál elhelyezkedni ebben a túlzsúfolt világ túlzsúfolt médiadöm
pingjében, és akarva-akaratlanul hallgatója vagy nézője, olvasója lesz
egy-egy médiumnak. Talán erre lehet mondani azt, hogy ha nincs más,
akkor...

Egy sztereotípiávalle lehet írni egy nemzetet - például anémet ala
pos vagy az angolok hidegvérűek -, de próbáljuk meg egy médiummal
ezt megtenni! Vegyük kezünkbe a távkapcsolót, és keresgéljünk a
csatornák közt. Valamelyiken csak átsuhanunk, mert tudjuk róla, hogy
felesleges időt szakítani, unalmas, oem kötnek le aprogramjai, rossz a
bemondó; de van, ahol több időt is eltöltünk, mert érdekes, újat mond,
tájékoztat. Ugyanezt megtehetjük az újságoknál is az újságárusnál. A
kirakatot végignézve van, amelyik felkelti érdeklődésünket, van, ame
lyikről azonnal elkapjuk tekintetünket. Mi ez, ha nem általánosítás,
sztereotíp gondolkodás?

Egy kis elkeseredett harcot érzek aMagyar Tv kettes csatornáján, a
közszolgálati rádiókkal és akülönböző irodalmi folyóiratokkal karöltve a
ma futó gagyi, tömegkommunikációs trendi "kultúra" ellen. Igyekeznek
érdekes, mindig megújuló, új műsorokat sugározni atársadalom külön
böző rétegeinek, és olyan filmeket, írásokat, emberi sorsokat bemutatni,
amik esetleg a régmúlt el nem csépelt korszakát varázsolhatja a néző,

hallgató, olvasó elé. . .
Közhelyektől, kliséktől azonban egy média és egy ember sem mentes.

Néha ezekkel lehet a legjobban megértetni, elmagyarázni, szórakoztatni,
tudatosítani. Ez azonban, véleményem szerint, gyakran a minőség

rovására is megy. Azt nem tudom, hogya műsorkészítők, újságsz
erkesztők tudatosan vagy tudattalanul alkalmazzák-e, de az biztos, hogy
kezd bulvárosodni avilág, és amédiafogyasztó társadalom erre vevő.

Nem vesszük észre, de minket is általánosítanak.
Az információáramlás gyors, robbanásszerű fejlődése aXX. század

végén avártnál gyorsabb ütemben zajlik, mint ahogy az ember vele együtt
nőne fel, így megelégszünk anal, ami van. A robbanásszerű fejlődés

pedig nem teheti, engedheti meg magának, hogy sablonokon kívül mást
közvetítsen, hisz'önmaga is változik.

Bevallom, mielőtt megnéztem volna aszó jelentését, teljesen másra
gondoltam. Nem is sejtettem, hogy aklisé, sablon, általánosító szavakkal
is körbe írható. Asztereotípia szóról való elmélkedésem alatt egy másik

. szó is beugrott, ez pedig akultúra. Nem tudom miért, de párhuzamosan
ez járt afejemben.

Erdős Dániel
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APOLLO MOZI
200&. MÁJUSI· MŰSOR'

4-5-&. csütörtök, péntek, szombat. 19 órától, IÚTFEJEI.
Színes magyar krimi vígjáték. Rendez6: Kapitány Iván. Fószerepl6k:

.Gesztesi Károly, Kaszás Attila és Ullmann Mónika. Korhatár: 12 év
felett.
11-én csütörtök 19 6rát6l, FILMKLUB, IÚTFEJEI. Színes
magyar film. Rendező: Kapitány Iván. Főszerepl6k: Gesztesi Károly,'
Kaszás Attila és Ullmann Mónika. Korhatár: 12 év felett.
18-20-lg Csütörtök-szombat, 19 órától. III IZOI I
LUMNIlZER NÖVÉREK. Színes magyar vfgjáték. Rendezte:
Bacsó Péter. Főszereplő: Rudolf Péter, Alföldi Róbert, Hegyi Barbara,
és Szabó Győző.

23-2S-ip kedd-csütörtök, délelőtt 10 órától és délután 14
órától. JEGKORSZAK II. Amerikai animációs film.

Igény szerint aHonfoglalás és az 1stv61 I klrj., cfma filmek
vetítése.

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
MÁJUSIPROGRAII

Május 6. szombaton 21 órától

GE8BIN-NICK
ballagási buli
Kivánságzene és kareoke
Kulturális hozzájárulás: 200 Ft

Május 20. 21 órától

Drum&bass, Poli és barátai

Felhívás!
Tisztelt Gyomaendrődiek!

Kérjük mindazok jelentkezését, akik birtokában vannak
gyomaendrődi eseményekről, hírekről készült bármilyen for
mátumú dokumentumoknak, fotóknak! Ha tudomásuk van régi,
a híradóban sugárzott városi programokról, hírekr61 (a su
gárzás körülbelüli időpont jával és ha tudják, acsatorna meg
nevezésével) kérjük, jelezzék felénk!

Mindezekkel az a szándékunk, hogy egy gyomaendr6di
filmarchívumot állítsunk össze, ami városunk múltját, életét
közelebb hozná hozzánk, fiatalokhoz.

Köszönettel: alap szerkeszt6sége

Az Apolló Mozi PódiuM KÁvÉzó

NAGY TiSZTElETIEl MEGHívjA

ÖNT

ÉS kEdVES bARÁTAiT

2006. MÁjUS 5"ÉN 17 ÓRAi kEzdETIEl

VÁRADI IBOLYA

fOTÓMŰVÉSZ

A
NŐ

HÉTSZER

A kiÁllíTÁST MEGNyiTjA

GHYCZY GYÖRGY
fESTŐMŰVÉSZ

A VENdÉGEiNkET A kiÁllíTÁs MEGTEkiNTÉSE UTÁN

EGY kis kÖTETlEN bESZÉlGETÉSRE iNviTÁljuk
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A "Szakmai Középiskolásokért" Kulturális Egyesület XVI. Országos
Diákszínjálszó Fesztivál hazai sikerei:

Arany minősítésben részesült:
- A Művészeti és Zeneiskola és aBethlen Gábor SZKI Komédiás Körének

közös produkciója, Koeningsmark: Susogó ligetek ünnepe, morbid komédia
- AKomédiás Kör előadása, Csehov: Leánykérés című egyfelvonásosa
Alegjobb női szereplő díját VARGA ÉVA (művészeli iskola, Komédiás Kör)

kapta, a legjobb férfi szereplőnek TRENDL ANDRÁS (Komédiás Kör) bizonyul!.
A gyomaendrődi színjátékosok közül LEVENTE BERNADETT alakításáért

kűlöndíjban részesül!.
Hajdú László, afesztivál szervezője, afenti kétaranyérmes darab rendező

je, jutalomként részt vehet aKaposvárott megrendezendő egyhetes Nemzetközi
Gyermek- és Diákszínházak lalálkozóján.

Asikeres Diákszínjátszó Fesztivált az alábbi gyomaendrődiek támogatlák:
Gyomai Kner Nyomda ZrL, Dréher Étterem és Söröző, Fészek panzió, dr.

Csoma Antal és neje, Farkasinszky György vk., Bethlen Gábor SZKI és
Kollégium (mint rendező), Margó virágbolt, Color-shop papírbolt, Sikér Kft.,
Gschwindt Mihály vk., Apolló Mozi és Pódium Kávézó, Markovics Tibor vk.,
Vaszkó Katalin vk., Gye., Város Önkormányzata, Zene és Művészeti Iskola, Zöld
Cukrászda. Mások: Szakmai Középiskolásokért Kult. Egy. Bp., Körös Vidék
Drámapedagógiájáért Alapítvány Bcs.

Valamennyiüknek hálásan köszönjük!
Agyomaendrődi boldog szinjálszók

Áprilisi filmbemutató
AFehér tenyér címú magyar film dfszbemutatója áprílis

14-én volt az Apolló moziban. Eljött afilm producere, lor
galmazója és rendezője, Hajdú Szabolcs is, s nem utolsó
sorban egyik szereplője, aki nem más, mint agyomaendrő

di Mészáros TIbor. Mint ismert, a film a sport világáról
egyéni emlékeken, élményeken alapuló helyzeteken át szól
a nézőhöz. Az idei Filmszemlén mutatták be a két éven
keresztül Kanadában, Amerikában, Budapesten,
Debrecenben forgatott művet. Nemzetközi szereplőgárdá

val, két főszereplő tornásszal, Hajdú Zoltán Miklóssal és
~~:=Ilik:. Khyle Shewfelttel készült egyéb, ismert sportolók mellett.

Mészáros Tibor elmondta, hogya békéscsabai színi
stúdíóban kezdett ismerkedni aszínész szakma alapjaival. Most Budapesten afőiskola

végzős növendéke, s lehetőséget kapolt szerepelni ebben afilmben. Nagy örömmel vett
részt aforgatásokon, boldog azért is, hogy benne lehetett aszereplőgárdában, mert szer
inte egy világszínvonalú film készült. Arról, hogy mi aterve a közeljövőről, elmondta,
hogy már alárrta szerződés ét adebreceni színházzal. Itt egy új társulat jön most létre igaz
gatóváltást követően. Előreláthatólag sokrétű és színes, változatos feladatokkal kecsegteti
ez alehetőség, ahol feltétlen szeretné megállni ahelyét. Az acélja, hogy amilyen felada
tot rámérnek, azt maximálisan teljesítse, örömét lelje ebben aszakmában, hivatásban,
amit választott. Elmondta még, hogy nagyon szereti atáncos, könnyed darabokat, de ter
mészetesen bármilyen drámai szerepet megfelelő, jó partnerekkel örömmel eljátszik.
Nagyon várja, hogya debreceni színházban mihamarább Vidnyánszki Attila művészeti

vezetővel dolgozhasson, sikereket érjen el.
Mind színházi, mind további fílmszerepekhez nagyon sok sikert kfvánunk!

Három országos bajnoki cím a Rumba Táncklub tavaszi mérlege
Márciustól májusig - a területi bajnokságokat követően - az országos

bajnokságok sorozata zajlik atánc sportágban. Március 26-án Budapesten ren
dezték meg a D Osztályos Országos Bajnokságo!. Ezen a versenyen a Rumba
Táncklub versenyzői két bajnoki címet jelentő első helyezést, valamint egy
negyedik és két hatodik helyezést értek el - tudtuk meg Megyeri László klub
vezetőt ől. Deák András és Andor Barbara gyermek korcsoportban mind astan
dard, mind a latin láncokban aranyérmes lett, és ezzel elhódították mindkét
bajnoki címet. Kulik Andor és Paróczai Zsófia a gyerek standard versenyen
negyedik, Palercsik Dávid és Sztankó Nanetla a Junior I. latin mezőnyben

hatodik, míg Czeglédi Dávid és Andor Nikola aJunior II. standard versenyben
ért el hatodik helyezést a népes mezőny dönlőjében. Kél héttel később, április
8-án, Pécsett aCOsztályos Országos Bajnokságon versenyeztek aRumba TSE
versenyzői. Abajnokság ról egy arany- és egyezüstérmes, valamint egy hatodik
helyezéssel tértek haza. C osztályban is ismételni tudott, és itt is országos

bajnok lett - szinte egyhangú pontozással- Deák András és Andor Barbara. Az
ezüstérmes helyet ugyanilyen magabiztosan klubtársaik, Kulik Andor és
Paróczai Zsófia hódította el. Az ifjúsági standard kategóriában Perei Péter és
Sárközi Noémi hatodik helyezést ért el.

Megyeri László beszámolt még arról is, hogy az országos bajnokságok
mellett versenyzőik rangos nemzetközi versenyeken is részt vettek április első

hétvégéjén. Április elsején Gombkötő Imre és Malina Andrea, valamint Kovács
László és Kelemen Erika az egri AGRIA Open nemzetközi táncversenyen, míg
másnap acsehországi Brnóban aBrno Open nemzetközi láncversenyen lépett a
tánctérre Czeglédi Dávid és Andor Nikola, Molnár Ádám és Paróczai Rebeka
valamint Perei Péter és Sárközi Noémi. Mind az öt pár jól teljesített, így a na
gyon népes és magas színvonalú nemzetközi mezőnynek aközepén, illetve első

harmadában végeztek.
További részleteket aklub internetes portálján olvashatnak: www.rumbatse.hu

(A képen: Czeglédi Dávid, Andor Nikaia, Deák András, Andor Barbara - fent középen, alatta - Kulik Andor, Paróczai Zsófia, Palercsik Dávid, Sztankó Nanetta,
Perei Péter és Sárközi Noémi)
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Tisztelettel: Földesi Zoltán országgyűlési képviselő

Gyomaendrőd 2006. április 25.

Földesi Zoltán (MSZP) levele az olvasókhoz
Végett értek a választások, Magyarország polgárai ma folytonosságra. a

nyugalomra, akiszámítható jövőre szavaztak. Arendszerváltozás óta először újra
bizalmat kapott az akoalíció, amely eddig kormányzott. A Magyar Szocialista
Párt mind az országban, mind Békés megyében elnyerte a választók több
ségének bizaimát. Békés megye 7 választókerületéből öt helyen aszocialisták
győztek, sajnos, ami választókerületünknek újra ellenzéki egyéni képviselője

lesz. Asikert az MSZP számára ahiggadt kampány, akorrekt program, az össze
fogás és akorrekt stílus hozta meg. Békés megye 10 szocialista országgyűlési

képviselővel 5FIDESZ-essel szemben jó érdekérvényesftőlesz.

Békés megye 5. sz. választókerülete aFIDESZ Békés megyei fellegvára. 4
kifejezetten jobboldali vezetésű település és polgármester ellenében jónak tar
tom az elért eredményünket, gyakorlatilag apapírforma jött be.

Ezúton szeretném megköszönni GYOMAENDRdD minden polgárának a
választáson való részvételt, az MSZP, illetve rám szavazók bizalmát.
Gyomaendrődön újra én kaptam a legtöbb voksot, amit parlamenti munkám
során soha nem fogok szem elől téveszteni. Domokos László és Babák Mihály
szarvasi polgármester urakkal igyekszem mindent megtenni amegye és atérség
fejlődéséért. Azt azonban látni kell, hogy ők ketten ellenzékben lesznek, s
bizony, ami körzetünk érdekérvényesítési lehetőségei, lobbizása akormánypár
ti győztes körzetekkel szemben gyengébb lehel. Gyomaendrődnek, a térség
településeinek fejlődnie kell, erre jó lehetőséget jelent a2007. január elsején
induló új Európai Uniós költségvetés, - melyből, ha ügyes és dinamikus lesz a
kormányzás nagyon komoly forrásokat tudunk amegye és benne atelepüléseink
fejlesztésére fordítani.

Tisztelt Gyomaendrődiek! Köszönöm bizalmukat kérem együtt-
működésüket, támogatásukat, hogyaválasztásokkal az ország, s benne mi
magunk is győztesek lehessünk.

natermének építése, a hiányzó belterületi utak megépítése), ezeket számon
fogom kérni akormányon annak érdekében, hogy Gyomaendrőd lakóinak élet
minősége köze1ftsen az országoshoz.

Bár többen szavaztak rám, mint négy éve - és ezt nagyon szépen köszö
nöm, - mégis arányaiban itt a legkevesebben. Aválasztóknak ez avéleménye
még több munkára ösztönöz: hiszem, hogy jobban és eredményesebben tudom
képviselni Gyomaendrődöt az országgyűlésben, mint a szocialisták. És ezt a
munkámmal, szakértelmemmel be is bizonyilom Gyomaendrőd lakosainak, és
igyekszem rászolgálni abizalmukra. Domokos László

[. Rendőrségihírek .]
Rendőrségiesemények 2006. április

Arendőrség kéri a lakosságot. hogy az árvízi védekezéssel kapcsolatos munkálatok
helyszínén ne akadályozzák avédekezésben részt vevő járművek forgalmát! Ezzel is segítsék a
munkálatokat!

Az elmúlt hónapban több alkalommal végzett arendőrség ittasság-ellenőrző, segyéb
közlekedési akciókat, amely során négy alkalommal intézkedtek ittas gépkocsivezetővel, több,
mint 30 alkalommal ittas motorkerékpárossal és kerékpárossal szemben. Az ilyen jellegű

akciókat továbbra is folytatják, célja az ittas vezetők kiszűrése.

ABethlen iskola feljelentést lett a napokban, mert adévaványai úton lévő langaz
daságukból mintegy 300 ezer Ft értékű lószerszámot tulajdonított el ismeretlen tettes. Afor
rónyomos felderítés során már másnap megkerültek az ellopott dolgok, fény derült az
elkövetők személyére is. Ellenük megindult az eljárás.

Április 5-én felfigyelt a járőr egy tehergépkocsira, amely a ványai úton, a hídnál
közlekedett. Agyanús járművet megkísérelte megállítani. Asofőr inkább akocsiból kiugorva,
agáton futva menekülésbe kezdett. Ajárőr ellogta, majd akocsi ellenőrzése során kiderült,
hogy az nem asaját rendszámával közlekedett, valamint aplatón 7000 Igázolajat szállított min
denféle útiokmányok nélkül. További intézkedések aVám- és Pénzügyőrséggel folytak le, az
ügyben az eljárás folyamatban van.

2-án egy helyi lakos bejelentette, hogy tanyájáról ismeretlen elkövető különféle szer
számgépeket vitt el. Ajárőr intézkedése során kapott személyleírás és egyéb információ
alapján elfogták az elkövetőt, aki ellen lopás miatt megindult az eljárás.

körzet)
40,2% 50,66%
46,4% 37,75%
3,3% 4,45%
6,2%; 3,72%
2,0%; 2,3%
1,9%; 1,1%

Gye.
2932
3382
240
453
147
138

Választási eredmény
A2006. évi országgyűlés; választások gyomaendrődi eredményei:
Április 9., első forduló (nem szükséges második fordulót tartani!):
Összes szavazatszám - Gyomaendrőd, százalékarány; 5-ös számú

választási körzet százalékarányai:
(Név

Domokos László Fidesz
Földesi Zoltán, MSZP
Kovács Mátyás, SZDSZ
Balog Károlyné, MDF
Marton József Zsolt, MIÉP-Jobbik
Illés János, Centrum

Domokos László (Fidesz) levele az olvasókhoz
Köszönöm aválasztókbizalmáI! Minden erőmmel azon leszek, hogy foly

tatódjon a térség fejlesztése. A következő négy évben is számíthatnak rám,
továbbra is képviselni fogom aGyomaendrődiek érdekei!, nézeteit és értékeit az
országgyűlésben. Úgy szeretnék dolgozni, hogy négy év múlva, amikor újra
értékelik az elvégzett munkát az emberek, még többen bizalmat szavazzanak!

Férfiasan el kell ismerni: aFidesz elveszítette aválasztásokat. Gratulálunk
az MSZP-nek! Bár akét nagy párt közötti szavazatkülönbség nem nagy, az ellen
lelünk ma győzött, jobb volt a finisben. Hogya választók nyertek-e, az majd
később derül ki.

Gyakran kérdezik tőlem, hogy mi aválasztókerület látványos fejlődésének a
titka? Mi atitka annak, hogy mindegy, milyen párt van hatalmon, aválasztóke
rület települései képesek fejlődni? Asiker receptje titkos- bár annyi biztos, hogy
kell hozzá aszeretet, aképviselői elkötelezettség, és az itt élők pezsgő közössé
gi élete. Annyit azonban elárulok. hogy asiker egyik titka éppen abban van, hogy
nem ellenzékiségben, kormánypártiságban gondolkozom. Az országgyűlési

képviselőség is egy hivatás, egy szakma, és mint minden szakmát, lehet tessék
lássék vagy szívvellélekkel, szakszerűen csinálni. Minden erőmmel azon leszek,
hogy szaktudásommal eredményesen képviseljem aGyomaendrődön élőket és
közösségeiket.

Az a tény, hogy itt a választókerületben nem volt második fordulója a
választásoknak, jelentheti azt, hogya választók pozitívan értékelik az elmúlt 8
évben végzett munkámat.

1998-óta képviselem az országgyűlésben Gyomaendrőd lakóit. Gondoljuk
csak végig, mi minden történt az elmúlt nyolc évben .... Jól ismerem az itt élők
problémáit, és tudom, hogyan érhető el atelepülés megérdemelt fejlődése. Ez a
Körös Fejlesztési Terv, amely jobb életkörülményeket kínál az idős embereknek,
acsaládoknak és ahelyi közösségeknek, pezsgő gazdaságot avállalkozásoknak,
és munkahelyet az itt élőknek. Remélem, aKörös Fejlesztési Terv kedvező fogad
tatásra talál akormánynál, és ezáltal fel tudjuk újítani a Gyomaendrődi Körös
hidat, az óvodákat és iskolákat. KiemeIt fejlesztési cél aszilárd burkolatú utak
építése, acsatornázás, atelepülési piacterek rendbetétele. Tudom, hogy vannak
égető gondok, melyek megoldására szép ígéretek hangzottak el (Kis Bálint
Általános Iskola rekonstrukciója, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tor-

Földesi Zoltán (MSZP) aparlamentbe jutott a területi pártlistán.
Az 5. számú Békés megyei választókerülethez tartozó Gyomaendrőd

adatai:
Előző nap 16 óráig névjegyzékbe vett szavazásra jogosultak száma

12267 fő, avoksolás befejezésekor anévjegyzékben szereplők száma 12 287
fő (a szavazás napján névjegyzékbe felvettek száma 20 fő). Megjelent 7362
fő, az urnában lévő szavazatok száma 7361, érvénytelen 69, érvényes 7292.
Visszautasított választópolgárok száma 4 fő.

Apártok listájaira leadott szavazatok száma:
Fidesz 40,3% (2712); Munkáspárt 1,5% (102); Kereszténydemokrata

Párt 0,1% (8); MSZP 52,3% (3522); SZDSZ 4,4% (296); Centrum 1,4%
(97); MDF 5,5% (371); FKGP 0,1 % (7); MIÉP-Jobbik 2,4% (159); MVPP
(vidékpárt) 0,2% (14).

Amegválasztott országgyűlési képviselőnk Domokos László (Fidesz) és a
területi listáról bejutott Földesi Zoltán országgyűlési képviselő voksolás utáni
értékelő leveleit olvashatják az alábbiakban:





12 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2006. MÁJUS

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!

'- ~:.r~ai_~o~t~G.::m~:n~r~d~ ~o~s~~ : ~9~ .J
Fém csarnokok,

magtárak
tervezését,

kivitelezését vál·
laljuk!

06/20/9527-636

r-------------------_·,
" Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz-
I lalosok részére. Érd.: 06/30/9533-594

*

FIGYELEM!
Takarmányforgalmazásra

VÁL ALKOZÓT KERESÜNK!
Kiváló minőségű és kedvező árú takarmányunkat vállalkozásához

eljuttatjuk kérésére!
Választékából nem hagyhatja ki aKöröstarcsai

TakarmányfeldolgozÓ Rt. által gyártott takarmányokati
Ha felkeltettük érdeklődését, hívjon
a66/480-190-es telefonszámon!

***
FIGYELEM!

AKöröstarcsai Takarmányfeldolgozó Részvénytársaság
ajánlja a baromfi (csirke, kacsa, pulyka) sertés és nyúl
takarmányokat igény szerint hallisztes, szójás, borsós

kivitelben.
20 és 40 kg-os kiszerelésben, dercés, granulált,

morzsázott formában.
Termékeink GMO-mentesek!!

Egyéb tápok széles választékát is kínáljuk kedves Vevőinknek!

Kiszállítás kedvező feltételekkel!

Telephelyünkön munkanapokon 7-15 óráig várjuk Vásárlóinkat!
Telephely: Köröstarcsa, Külterület 76. Telefon: 66/480-190

*

Acsmunkát vállalok!
Régi háztetó'k felújítását garanciával vállalom.

Érd.: 06/30/3106-244

......-------, NYELVTANFOLYAMOK
kezdőtöl

a
nyelvvizsgáig

Angol-francia-német-olasz
Nyári intenzív tanfolyamokat szervezünk

Júliusban és augusztusban (július 03-tól augusztus 19-ig)

újrakezdő: 100 órás: 3x5 óra 7hét
nyelvvizsgára felkészítő: 100 órás: 3x 5óra 7hét
nyelvvizsga tréning: 40 órás
tini tanfolyam: 12-14 éveseknek 50 órás

Jelentkezni lehet május 28-ig folyamatosan

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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.

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

" Bedolgozói munkára 1-2 fős asztalosmúhelyt keresünk régi
I bútor felújításá~oz. Alapanyagot biztosítunk. Segítséget adunk a
" betanuláshoz. Erd.: 06/30/9533-594

I
" Bútorgyártó cég felvételt hirdet tömörfából készült bútorokhoz,
I bútorlécszabászatban jártas asztalosok, valamint eNe meg-

l
"munkáló, központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezelök
" részére. Erd.: 06/30/9533-594

E~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől 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: 06/30/5393/348

Ügyfélszolgálat: telefon/fax: 282-686, 20/9142-122, 20/4684-876
hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Személyesen: kedd 14.00-17.00 óráig, Kossuth u. 18.
E-maii: vendel@anet.hu

()

RÓZA VENDEL
Gyomaendró'd, Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122· 2014684-876\~
E-maiI: vendel@bekesnet.hu ~

Nyilvánlartási szám: 06-0077--02
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"H'~-=-NI .. X 5500 Gyomaendröd,
• A ~.. Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 661386-614,

Epítőipari Kft. 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. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

fixes 5 tonnás IFA pótkocsi • trd.: 30/9552-374

I /I ./ ~
I. rtnúzÓ
l:

; Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!I Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig • Hétfőszűnnap!

If Körösi Weeke.nd Hor~~sz·~:"i·.
,.~ hobbY-. kemPlmlszakuzlet %,~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár bsváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

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

',"

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

KÉT BANK KEDVEZŐ .HITELEI!
.ÜGYINTÉZÉS A HELYSzíNEN'

. j

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

. ' " .

·GYOMA~ND.IlÖDtBOT~RBOLT
. .'. Ki~rétiutca36::szám!:',

•(voIfTeJésarnokkllszemben)
~ . ;. .' :: .. " .., .'

.TAVA~S~ZI'A'KCIÓ!!!r,?
l\KCIÓS :KONY;HÁK:.-4S:000 Ft~64 OOO Ft-ig"

. ..: . :'. !' .':.

:lJ6~l,g-as FRANCIAÁGYAK25 OOOFt~tól

,3+2+1 ÜLődARNITÚRÁK1'13 OOO Ft-tól. '.... ' ......, . , . .

• ,.~. >.t

Továbbikínálatunk:,.·
'. • :- ,- <~,szekréoysorok; .:' .'

'.• ,üI6g'8:YnitÚ.ráká±2~±.1;3+1+1:
,'. ..fr~ricla$g.yak, heverŐk'

......, :... ' -;étkezőgarrj'ifúrák '. ,"
'. ~ ..s~élesváfEis~ztékbiú)kiegésiíto:kisbútorok

"". ,'" -. ........ . ._........-

St~colt és hagyományos I
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS ~
I
I

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5'7,

TElEfON: 284/255
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁIAT

H./K/P.~SlO. dÉlElőn

SzTK~vÉNYEk bEVÁlTÁSA - SZEMüvEqEk kÉslÍTÉsE,

jAvíTÁSA - OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk
NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiN kAT !

TisZTE[mEl: Szarli..a Gilla kmERÉSZMESTER

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll_

Tel./fax: 661282-095, 06/20/9142-122
i.. ._ .~:~i.l~c:n~~~~~S?::!:~~ . _ . -i

r·_·_·_·_·_·~·-·_·_·_·,

i .' PAPIRDOBOZ i

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
• •: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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AUTÓ.I••O"!lIIll

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban
• és kategóriákban

INTENZív ÉS HAGYOMÁNYOS
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. május 9-én, 17 órakor
Endrődön: 2005. május 9-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendród, Kossulh u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csülörtök 17-20 óráig
Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

•Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
•Részletfizetési lehetőség

•Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
•Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek
töltése

•Szaklcönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonalas) és kártyás
•Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
•Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
•Használt szárrútógépek 11 OOO Ft·tól (pll. 400 Mhz)
•Használt monitorok 6000 Ft·tól (lSI·tóI17"·ig)
Használt számítástechnikai alkatrészek (alaplapok, processzorok, memóriák,
videokártyák, merevlemezek,DVD-, CD·írók, DVD-olvasák)

Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben.)
Tel./fax: 661581 -610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17 SZ: 9-12 Azácakváhozlatásánakjogálfennl<lnjuk'

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

Arany- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendelkezésére!

Arany- és ezüstékszerek javítása. tört aranyból
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréjel

Arany, ezüst még mindig nálunk a legkedvezőbb

áran! .
Fényképezőgépek. Filmek, Fatóalbumak.

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőr kidolgozás.

Audio- és videokazetták széles választéka.
digitális Felvételek Fényképre másolása!
Ajándékutalványunk praktikus ajándék!

* * *

Az OMart Könyvesbolt
Bollogasro

Ajándékozzon könyvet, albumot, vásárlási utalványt
Ismét kapható: o Kulák golgota, HOrT\! Potter 1-6-ig

Akciós és új CD-k. DVD-k, kazetták
Bővülő antikvárium!

B. Molnár Zsuzsa önarckép kiállítása megtekinthető

o nyitvatartási időben

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrod, Fo út 216. Tel.: 284-815

aMart Üzletház

Ilihetetlen Tavaszi

Diract
AKCIO/

" ,
BELEPESI DIJ
CSAK 5000 Ft

Családi csomag • Plusz csomag
Sport csomag együtt

CSAK 3990 forint havidijért!
Továbbá akciós lehetőség

2 beltéri egység igénylésére!
Akciós fe/tételek szerint - További rész/etek üz/etünkben

Te/emax Távköz/éstechníka
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeJ.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853
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Minöség. Megbízhatóság.

MŰSZAKIVIZSGÁZTATÁS KISÚJSZÁLLÁSON
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIGSAJÁT VIZSGABIZTOSOKKAL

MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS

• személygépkocsi (minden típus)
• tehergépkocsi 3,5 tonnáig (minden típus)

• motorkerékpárok
• utánfutók

• lakókocsik
• vonóhorog

• diesel, benzines és gázos zöldkártya készítés
• OBD szervizcsatlakozóval rendelkező gépkocsikra hibakód

kiolvasás és javítás

ALACSONY ÁRAK ÉS GYORS ÜGYINTÉZÉS

HÍVJA MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET TELEFONON
ÉS TÁJÉKOZTATJUK KEDVEZŐ ÁRAINKRÓL.

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.eX1ernel.hu honlap: www.fordsandorservice.hu

aELSŐÉP~ÉSZET .
sZÁRAZEPíTÉS'

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HÖSZlGETELÉS
- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS

Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz
falak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 936 ft/tábla •

. 12,5 mm: 973 ft/tábla, impregnált 12,5 mm: 1620 Ft/tábla •
Estrich beton 624 Ft/40 kg, hőszigetelő rendszer 1620 Ft/m2

tól, ISOVER 10 cm hőszig. 5280 Ft/tek. , tetőfóliák.
faanyagok, Frühwald térkövek!

PROKONCEPT energiatakarékos éprtési rendszer,
5D-70%-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd, Hősök útja 5 1.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/6278-234

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN NÖI BODYTEREM, SZAUNA,

SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic
masszázs (bejelentkezés alapján)

Bérletek, napijegyek. teremigény-bejelentés:
66/285-840; 06/30/6278-234

Nyitva tartás: H.-P.: 8-21-ig, SZ()., ,vas.: 14-21-ig.

MEGNyílTI· MEGNyílTI· MEGNyílTI
A MESTER kávézó. falatozó a Kner téren

ill Angol órák 99 Ft-ért
\I) Gyomaendrffdönl

Jöjjön el és próbálja ki mennyire hatékony
nálunk a nyelvoktatás!

Tíz alkalommal összesen 990 Ft jelképes díjért
tanulhat angolul,

majd eldöntheti folytatja-e "reális áron" atanulást!
MI NEM ÁRULUNK ZSÁKBAMACSKÁT!

Jelentkezési határidő: 200&. május 25.
Csaba-College Nyelviskola és Cambridge-i

Nyelvvizsgahely
66/445-103, 70/258 6334

Tanúsítványszám.: 04-0031-06, Akkr. lajstromszám:0286,
Prograakkr. szám: 0353
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~aWbt:~or
BLACK RED WHITE

Kínálatunkból :szórakoztató-elektronikai termékek
háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok...
padlószönyegek, PVC-szönyegek
laminált padló, lakástextil...
szobabútorok, k.onyhabútorok, ülögarnitúrák, kárpitos
garnitúrák, étkezök stb.

Egyéb szolgáltatásaink:
többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk:
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!

Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

YÜZÉP.YELEP

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓKI
Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt.
Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386:-186. 06/30/3348-018.

Építő'pariszolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

É. ilést am a ok: sóder. flOt/lOk. cemeJlt. t/lész. szaltitasa

eresd a Vodafone hivatalos partnerét!
yomaendrőd. Fő út 188. Tet.: 66/283-474 • vodofone
yitva: H-P; 9.00-12.00; 13.30-17.00; Szo: 9.00 -12.00

Ide fülelj!

~1'OOI!.~71..s~&I"'-OtdIob.'YI~f~~AIriIIJ~~Iil""Qr1.A.-.n A~

~~~""2M:s~t~~!o~~.~.~~~... IOyIL~V1
~1otI"''''''''''~t'5~~tWoX('lIlmIgOt~~~''''''ttf4cl''' \lft"oI'6dIklt.óeN~u~~

.NpomIoJ1t:V)N"~rhrtA.~~~_""'ll~ #JI....-otI ~"1Ú'Ct6ll6:1cll.~~~~ A
..-&...........~r8'ollflbo ~~~ÁSzfiacflb.~II~~~.~,...,1'ltIrU;lon.

Nyitva tartás:
hétfó: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron
oltott mész • orosz szén, .
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

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

"\UTI Tekintse meg

@NYÁRI
, U~ \ árukészletünket!

GYOMAENDRÓD
Bajcsy-Zs. úl 63.

Gyomaendrödl Híradó • Gyomaendrőd Város önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város KépVlselö-testülete. 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.lfax: 661581-237. fax: 661283-288

A kladásért felel: dr. Csorba Csabajegyzii. Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
E-maJ}: gyehirado@freemail.hu • TeIjeszt1k a gyomaenc!röd! kereskedök. Engedélyszám: I1I/PHFII 08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

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

Hrsz. Művelési ág Terület (ha) AK-érték
02691/6 szántó 0,2089 3,11
02155/7 szántó 23,8990 622,45
02253/13 szántó 0,4140 9,03
02667/9 szántó 5,7650 138,49
02750/9 szánló 6.8598 185,47
02754/3 szántó 16,6814 416,10
02754/1 szántó 23,4000 542,78

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 igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd. Madách u. 2/2.

Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

Régészeti kiállításról 4. oldal
Rózsahegyi Napokról 5. oldal
MSZP köszönet 6. oldal
CKŐ, Dógi János hírei 8. oldal
Ehető gyomnövények 10. oldal
Moszkvában járt 7. oldal

A TARTALOMBÓl:

~~------------~--~--~------~--~

Gyomaendröd Város Önkormányzata az alábbi
mezögazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását

hirdeti meg helyben, a szokásos módon,
az alábbi feltételek mellett:

1. Amezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni. Az ajánlatol írás
ban kell benyújtani legkésőbb 2006. június 20-án 12 óráig, egy példányban.
Aföldhaszonbér mértékére aminimum ajánlat: nettó 27 kg étkezési búza/AK
érték ajúlius hónapban az auguszl~si szállnásokra létrejött ügyle lek elszá
moló árainak átlagán számítva.

2. Abérleti jogot elnyerőnek az ajánlatok elbírálását követően 5 napon belül
szerződést kell kötnie,

3. Azonos ajánlalok esetén aszerződéskötés jogát az nyeri, aki alegmagasabb
bérleti díjat kínálja.

I 4. A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával
I szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti díj tartozás.
I
I Bővebb felvilágosítást apolgármesteri hivatal műszaki osztályán
: CSÉNYI ISTVÁN ügyintézőtőllehet kérni!

··
··········.............................................................

EBOLTÁS
200G. június G-án 8-10-ig VI. ker., voll Győzelem központja,

8-iD-ig VI., ker volt Alkolmány közp., 1D.3D-11-ig VII. ker., Nagyállás,
11-11.3D-ig VII., ker. póhalom,1D.3D-11-ig VII. ker., voll Új Élet közp.,
11-12-ig voll Körösi ÁG közp., VII. k. 85.

Június 7-én 8-ii-ig; 16-18-ig Hősök ú. (inszemináló hely).
Június B-án 8-10-ig Révlapos, Polgvéd. közp., 16-18-ig Zrínyi

M. u. elején (Pannon adó).
Június g-én 16-18-ig Zrínyi M. eleje.
Pótoltás június 13·án 16-18-ig Zrínyi M. u. elején. Díja 1800 Fl.

HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
6éves hitelügyintézési gyakorlallal, referenciával, önálló, függellen irodával

rendelkezünk!
500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig forint és deviza alapó hitelek!

ALAPKAMAT 3,95%-tól!!!
Lakáscélú és szabadfelhasználású hitelek, adósságrendezés, terhelt ingallanra is
plusz hitelek, szoc.poLügyintézés, személyi hitelek, hitelkiváltás, ingallan lízing,

új gyorshitelek stb.
Lakáscélú hitel törlesztése

pL: 1mF! eselén 20 évre 6100 FVhó 1mFt esetén 25 évre 5480 FVhó
Uj akció!!! 200G. 05. 22-töl 200G. DG. 30-ig!!!

: Forint alapú hitelek esetén (új lakás építése és új lakás vásárlása), valamint minden
• deviza (CHF) alapú hitel benyújtása esetén nincs értékbecslési és közjegyzői díj,

illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki költségmentességgel
• (pL régi típusú hitelek kivállása, személyi hitelek kivállása ingallanfedezettel),

. CHF alapú hitelek árfolyamgaranciával iSi
Epílési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!

. Fészekrakó program 35 éves korig
• Epítkezés, új és használt lakás vásárlása esetén állami garanciával, 10% önerővel

• vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
• Ollhonteremtőtámogatás 35 éves korig új és használllakás vásárlása eselén

50% szoc.pollal
• Köztisztviselői és közalkalmazolli hitelek állami garanciával,

csak.a vásároli ingatlan fedeze lével 12,5 mFt-tól 25 mFt-ig
Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3MFt-ig!

Devizában, akár árfolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellell,
egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzői díj nélkül!

Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alaII)
Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélkül!

BAR-lista nem akadályl
Fontos!l! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem kötelező!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán vagy az
: irodánkban történik, személyre szabottan, gyorsan, szakszerúen!
• Leinformálhatóak és mobilak vagyunk!
: AJ. elvégzett munkánkért felelősségel vállalunk!

.. Hívjon bizalommal!
Ugyféltogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpon legyeztetéssel!
TiszleleIlel: Tóth Jánosné üzleti fötanácsadó 06/20/9376-738

Tóth János területi képviselö 06/20/9220-990
Boros.l(risztina ügyviteli asszisztens, Tel./fax: 66/352-537

Dnálló irodánk: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27.
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Megkérdeztük rEt/t\
A POLGÁRMESTERT \Ji)

• Aszúnyogok gyérítése továbbra is mindenkit érdekel. .
Meg kellett várni, hogya folyó szintje lemenjen, mert a szúnyogok

élőhelyei víz alatt voltak, most már a tocsogók kialakultak, ezért az
árterületen is meglesz a földi, légi, biológiai irtás még a napokban. Úgy
tudjuk, hogy az első két irtást az állam kifizeti. A többire elegendő lesz a
pénzünk, még ha többször kell is az irtást megtenni az idén.

• Az áradás okozta károk és a belvízi problémák felmérése
megtörtént ...

Több alkalommal és vonatkozásban felmérésre került. Az árvízvédelem
összes felmerült költsége, helyreállítási költsége 118 millió forint. Egy része
aközvetlen védekezési kiadás, ami 35 millió körüli. Részben megkaptuk 
előlegben - ennek ötven százalékát, a többi végelszámoláskor kerül
kifizetésre. Nagy része ahelyreállítási költség, ami az utakra vonatkozik, ez
mintegy 68 millió forint, ennek zöme külterületen fekszik. Például a
Kecsegési-, a Fazekasi-, a Sóczó-zugba vezető utak, vagy éppen
Kocsorhegyen. A pontosítás után derül ki, hogy milyen kártérítést kapunk
az államtól. Az árvíz kövelkeztében összesen két lakásból kellett kilakoltat
ni, további négy lakásban keletkezett komolyabb kár. Viszont abelvízkár
miatt mintegy nyolcvan lakás van összeírva már, melyek a télvégi belvíz,
részben amúlt évi belvíz utóproblémái. Ezt június közepéig kell felmérni, a
kártérítés összegét csak ezután tudjuk majd meg.

• Mi lesz ahomokzsákok sorsa?
Ezek újrahasznosításra lettek eladva, de nem a mi tulajdonunk, ez a

gyulai Vízügyi Igazgatóság hatásköre.
• A fürdó'ben várható-e változás az idei szezonban, ami fejlesztésre,

építésre vonatkozik?
Az árak, díjak inflációkövetőek, tehát minimálisan változnak.

Pályáztunk egy csúszdára, amit nem nyertünk meg, de nem mondunk le a
fürdő továbbfejlesztéséről. Az utat, a parkolót megcsináljuk, a belső

körülmények esetében beindul az új kút, meglesz agáztalanító és avasta-

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot ír ki
a Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/4. szám alatti összkomfor
tos, költségalapú bérlakás határozott időtartamú (5 év) bérbead
ására.

Abérlakás alapterülete 70,1 m1, lakbére: 15300 Ft/hó
A pályázat feltételeit A lakások és helyiségek bérletéről és elide

genítéséről szóló többször módosítotl12/2001. (IV 27) Kt. számú rendelet
8/A § (2) bekezdése tartalmazza, melyek az alábbiak:

"A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az agyomaendrődi állandó lakos
pályázhat, aki a35. életévét még nem töltötte be

• aki - és avele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdon
nai nem rendelkezik

• aki legalább 5 (öt) éves lakás-előtakarékossági szerződéssel ren
delkezik, vagy annak megkötését 30 napon belül vállalja

• akinek aháztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem megha
ladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét." Ez
az összeg 2006-ban 51 600 Ft

Apályázat elbírálása során előnyben részesülnek:
• azok a fiatal házasok, akik állandó gyomaendrŐdi lakcímmel ren

delkeznek, és legalább
• 1kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak saját háztartásukban.
Apályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben

vehető át, térítésmentesen, apolgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán.
Abérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat

igényt pénzbel i térítésre.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2006. június 9.
A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humánpolitikai bizottság

hatáskörébe tartozik.

lanító berendezés. Más lényeges változást most anyagi okok miatt nem
tervezünk.

• Az új kormány fellépésével megszorításoktól tart az ország. Az önkor
mányzatra milyen hatások várhatók vagy láthatók most?

Nem tudjuk még, hogy mi várható. Főleg nem amértékét, hiszen nin
csenek még intézkedések. Gyomaendrődnek nincsenek hitelei, saját erőből

gazdálkodik. Működési problémáknak nem szabad lenniük emiatt.
• Tavaly is ellenőrizték az idegenforgalmi adóval kapcsolatos

körülményeket atelepülésen. Folytatódik ez az idén is?
Folyamatosan ellenőrizzük. Tudom, hogya városlakók nem szeretik az

adókat, de az előírt jogszabályi keretek között járunk el. Másfelől, hogya
városban utak épülhessenek, hozzá kell járulnia avárosnak is, a lakosság
nak is. Atöbbség becsületesen fizeti az adókat, de akik nem akarnak fizetni,
azokat ellenőrizzük ebben a tekintetben. Úgy érzem, ez jogunk is, de köte
lességünk is. Előnytelen feltételeket nem akarunk senki számára teremteni
az idegenforgalomban, hogy ez egyenlő elven működjön, ezért történik az
ellenőrzés.

Szeretném megköszönni az árvízvédekezésben részt vettek munkáját,
segítségét, azokét, akik közvetve-közvetlenül munkával, adománnyal, étel
lel, kávéval, itallal segítettek szervezetten, vagy kevésbé szervezetlen.
Szeretném megköszönni mindenki türeimét, és azt is, hogy ez alatt akét hét
alatt volt, amikor hétszázharminc katona volt a városban, ám semmi
különleges esemény, gond nem volt. Érezhető volt aprobléma nagyságához
méltó kellő komolyság. Gyomaendrőd helytállt, ami minket büszkeséggel
tölt el. Ezt köszöntük meg a katonaságnak is ünnepélyes keretek között,
amikor a múlt héten a csapatzászlójukra szalagot kötöttünk, Gyoma
endrődért Emlékplakettet és egy emlékvázát nyújtottunk át a honvédek
nek, az V. Bocskai István Könnyűlövész Dandárnak, becsületes helytállá
sukért. Összefogás eredménye volt mindez, mert az iltlakók, a katonák, a
hivatal dolgozói is helytálltak. A segítségről azt tapasztaltam, hogy senki
nem mondta rá, hogy: nem. Mindenkinek köszönet jár ezért. A védekezés
eredményes, összehangolt intézkedéssorozatai köszönhetők a Megyei
Védelmi Bizottságnak, aKatasztrófavédelemnek, aVízügynek, akatonaság
nak és a Munkaügyi Központnak, akik végig lelkiismeretes munkát
végeztek.

Tisztelt Lakosság!
AGyomai Szülőföld Baráti Kör kezdeményezésére az önkormányzat

és aReformátus Egyház segítségével folyamatban van aNagy Sándor u.
Kató József u. beszögellésében fekvő, ún. Református öreg temető rend
belétele. Ezt a szép temetőt, ahol olyan személyiségek is nyugszanak,
akik sokat tettek Gyomáért, pl. Papp Zsigmond, a Pikó család, vagy az
országosan ismertek, mint Kálmán Farkas lelkész, zeneszerző, Dávidházi
Beke Sámuel stb. szeretnénk emlékparkká alak~ani, ahol akellemes zöld
övezetben bárki kikapcsolódhat egy-egy séla alkalmával, vagy
emlékezhetünk az olt nyugvó szeretteinkre, személyiségekre. Ezért kérjük
a lakosságot, aki megengedheti magának, hogy segítsen, vagy akinek
hozzátartozója pihen itt, közösen, rendszeresen alakítsuk ki atovábbi ren
det, hogy ismét ne gazosodjon el. Kérésünk folyamatos fizikai segítség.

Tisztelettel: Gyomai Szülőföld Baráti Kör

~-------------------------------------------------------------~

! "Cibere" és társai által szervezett gyermeknapi ünnepség volt május!
: végén a besenyszegi játszótéren. Rendőrautóba, túzoltóautóba is beül- :
: hettek agyerekek agyermeknapi, színes programok által tarkított délután!
I fl' I: oyaman. :
I I

~------------------------------------------------------------~
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. május 25-én

Napirend elöttiekböl
Az árvízi védekezéssel kapcsolatos helyi és megyei, azt lezáró hivatalos

ünnepség június 13-án lesz a művelődési központban. Erről pontosabb
részletek még nem ismertek,

AKis Bálint Általános Iskolában aHősök útjai újonnan kialakított isko
larész garanciális javításai megkezdődtek. Az iskolai nyári szünetben ez
készen lesz.

Lassan elindul akátyúk és az útsüllyedések javítása avárosban, Még
nem minden képviselő adta le erre vonatkozó jelentését, kérését. Asüllye
dések javítása aszennyvízcsatorna befejező munkálataként fog megtörtén
ni, ezt nem az önkormányzat fizeti. Akátyúzást aGyomaszolg Ipari Park Kft,
végzi.

Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta ajelenlévőket az árvízzel kapcso
latos károk helyreállításának folyamatáról: a magántulajdonban és az
önkormányzati tulajdonban keletkezett károk (az épületekben, utakban stb.)
felmérése megkezdődött. A magántulajdonokban keletkezett kár összege
nem olyan jelentős, mint az önkormányzati tulajdonban lévőké. Akárese
ményekkel kapcsolatos nyomtatványok, bejelentések agyomai polgármes
teri hivatalban és az endrődi kirendeltségen szerezhetők be. Akárbejelentő
nyomtatvány letölthető az önkormányzati honlapról is. A kárbejelentések
határideje viszont május 31-én lejárt, ezen határidő elmulasztása jogvesztő.

Csak alakhatást sértő, veszélyeztető károk helyreállítására van lehetőség.

Hangyáné képviselő asszony lakossági felvetésére, hogyabánomkerti
szennyvízcsatorna építése mikor kezdődik, elmond ták, hogy engedé
lyeztetése folyamatban van, ezért hamarosan elkezdődik az építés.

Császárné képviselő asszony kérdése az volt, hogy az endrődi részben
agyógyszertár környékén mikor lesz meg aközúti gyalogátkelő, azt felelték,
hogy ennek is engedélyeztetés alatt van aterve, ezt követően készül el.

Napirendi pontokból
V Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának

módjáról és feltételeiről szóló rendelet módosult. A rendszeres szociális
segély ajövőben a felnőtt korú, jövedelemmel nem rendelkező személy és

Hősök Napja
Május 28-án Engesztelő szentmise hangzott el az endrődi Szent

Imre katolikus templomban az első és második világháború
áldozatainak emlékére, Ezt követően a Hősök terén koszorúzás és a
hála virágainak elhelyezése történt az emlékműveknél. Ünnepi
beszédet dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő mondott.
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Akupuntúra, egészségmasszázs, frissítés,
fogyókúra, dohányzásról való leszoktatás stb.!
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Békéscsaba, Szent István tér 9. fsz. 10.
Telefon: 06/30/4506-070

egész családja részére nyújtott szociális támogatássá alakul át. Az
együttműködési kötelezettség megszegése esetén differenciált
szankciórendszer bevezetését tette lehetővé atörvény, pl.: asegély 75%-os
mértékét kapja 6hónapig az illető ...

V A Városi Zene- és Művészeti Iskola új térítési díjak és tandíj
összegének elfogadását kérte. Aváltozást aszakmai feladatokra eső kiadá
sok növekedése indokolja. Adíjak a2006/07-es tanévtől érvényesek.

V A helyi autóbusz-közlekedésre vonatkozóan a koncessziós
szerződést a KVB Üzleti Tanácsadó Kft.-vel, ezen belül az Alföldi
Közlekedési Kft.-vel közös megegyezéssel 2006. július 1-jével megszün
tetik, figyelemmel akörülményekben bekövetkezett jelentős változásokra. A
közlekedés lebonyolítását megbízás alapján egy új megbízott cég végzi
majd 2007. április 30-ig. December végéig pedig elkészítik a buszkö
zlekedés szolgáltató kiválasztására az ajánlati felhívást.

V Aképviselő-testület többsége nem támogatta, hogy csatlakozzon az
önkormányzat aBursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez Más
formát keresnek a gyomaendrődi fiatalok tanulmányaik utáni, helybeni
letelepedésének támogatására. Ehhez csatlakozó, más lehetőség, amit
például Kocsis Andrea esetében lép az önkormányzat. Ez pedig, hogy
hiányzó vagy szükséges állások betöltésére, illetve az ezt megelőző tanul
mányok elvégzése idejére tanulmányi szerződést kötnek. Kocsis Andrea
esetében (oktatási év 10 hónapja, aPécsi Tudományegyetem Egészségügyi
Főiskolai Karán tanul) havi 8000 forint támogatást nyújtanak tanulmányai
befejezéséig. Nevezett védőnői állás betöltését vállalja Gyomaendrődön.

V Beszámolt a Gyomaszolg Ipari Park Kft. az ipari park jelenlegi
helyzetéről. Az összes terület mintegy negyven hektár, ebből közterület 7ha.
A közművel ellátott terület I. ütemben több, mint 18 ha, még ellátandó
terület 13 ha. Területet bérel 10 évre a Vodafone Rt. 2001-től, vásárolt
területet a Packaging Kft.: termelő üzem létesítése, ígért összesen 120 fő

foglalkoztatottat. továbbá aGabonatároló és Logisztikai Klt. magtárat épített
és üzemeltet 18 fő alkalmazottal. Az Illés Kft. esetében bírósági eljárás folyik
aberuházási költségek megosztása miatt. Acég ellen felszámolási per van
folyamatban ...

,;.~.~.
Csapadékmérőnf 1.

l . ,', Gyomaendrőd belterületén április 20-

- tól május 20-ig lehullott csapadék

•• - mennyisége 9,1 mm volt. -HA-

KIÁLLíTÁS
É. Kovács László festőművész "Gömöri örökség" címú kiállítása nyílt

április végén aVidovszky Béla Városi Képtárban. Akiállítást dr. Vitéz Ferenc
főiskolai docens nyitotta meg. A képek, sajnos, csak június 2-ig vollak
láthatók.

É, Kovács László 1923. március 21-én született Gömörszőlősön. A
hagyományok ápolása - többek között - asárospataki népfőiskola, valamint
néprajztudósaink munkái adtak indíttatást számára, hogy változatos élete mel
lelt önmaga állandó múvelésével jusson el agyűjtés, apublikálás kemény és
fáradságos. de szép és felemelő tevékenységéhez. Múzeum baráti kört
szervezett, mely a mai napig példamutatóan működik. Közéletiségével
meghatározó személyisége szűkebb hazájának. Sok-sok értékes és hasznos
munkálkodás mellett jut ideje a festésre és a rajzolásra is. Nem sajnálja
energiáját személyiségének építésére, az élet felfedezésére, gondolatainak,
érzelmeinek tolmácsolására.
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A régészeti kiállítás bövítése
2005 őszén friss diplomás régészként kerültem aszarvasi Tessedik

Sámuel Múzeumba, ahol szinte azonnal megkeresett engem Marsiné
Giricz Erzsébet és dr. Valach Béla. A Gyomaendrődi Múzeumbarátok
Köre Khe. nevében felkértek a gyomaendrődi régészeti kiállítás
bővítésére. A munkát elvállaltam, bár még soha nem rendeztem kiál
lítást. Mikor elvittek atájházba és megmutatták amár meg lévő kiállítási
anyagot, láttam, hogyavitrinekben található, hatalmas mennyiségű kiál-

Akiállílás megnyil6ja
lított leletanyag felveszi a versenyt sok múzeumi kiállítással. Az elren
dezés, a leletek mennyisége magas mércét állított fel, melynek meg kel
lett felelnem.

Atájházban található állandó kiállítás, melyet Nikolin Edit rendezett
be és Gyucha Attila régész revíziózott, főként két korszak köré épült. A
vitrinekben található anyag nagy része a neolitikum és a rézkor lelet
anyagai. Ezeken belül is az újkőkort leghatározottabban aKörös-kultúra
képviseli, mely a Kárpát-medencébe beáramlott legkorábbi népesség.
Ők voltak az első népcsoport környékünkön, akik ismerték a kerámia
készítés fortélyait, és elsőként már nem a természetnek kiszolgáltatott,
kizárólagos halász-vadász-gyújtögető életmódot folytatták, hanem
mindezek mellett növénytermesztéssel és állattenyésztésse/ tartották
fenn magukat. Ez anép i.e. 6000 és 5400/5300 között élt környékünkön.
A rézkor időszakából a legtöbb lelet a kora rézkori Tiszapolgár-kultúrát
képviseli. Ebben a korszakban jelentek meg a nagyobb, rézből készült
eszközök és fegyverek, valamint az arany. Ők i.e. 4500 és 4000 között
éltek vidékünkön.

A vitrinek többségében a fent említett korokból származó lelet
anyagok vannak kiállítva, de akiállításban a többi korszakok emlékei is
szerepelnek. A leletek mind aGyomaendrőd környékén található lelőhe

lyekbői származnak, amik 2001-ig a Tessedik Sámuel Múzeum
gyűjtőköréhez tartoztak. Aterületen Árkus Péter, Erdélyi István, Goldman
György, Jankovich Dénes, Makkay János, Maráz Borbála, Szőke Béla
Miklós, T. Juhász Irén, Zalai-Gaál István vezetett ásatásokat. Az itt elő

került leletek egy része ma is Szarvason, másik része pedig Békéscsabán
van elhelyezve. A terület nagyon intenzív lelőhelyekben, így a régészek
mindig szívesen vezettek feltárásokat akörnyéken. Nagyon gazdag lelet
anyagot hoztak afelszínre, így amunkám során volt miből válogatni.

Mivel a korábban említett korokból származó leletek foglalják el a
vitrinek nagy részét, ezért célszerű volt olyan korszakokból válogatni
anyagot, melyek kevésbé, talán a környékbeli elterjedésükhöz képest
kisebb súllyal szerepelnek a kiállításban. Ezért esett aválasztás arómai
korban itt élő szarmatákra és a népvándorlás korában itt, a Kárpát
medencében letelepülő avarokra. A szarmaták, egy iráni népesség,
körülbelül 500 éven keresztül éltek az Alföldön, és ez alatt az idő alatt
rengeteg településmaradványt és temetőt hagytak az utókorra. Tárgyi
hagyatékaik, jellegzetes szürke kerámiáik megtöltik az alföldi múzeumok

raktárait, kiállítótermeit. A szarvasi múzeumban is sok Gyomaendrőd

környékéről származó szarmata leletanyagot találtam, főként T. Juhász
Irén ásatási anyagát, amiből kimazsolázhattam akiállításra érdeme
sebbeket.

Az avarok pedig a magyarok előtti utolsó nép volt, mely a Kárpát
medencében letelepedett, és önálló államot hozott létre. Sőt, ez volt az
első nép, mely egyesítette az Alföldet, a Dunántúlt és Erdélyt. Ismerjük

Akiállílás egy része
mind telepeiket, mind temetőiket. Akeleti lovas nomád kultúrát hozták
magukkal, melyet asírokban talált ékszerek, övdíszek, viseleti tárgyak és
a temetkezési módszerek bizonyítanak. Az avar emlékanyag is mind
mennyiségében, mind szépségében előkelő helyet foglal el a magyar
országi múzeumok kiállításaiban és raktáraiban. A tájházban újonnan
kiállított avar emlékanyag T. Juhász Irén és Erdélyi István ásatásain
került elő.

Akiállítás szépségéhez magasan hozzájárultak - a le/eteken kívül 
az új vitrinek, melyeket atájház és agyomaendrődi Múzeumbarátok Köre
vásárolt meg, és bocsátott arendelkezésemre. Az új szekrényekben, szép
megvilágításban láthatók arégmúlt idők emlékei, rövid ismertetőkkel az
adott nép történetéről és tárgyi kultúrájáról.

Végül itt szeretném megköszönni Marsiné Giricz Erzsébetnek,
Szonda Istvánnak és dr. Valach Bélának a segítséget, melyet a kiállítás
bővítése során kaptam, hathatós közreműködésük megkönnyítette a
munkámat.

Gulyás András

Tapéták: papír; selyem; habosílolt; lűrészporos

Öntapadós tapéták: 45 cm széles 295 FVm; 67,5 cm
széles 495 FVm
Csempeutánzatú tapéta: 1020 FVm
Poszterek, bordűrök

Festékek: kül- és beltérre falfestékek; színezők; .
zománc, alapoz6- és fedőJeslékek, lazúrok; hígítók;~\}.

tömítők

Egyéb: viaszos asztalterítők; műanyag kerti bútorok

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig
Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612
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2006 május 11-13-án ünnepellük iskolánk névadásának 10 éves évfor
dulóját. Névadónkra emlékezve vetélkedőt szerveztünk életéről, munkásságáról.
Acsütörtök délutáni rendezvényre 25 csapat készült már hetekkel amegméret
tetés előtt. A jó hangulatú vetélkedő fődíját a Nemzeti Színház igazgatója,
Jordán Tamás ajánlotta fel, így a nyertes csapatok 14-én megnézhették a
Holdbéli cs6nakos című előadást.

Pénteken reggel igazgatónőnk köszöntötte a jelenlévőkel, elsőként a ren
dezvény díszvendégeit, Rózsahegyi Marikát és leányát, Dorottyát, Sas József
színművész!, aMikroszkóp Színpad igazgatóját, majd Domokos László ország
gyűlési képviselőt, dr. Dávid Imre polgármestert és a megjelent vendégeket.
Iskolánk tanulóinak műsora után Solymosi Ottó, a Magyar Rádió vezető ren
dezője tartott megemlékező beszédet Rózsahegyi Kálmánról, színesítve azt ere
deli hangfelvélelekkel. A koszorúzás után a zsúfolásig megleli lornateremben
Sas József meséli mesteréről, felidézve jellegzetes hangját, slílusát. Az előadás

végén az egykori tanítványt autogramkérő gyerekek és felnőttek vették körül. A
hagyománnyá vált rendhagyó órák keretében a gyerekek és az érdeklődő

vendégek ismét változatos előadások közül választhattak.
Dr. Dinya László, a gyöngyösi főiskola főigazgatója bejárta Európa sok

országát, ezzel kapcsolatos élményeiről tartott rendhagyó órát Száguldás aFöld
körül 45 perc alatt címmel, amelynek segítségével tanulóink is kitekinthettek a
nagyvilágba.

Gál Ferenc visszatérő előadónk Budapest titkairól tartott sok érdekességgel
megtüzdelt, élvezetes előadást az érdeklődőknek.

Giricz László, aki atíz Rózsahegyi-nap mindegyikén itt volt, most aNándor
fehérvári diadal 550. évforulója kapcsán atörténelem érdekességeiről mesélt.

Horváth Csaba, aki még nem oly rég itt koptatta az iskolapadot, ma már
szerkesztő-riporterként aRádió és aTelevízió belső világába kalauzolt minket.

Szabóné Koleszár Edina témája asiklóernyőzés volt. Szelek szárnyán cím
mel madártávlatból készült felvételeket mutatott be Magyarország tájairól.

Dr. Szilágyi Ferenc irodalomtörténész Kőrösi Csoma Sándorral kapcso
latos kulatásairól, utazási élményeiről számolt be ahallgatóságnak.

Szujó Zollán és Blaskó János hajó- és autómodell bemutatót tartott az alsó
tagozatos lanulóknak aligetben.

A rendhagyó órák után ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás
következett. Farkas Zoltánné igazgatónő az erre az alkalomra elkészített
Jubileumi Évkönyv első példányait Rózsahegyi Marikának és Márton Gábor
nyugdíjas pedagógusnak adta át, kifejezve köszönetünket anévadásban nyújtott
segítségükért, támogatásukért.

Rózsahegyis emlékplakettet kapott Solymosi Ottó, Sas József, dr. Dinya
László, akik először vettek részt rendezvényünkön előadóként. Az öregdiákok
által alapított Szent Imre-emlékérmet idén Gergely Zoltán 7.a osztályos tanuló
érdemelte ki. A hat éve alapított Rózsahegyi-díj egyikét, dr. Koleszár Józsefné
tanítónő kapta, pedagógiai munkája elismeréseként. A munkahelyi kollektíva
állal adományozott díjat Farkas Zollánné igazgatónő kapta Az ünnepi ebédet
követően vendégeink az elmúlt 10 év eseményei be nyerhettek betekintést képek,
videofilm segítségével.

A rendhagyó órákat folytatva a Rózsahegyi Kálmán Iskolai és
Közművelődési Könyvtárban tartott előadást Papp Lajos, a Kner Nyomda
vezérigazgatója. Beszélt anyomdászat múltjáról, jelenéről s elképzelt jövőjéről

is. Előadását, az iskolának nyújtott támogatását emlékplakettel köszöntük meg.
A délutáni programot színesítette aTűzmenedék együttes nagysikerű előadása

az iskola színháztermében, ahol megzenésített verseket adtak elő. A nap
zárásaként aridegvárosi játszótéren aRózsahegyi-díjasok fát ültettek, tábortüzet
gyújtottunk, majd a nagyrészt iskolánk volt tanulóiból álló tűzzsonglőr csapat
szórakoztatta ajelenlévőket.

A szombat délelőtt a sport jegyében zajlott. Volt tanár-diák fut
ballmérkőzés, melyen a diákok győzedelmeskedtek, és ügyességi
sportvelélkedó, melyen adiákok és atanárok mellett aszülők is részt veltek. Itt
az együtt töltött délelőtt és ajó hangulat volt az igazi jutalom. A délelőtti pro
gram látványos eleme volt asiklóernyő-bemutató is.

Szombat délután író-olvasó találkozóra került sor a Rózsahegyi
Könyvtárban. Rendezvényünk díszvendégével, Gergely Ágnes Kossuth-díjas
írónővel beszélgetett a pályafutásáról és az endrődi gyökerekről dr. Szilágyiné
Németh Eszter.

Polányi Éva, Oláh Gizella és Vaszkó Ildikó Gergely Ágnes verseivel szí
nesítette a találkozó meghitt hangulatát. A rendezvénysorozat befejezéseként
iskolánk tanulói gálaműsort adtak, majd a dolgozói kollektíva és a vendégek
baráti beszélgetése zárta anapot.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki támogatásával segítette a ren
dezvényünk sikeres lebonyolítását!

A NEMZETI SZíNHÁZBAN VOLTUNK
Iskolánkban a Rózsahegyi Napok keretében vetélkedőn vettünk részt. Az

alsó tagozatosok közül 9 csapat egyenként öt fővel próbálkozott megoldani a
Rózsahegyi Kálmán életével kapcsolatos feladatokat. Meghallgattuk Kálmán
bácsi előadásában aFalu végén kurta kocsma című verset. Ezt ahanganyagot a
Magyar Rádiótól kaptuk meg. Avetélkedő izgalmas és érdekes volt.

Még nagyobb volt az izgalmunk pénteken, amikor Zsuzsa néni ismertette a
vetélkedő eredményeit. Azt is mondta, hogy az első helyezett csoportok tagjai
belépőjegyet is nyernek Budapestre, aNemzeti Színházba.

Az alsó tagozatos csoportokból mi, 3.a osztályosok, afelsős csoportokból
a6. aosztályos lanulók lettek az elsők.

Rózsahegyi Marika nénitől átvehettük az első helyezettnek járó szép
könyveket és okleveleket.

Agyőztes csapatok aNemzeti Színházban Rózsahegyi Kálmán fényképe előtt

Vasárnap mentünk el aszínházba, ahol megnéztük Weöres Sándor Holdbéli
cs6nakos című mesejátékát. Az előadás előtt koszorút helyeztünk el Rózsahegyi
Kálmán fényképe alá, majd egy néni körbevezetett, és megmutatta nekünk a
színházat. Élményekben gazdagon, jól elfáradva tértünk haza.

Nemes Zita
Paróczai Zsófia
Uszkai Kata
Csüllög Zsófia
Hegedűs Zoé
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Nem leállni, MSZP! ...

2006. JÚNIUS

Csöng atelefonom. Rejtell számról hívnak. Ahívó csak annyit mond: "nem
leállni, MSZP! Hiszen győztetek." És leteszi. Hm... így, sajnos, nem tudtuk
kibeszélni atelefonálóval, hogy valójában mire is gondolt. De sejtem.

Valóban győztünk. Szemérmességre semmi okunk. Gyomaendrődön a
Magyar Szocial ista Párt 3522 szavazatot kapott. Soha még ennyit. Városunkban
jelöltünk, Földesi Zoltán is rekord szavazatmennyiséggel győzött. Köszönjük
választóinknak!

Természetesen önteltek sem lehetünk. Választás. Készülődünk.

Természetesen önteltek sem lehetünk. Le sem állhatunk. Előllünk az őszi hely
hatósági választás.

Tudjuk, más pártak és szervezetek is. Az eddig függetlenségüket hirdető

szervezetek is, ők "alapvetően szocialisták" szlogennel szervezik képviselő

jelöltjeiket az őszi· választásokra. "Alapvetően" ez nem baj akkor, ha az
elsődleges cél aváros fejlődése, és nem csak ahatalom megszerzése.

Nagy verseny lesz. 011 és akkor is győzni szeretnénk. Ehhez kérjük minden,
eddig is az MSZP-re szavazó gyomaendrődi lakos segfiségét. Tudjuk, az
emberek tagként nem szeretnek kapcsolódni a pártokhoz, véleményük annál
inkább van. Erre vagyunk mi kíváncsiak, mert tudjuk, hogy aváros ütemesebb
fejlődéséhez a mostaninál jóval összehangollabb célokra és cselekvésre van
szükség. Készek vagyunk fogadni minden segfiő szándékú javaslatot.

Polgármesterjelöltünk Katona Lajos alpolgármester. Hisszük, hogy
jelöltünk az egyik legalkalmasabb e tisztség ellátására. Bízunk abban, hogy
megválasztását más szervezetek is támogatják. Képviselőjelölt jeink kiválasztása
folyamatban van. Terveink szerint minden választókörzetben állítunk jelöltet.

Aválasztók többsége azt várja tőlünk, hogy aktív korú jelöltjeink legyenek.
És igazuk van. Minden sértő szándék nélkül elmondhaljuk, hogya jelenlegi
testület átlagéletkora alapján akár nyugdíjas is lehetne. Nem az idősek ellen
szólunk. Az ő tapasztalataikra, bölcsességükre nagy szükség van.

De ma afiatalosabb lendületre van elsősorban szükség. Óriási lehetőségek
vannak aváros előll. Magyarország a következő hétéves időszakban 22,6 mil-

liárd eurót költhet el- melyet az EU biztosít számára támogatásként- fejlesztési
céljainak megvalós~ásához. Ez azt jelenti, hogy hét éven keresztül hazánkban
naponta 2,3 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. Ez az összeg
Gyomaendrőd kb. 1 éves működési költségvetésének felel meg. Etámogatással
Magyarország felzárkózását és versenyképesebbé tételét segíti az EU. Ehhez jön
még a mezőgazdaság 6 milliárdos és a vidékfejlesztés 3 milliárdos, euróban
mért támogatása.

Persze, afejlesztésekhez önerő is kell. De csak rajtunk múlik, hogyan élünk
ezzel a lehetőséggel. Csak rajtunk múlik, hogy ebből az óriási pénzösszegből

mennyit sikerül a következő esztendőkben városunk fejlesztésére megsze
reznünk. Van ebben avárosban olyan szellemi-gazdasági tőke, amely ha meg
mozduL ..

Hogy eddig miért nem mozdult? Ne keressük az okát! A jövőre koncent
ráljunk. Gyermekeink és unokáink érdekében fogjunk össze! Tekintsük egymást
legitim és jóakaratú szereplőnek ebben az igen fontos, nagy játszmábanl

AMagyar Szocialista Párt Városi Szervezetének és polgármeslerjelöltjének
vannak konkrét fejlesztési elképzelései avárosra vonatkozóan. Helyhiány miatt
azonban most nincs lehetőség annak leírására.

Sokszor, sokakkal fogunk találkozni az elkövetkező néhány hónapban. Kivel
azért, hogy meggyőzzük, kivel azért, hogy erősítsük meggyőződésében, kivel
azért, hogy beszélgessünk egy jót. Mert beszélgetni, egymás véleményét
megismerni jó. És hasznos.

És most azzal fejezem be, amivel atelefonáló kezdte. Nem leállni! Nagy dol
gok vannak kilátásban. Állítsuk össze alegjobb csapatotiOlyat, amelyik szót tud
érteni aminisztériumokkal, akormánnyal, aszocialista többséggel.

Akövetkező négy év fejlődésének ez azáloga.
BABOS LÁSZLÓ, az MSZP városi szervezetének elnöke, az Országos

Választmány tagja.
Elérhetőségeink:

Telefon: 06170/4579-901, címünk 5500 Kossuth L. u. 3. sz.

pihenéssel fog eltelni atáncosok és aklub vezetői számára. Május végén Megyeri
László szakmai vezető és asszisztense az angliai Blackpoolba utazik a világ
legrangosabb egyhetes táncversenyére és nemzetközi továbbképzésére. Pünkösd
hétfőjén több táncos egy világklasszis orosz profi párostól tanulja majd a legmod
ernebb technikai és stílusismereteket. Június iB-án aklub évzáró bemutatójára kerül
sor, majd egy hét múlva négy páros az olaszországi Cerviában fog versenyezni a
Feinda Italian IDSF Open elnevezésű nemzetközi táncversenyen. Július elején rövid
tánctábor után következik a barcelonai Junior II. Lalin Világbajnokság. Augusztus
elején aklub gyomaendrődi edzőtáborára, majd ezt követően ahagyományos egy
hetes zánkai láncversenyre kerül sor.

Atánc iránt érdeklődést tanúsító fiataloknak módjuk lesz majd bekapcsolódni
az augusztusi tánctábor munkájába, illetve az érdeklődők intenzív nyári előképző

tanfolyamon is részt vehetnek. Arészleteket ahelyi sajtóban, ílletve aklub interneles
oldalain ludhatják majd meg, ezen a címen: hllp://wwwJumbalse.hu
Rumba TSE

Világbajnokságra készül a Rumba Táncklub párosa
Molnár Ádámot és Paróczia Rebekát, a Rumba Táncklub párosát delegálla a

Magyar Tánc-Sport Szakszövetség a július B-án Barcelonában megrendezésre
kerülő IDSF Junior II Latin Világbajnokságra - tudtuk meg Megyeri László klub
vezetőt ő I.

Nem véletlen, hogy ebb61 agyomaendrődi klubból került ki az egyik világbaj
noki résztvevő, hisz: a Rumba Táncklub mérlege az idei országos bajnokságokon
négy arany-, egy ezüst- és egy bronzérem, valamint további négy döntős helyezés.

Amár korábban megrendezett "D" és "C" osztályok után az országos bajnoksá
gak sora május elején a nemzetközi minősaésű .B· és .A· osztályok országos
bajnokságával fejeződött be. Székesfehérváron megrendezett .B" Osztályos
Országos Bajnokságon junior /I latin kategóriában országos bajnok lett Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka. Klubtársaik, Czeglédi Dávid és Andor Nikola pedig a
nagyon jónak számító kilencedik helyezést érdemelték ki. dk egyébként standard
táncokból remekeltek egy Budapesten megrendezett klubközi táncversenyen, ahol
bronzérmes helyezést értek el. Aklubközi versenyek döntősei voltak még ebben az
időszakban: Palercsik Dávid és Sztankó Nanetta ötödik,
Csapó László és Fónagy Zsófia, valamint Bencsik
Mihály és Szilágyi Edit egy-egy hatodik helyezés megsz
erzéséveI. Május 7-én aBékéscsabán megrendezett "A"
Osztályosok Országos Bajnokságán Perei Péter és
Sárközi Noémi az ifjúsági latin mezőnyben a dobogó
harmadik fokál foglalhalla el bronzérmes helyezésével. A
Rumba Táncklub versenyző i akiemeIt szintű területi- és
országos bajnokságokon, illetve ranglista versenyeken
idén eddig összesen tiz arany-, két ezüst-és három
bronzérmes helyezést értek el, atovábbi tizenkét döntős
helyezéssel együt!. Ez egyfajta rekord is aklub harminc
négy éves történetében.

Atinédzser táncosok sikereitől természetesen afel
nőttek sem maradtak el. A Pozsonyban megrendezett
Duna Kupa IDSF Open nemzetközi táncversenyen
Kovács László és Kelemen Erika ért el ezüstérmes L;·,-,-~~~_~;".j~~~~~,--,,-~~~~::"~_JlJL----:t-:.._~~

helyezést a21 év alalliak versenyében. (Balról jobbra) Molnár Ádám, Paróczai Rebeka, Czeglédi Dávid, Andor Nikaia, Perei Péter, Sárközi Noémi aBrno Open
Ilyen előzmények után a nyár természetesen nem a táncversenyen, (lent, középen) Kelemen Erika és Kovács László aDuna Kupa nemzetközi táncversenyen
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LOVASTÁBOR
f!..:z. idén is szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt

aHősök útjai "Szarkafészek" lovastanyán l

Jelentkezés 5 éves kortól.
Időpontok:

július 24-től július 28-ig • július 31-től augusztus 4-ig
Bővebb információ a(66)285-704, vagy a06/20/3296-249-es

telefonszámokon.
Köszönettel SZARKA ZSOLT nevelő és lovasoktató

Moszkvai látogatás
Dávid István politikai szerepvállalása

2005 novemberében Athénban avilág 73 kommunista pártjának találkozó
ja zajlott Ekkor kapott meghívást a magyarországi Munkáspárt egy moszkvai
látogatásra. A küldöttség dr. Thürmer Gyulából, a párt elnökéből, valamint a
gyomaendrődi Dávid Istvánból és egy tolmácsból állt.

Dávid István a párt központi bizottságának tagja, volt gyomaendrődi

képviselő-testületi tag elmondta, hogy az utazásra saját költségen került sor.
Február 11-én indultak Ferihegyről, megérkezésük alkalmával a seremetyevói
repülőtéren Andrej Filipov külügyi osztályvezető várta őket Ellátogattak a

Dumába is (négy egyéni és több listás kom
munista párti képviselő ül az orosz törvény
hozásban), ahol külön-külön Putyin elnök
helyettese és Gennagyij Zjuganov, az Orosz
Föderáció Kommunista Pártjának vezelője

is íogadta a magyar küldöttséget A
lalálkozó baráti légkörben zajlott, és a tár
gyalási napok során kitüntetéseket vehettek
át a magyar delegáció tagjai
Megállapították, hogy szerintük szükség
van a kommunista pártokra nem csak
Európában, hanem világszerte, sajövőben

is számolni kell velük. Amoszkvai tárgyalá
sok célja egyébként a két párt közötti kap

csolatok újbóli felvétele és további ápolása volt. Találkoztak az Amerika Kutató
Intézet igazgatójával, Szergej Prokowal is, amely intézet aDumának, Putyin
elnöknek nyújt megfelelő tanácsokat

Meglátogatlák még a volt KGB nyugdíjas vezetőjét és a Pravda
szerkesztóségét, amely épület egyik szárnya éppen akkor hatalmas tűz martalé
ka lett. Utolsó tárgyalásuk aDuma alelnökével, Kupcowal történt.

Nagy sikert aratott gyomaendrődi ajándékával Dávid István, ugyanis egy
nagy, kerek veknit vitt magával, amit nagy élvezettel fogyasztottak el amoszk
vaiak. Gyermekkori álma is teljesülheteIt az öregszólói születésü Dávid
Istvánnak, amikor egy moszkvai áruházban egy kozák sapkát, usankát vásárol
hatott magának. Elmondta még, hogy életében ez óriási élményt jelentett, hiszen
a februári télben feledhetetlen volt Moszkvát látni, ilyen nemzetközi párt
találkozón részt venni, magas rangú személyekkel találkozni.

Sajt és túró, meg szórakozás
AVIII. Nemzetközi Sajt- és TClrófesztiválról

kl idei fesztivál színhelye az Erzsébet-ligetben kialakított rendezvénytér
volt Anégynapos rendezvény különlegessége idén is akóstolással egybekötött
termékmustra volt A gaszlronómiai fesztivál célja 2üüG-ban is az egészséges
táplálkozásra történő figyelem felkeltésére irányult, valamint, hogy bemutassa a
talán visszatérőben lévő régi, hagyományos tejtermékek (tehén, kecske, juh)
gazdag tárházát, ezek fogyasztását szorgalmazza Asajtok, túrók széles kínálata
mellett találhattunk astandokon még péksüteményeket, borokat, egyéb ilalokat,
biókészítésü termékeket, halételeket. savanyúságokat, édességeket A kiállítók
száma idén harminchárom volt, a hazaiak mellett Romániából,
Franciaországból, Olaszországból, Szlovákiából érkeztek.

Aprogramok között is válogathatott agasztronómiai rendezvényt felkereső,

mintegy tizenötezer látogató. Az időjárás végül megemberelte magát, ssegítette
az esemény sikerét Többek között láthatta-halihatta aközönség Lagzi Lajcsi!, az
V Sutlyomba Népzenei Fesztivált, az országos mazsorettversenyt (lásd a 8.
oldalon), Mága Zoltánt az Angyalokkal, Maról Vikil és aNova Kultúrzenekart, az

Akantisz-zenekart, a Komédiás Kör produkcióját, a Kner Tánc-Sport Egyesület
táncosai!, Paczuk Gabi müsorát, Szabó István pánsípművész játékát, gyermek
műsorokat, Kadlott Karcsit Bene Lajossal, Horváth Béla helyi Megasztár
exrésztvevőt, a Körösmenli Táncegyüttest, az Ószidő Nyugdíjas Klub műsorát,

Uhrin Benedeket, a mezőgazdasági lanulók sportvelélkedóit, a zeneiskolások
mŰsorát. .

Arendezvényt Benedek Fülöp államtitkár nyitotta meg. A fesztivál kiemeit
támogatói voltak: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, FVM, Gyomai Kner

Nyomda Zrt, Békés Megye Képviselő-testülete, Magyar Telekom, Békés Megyei
Hírlap, Rádió 1 Békés Megye. További huszonöt, zömében helyi cég is támo
gatta és segítette a rendezvény létrejöttét Az idei esemény lebonyolítói,
szervezői sorába belépett a Brawo Eseménymarketing, Budapest Kft. is a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, a Bethlen Alapítvány, a város
önkormányzata mellett. Műsorvezetője Nyíri Dóra és Poharelecz László volt.
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Az ősszel el következendő önkormányzati választásokkal egy időben

.történik majd a települési kisebbségi önkormányzati választás is. (A
választásról egyébként mindenki kézhez kapja május végéig az ismertetőt

egy mellékelt kérelem-nyomtatvánnyal.) Ezt a 2005. évi CXIV. törvény
szabályozza. A választáson az voksolhat, aki egy adott kisebbséghez tar
tozik' s ezt nyilatkozatával vállalja, szerepel akisebbségi választói jegyzék
ben, választójoggal rendelkezik aválasztás napján ... A kisebbségi önkor
mányzati választást akkor túzi ki a helyi választási bizottság, ha a
településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi
választópolgárok siáma a választás kitűzésének napján eléri a 30 lőt. A
települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért
szavazni legreljebb 5 jelöltre lehet. .. (Kivonat az ismertetőből.)

Dági János felhívása és hírei
Szeretné felhívni az emberek figyeimét a soron következő önkor

mányzati választások előtt Dógi János aCigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke arra, hogy fontos aregisztráció akisebbség körében, már csak azért
is, hogy ezzel alátámasztják a helyi cigány lakosok, hogy létszámuk jelen
tős, és reméli, hogy legalább öt-hatszázan visszaküldik ezt. Attól tart Dógi
János, hogya2007-es források elosztásánál aJelenlegi alacsony bevallási
szintet elérő cigány lakosok létszáma (statisztikailag mért adatok szerint)
nem lesz elegendő annak kihasználására. Azonban aszervezet, akisebbség
legitimációja miatt sem mindegy, hogy hányan vallják magukat cigány
kisebbséghez tartozónak. A szavazáson mindenki vegyen részt, a cigány
kisebbséghez tartozók is természetesen, és éljenek a lehetőséggel saját
kisebbségi szervezetük megtartásában!

Élelmiszer adomány
ACigány Szervezetek Országos Szövetsége és az Élelmiszer Egyesület

megállapodást kötött a tavalyi évben. Ennek értelmében adott be a
gyomaendrődi szervezet támogató társpályázóként aFVM-hez egy pályáza
tot az intervenciós tartós élelmiszerek megszerzésére és támogatáskénti
kiosztására. Ezt megnyerték. Most, a közelmúltban lisztet és száraztésztát,
mintegy 17 tonnát hoztak Gyomaendrődre. s ebből közel 700 rászoruló
család részesü II, mind öregszőlői és gyomaendrődi. A kisebbségi önkor
mányzatnak csak a luvardíjat kellett biztositania Budapestről, a többil,
értelem szerint az élelmiszerbank finanszírozta. A későbbiekben más
élelmiszer is várható. Az érvényes szerződés erre vonatkozóan novemberig
tart. Az élelmiszer arászorulók között nagyon nagy népszerűségnek örven
dett, sajövőbeni hasonló akciót is nagy örömmel várják.

···A
_. __.~.

Az élelmiszer osztáson

AZ ORSZÁGOS MAZSORETTVERSENYRŐl

Április 30-án Gyomaendrődön került megrendezésre a VI. Magyar
Mazsorett Bajnokság és Fesztivál. Aragyogó idő és acsapatok felvonulása kic
salta a Fő útra a kedves gyomaendrődi lakókat. Valóban, szemet
gyönyörködtető látvány volt asok mazsorett, mikor szebbnél szebb ruhákban
parádéztak. Rövid köszöntő után elkezdődött abotos, majd apomponos menet
táncverseny. Igazi show-hangulat alakult ki, a lányok egymást biztatva sikon
gattak, a közönség pedig tapssal biztatta őket. Kis pihenő után a sportszerű

verseny folytatódott, a fesztivál színpadán három korcsoportban és nyolc
kategóriában. Óriási és csábító volt a tét: kijutni LengyelorSZágba, az Európa
bajnokságra! A folyamatosan zajló vetélkedés zsűrije nehéz helyzetben volt,
hiszen nagyon szoros volt averseny_ Az eredményhirdetéskor 47 serleget, 47
érmet és 105 oklevelet osztottak ki.

Aköszönő és biztató szavak jólestek! Atisztelt zsűri és amazsorett-csoport
vezetők elismeréssel szóltak aszervezésről, az egész napról. Elégedetten, barát
sággal távoztak Gyomaendrődről.

Köszönettel tartozunk a Bethlen Gábor Szakképző Iskola igazgatójának,
tanári karának és minden dolgozójának amiért megrendezték immáron sokadik
alkalommal a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált. Köszönjük az anyagi támo
gatást a következő személyeknek: dr. Dávid Imre polgármester, Gubucz József
iskolaigazgató, Jakus Imre képviselő, Poharelecz László vállalkozó, Újlaki
Szabolcs vállalkozó. AHumánpoiltikai és Kulturális Bizottság, Városi Zene- és
Művészeti Iskola. Mindazon szülőknek is köszönet jár, akik segítettek a
szervezésben. Szeretném kiemelni Bárkainé Szmola Andrea, Nagyné Varjú
Ildikó és Mag Lajos segítségét! A konferálást köszönöm Nyíri Dórának és
Poharelecz Lászlónak. .

ASzínfal Mazsorett Csoport szeptemberben utazik Lengyelországba, Opole
városába az Európa-bajnokságra! (Minden kategóriában az első három helyezett
nevezhet!)

Eredményeink: Junior korosztály: II., III. helyezés. Senior korosztály négy
II. helyezés, egy I. helyezés, mindez nagycsoportban. Szóló, duó kategóriában
Knapcsek Kitti, Arnótszky Judit, Baráth Beáta, Hajdú Tímea, Gergely Viktória,
Szűcs Ivett és Polányi Alíz ért el dobogós helyezést

Hunya Jolán, mazsorettcsoport vezető

"A Bogrács Napja"
IV. Paprikáskrumplifözö Verseny

Helyszíne: Gyomaendrőd, Öregszölö, "Szent Imre" Idősek Otthonának udvara
(Kondorosi út)

2006. június 10.
Egésznapos prog:-am

Fózési kategóriák:
1. Apaprikáskrumpli bármilyen adalékanyaggal

2. Egyéb katergória (bármilyen étel amit bográcsban főznek)

Nevezés:
részletes információ június 9-ig a30/9538-664; 70/6353-345-ös telefonon.

Töltsön egy kellemes napot Öregszőlőben!
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KOZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

AKner Múzeum és Könyv alapítvány az 1997. évi közhasznú szervezelekről

szóló ClVI. Tv. értelmében a Békés Megyei Bíróság Pk.60.260/1998/2. számú
végzése alapján közhasznú szervezet minősítést kapott.

Az alapítvány tevékenysége:
• a Kner Nyomdaipari Múzeum támogatása, fenntartása, gyarapítása és a

Kner hagyományok ápolása, kiadványok megjelentetése,
• aKner és amagyar nyomdák történetének kutatása, publikálása, feldol

gozása
• magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográ

fiához kapcsolódó rendezvények, kiállílások szervezése, támogatása
• neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása,

évfordulók megünneplése
Akuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében döntöttek apénzeszközök

felhasználásáról. A kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek az alapítvány
székhelyén lettek elhelyezve, azokba a közhasznú szervezetek nyi Ivánosságára
vonatkozó rendelkezések szerint bárki betekinthet.

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásiiról IE F -ban)
A NKÖM által a kulturális szakemberek normatív továbbképzéséhez elő

irányzott 2005.évi költségvetési támogatás kifizetése a 2006. évben valósul
meg.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról IE Ft-ban)
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Saját tőke összesen 4517 5205 688
Induló tőke 100 100 Q

Tőkeváltozás 4141 4417 276
- Atőke változásra ható tényező:

aközhasznú tevékenység előző évi eredménye
Tárgyévi eredmény 276 688 412
- az eredményre ható tényezők:

a) működésre kapott támogatások 789 637 -152
b) egyéb bevételek 1247 1259 12
c) működési költségek 1760 1208 -552

Az alapítvány 2005. évi számviteli beszámolója
MÉRLEG IE Ft-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft-ban)

Tétel megnevezése
A. Belektetett eszközök
B. Forgóeszközök
B/I. Készlelek
B/II. Követelések
B/III. Értékpapírok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C. Saját tőke

C/1. Induló tőke

C/II. Tőkeváltozás

C/1I1. Tárgyévi eredmény
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
Források összesen

Előző év
1027
3490

3490
4517
4517
100

4141
276

4517

Tárgyév
494

4711

4711
5205
5205

100
4417

688

5205

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról l EFt-ban)
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Jogi személyiségű társaságok Működési költségre 500
SZJA 1% APEH Alapítványi célra 637

Kimutatás a vezető tisztségviselólmek nyújtott támogatásokról
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány vezelő tisztségviselői díjazás nélkül

végzík tevékenységüket.

Beszámoló a 2005. évi közhasznú tevékenységről

Az alapítvány valamennyi kiadása az Alapító okiratban foglalt célok meg
valósítására irányult.

A 2004. évi 1%-os SZJA-felajánlásokból befolyt összeget a kuratórium
döntése értelmében a2006. évben használjuk fel.

Az alapítvány kuratóriuma kétszer ülésezett, ahol a kurátorok jóváhagyták
az éves beszámolót. megvitatták és elfogadták az alapítvány és amúzeum 2005.
évi munkatervét és költségvetését. Az alapítvány működése során lehetőség

szerint mindent megtett annak érdekében, hogy avállalt feladatait minél telje
sebben ellássa.

Gyomaendrőd, 2006. február 25.
GYERGYÁK GYÖRGY, akuratórium elnöke

vodofon

Alétel megnevezése Előző év
1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele

(2.-7.:;orok) 2036
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott

támogatás 789
3. al. alapítótól O
4. b/. államháztartás más alrendszerétől 789
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás O
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 747
7. 4. Egyéb bevételek 500
8. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sarok)
9. 5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 6. ~9Yéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C) Osszes bevétel (1+8. sor) 2036
12. D) Közhasznú tevékenység költségei 1760
13. E) Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tev. költségei
15. 2. ~9yéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F) Osszes tevékenység költségei

(12+13. sorok) 1760
17. G) Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó

költséghely.
18. H) Adózás elötti eredmény 276
19. I) Adófizetési kötelezettség
20. J) Tárgyévi eredmény (18-19.sor) 276

Tárgyév

1896

637
O

637
O

759
500

1896
1208

1208

688

688

.Ehhez szólj hozzá!

.. Beépített kamera
• MMS. WAP, GPRS
• Hangrögzítő.

Keresd aVodafone. hivatalos partnerét!
. Gyomaendrőd. Fő út 188. Tel: 66/283-474
: .Nyitva tartás:

H-P.: 9.00-12.00, 13.30-17.0
, Szo-v.: 9.00-12.00

... ~tlo~1:ftU 200f,. "'--~1 ~~~ ~~~ I"\'l"'f-J ""1I"'\';.r~ A ftIleIA.~lt '*:l.".m.Jt... ~.UlI.
~N:.:'''AId:.:.r1:<tdl~ln.e'.utI.~lbl:)lohzV.t401~··l~hl::~.1It"'~weU.l'h)l·.:;I~~iIo~V<,ICf'""'Ul1lI'

~ ....~~~~;.s.w.P~[QYaft"ttt~ioll":v4;~fI~t~iott~;.xc.....~....r~I~t.~
t>tt:.t ~tc e<~ :..~~ ~ ~b ~~~ ~"dn rr...~~ _.",,,,rk."l A~~
",~·lk:-_"~~I--:.konrnc~"«>c~ht'_"1.t~tf'~IetIo!~'o."'~_~~~UO':~e4~~I.:-..:o

.~~~;r.tÁ5.tt.~~a~~~~PQ'l'.tt.:ltIbl_.~..~tl.
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APRÓHIRDETÉSEKHunya Alajos: Ehető és gyógyító gyomnövények (II. rész)

1. Fehér libaparéj (libatop) Egyéves, igen elterjedt, gyakori
gyomnövényünk. 20-140 cm magasra megnő. Vastag
karógyökere van, melyből oldalgyökerek fejlődnek.

Hosszú, nyélen ülő levelei lándzsaalakúak és hegyesek.
Többféle változata van. Virágzata tömött fürt, vagy
piramis alakú füzér (a közepén a tömött fürtű termés
látható). A termése egymagvú, mely 1-1,5 mm
átmérőjű. Maghozama nagyon magas, évente több ezer
magot hoz. Júniustól késő őszig virágzik és érleli ater
mést. Főleg a homokos talajokat szereti. Magjai
csírázóképességüket évekig megtartják (6-10 évig).
Gyorsan növő gyomnövény, az egész világon elterjedt.
Konyhakertben rendszeres kapálással védekezhetünk,
ugyanis atalaj felső rétegében (3-5 cm) csírázik amag,
amélyebbre kerültek várják, hogy mikor kerülnek afel
szín közelébe. Illóolaj tartalmú hatóanyaga van. Fiatal

. . hajtásai! a spenóthoz hasonlóan főzik. Leveleit
Feher libatop megszárítva tea készítésére használják. Nyálkahártya

megbetegedéseknél is gyógyító hatású Serkentő gyógyszer (máj, vese, hólyag)
idegbénulás esetén is alkalmas gyógykezelésre

INGATLAN
Gyoman akozpontban, tetoterbeéplteses,
2 család részére is alkalmas, höszigetelt, jól
karbantartott családi ház melléképúlellel,
garázszsal, 600 m2-es lelken eladó.l.ár: 14 M
FI Erdeklódni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os telefonszámon lehel.
-b-4x-
Póhalmon, köves út melleit, tanya eladó, 700
m' gazdasági épüleHel és 2heklár föddel (vil
lany, fúroH kúl van). I.ár 2,5 M Fl Erd.:
06/30/3806-884 -b-4x-
Gyomán, aBudai u. 1. sz. alaH összkolT]lor
tos parasztház eladó. I.ár 4 M Ft Erd.:
06/30/5795-875 -b-4x-
Gye., KondorosI ut melleH, a7-es km-kőnél,
8.2 ha szántóföld 340 ak értékben eladó. I.ár
7MFt Erd.: 06/23/356-266.-b-4x-
Gye., Pasa u. 13. sz alall kertes hál eladó
garázzsal, melléképületekkel. I.ár 12 M Ft
Erd.: 66/284-248 -b-4x-
Gyoma közponlJaban egy 3 szobás és egy 1
szobás összkomfortos lakás együtt eladó.
Vállalkozásra nagyon alkalmas. I.ár 9,2 MFt
Erd.: 06/30/6472-407 -b-4x-
Gye., 90 m'-es családi haz, amerikai konyhás
+ garázs, parkosiloH kerHel eladó. I.ár 12 M
Ft. Erd.: 66/285-810; 06/70/2150-304
-b-4x-

Gye. központjában összkomfortos parasztház
eladó. I.ár 8 M Ft Erd.: 8-16 óráig
06/70/3843-329 -b-4x-
Gye, Vasárlérl ltp. piac lelő II garazssorán
reális áron garázsi vennék. Erd.: 06/30/3280
633
Gye., Amerikai konyhás 4szobás, összkom
fortos ház reális áron eladö.l.ár 12 MFt. Erd.:
06/20/4647-536 -b-4x-
Gyomán, Allila u. 6/1. sz. alaH 4szoba+nap
pali, letóteres + melléképülelekkel családi
ház eladó. I.ar 14,2 M Ft. Erd. Hornokné
Gye., Allila u. 6/1. -b-4x-

Gye., Arpád u. 23. alaHI összkomlortos ház
ásoll kúllal, 2 nagy diölával, 1300 m2 kerttel
eladó I.ár 3.5 MFt. Erd.. 66/386-348. -b-4x
Gye, Vásarlérl ltp 2,5 szobás lelullloH föld
szinli lakás eladó. I.ár 7 M Ft. Erd.:
06/30/4395-945 -b-4x-

2. Mezei katáng (kávékatáng) 20-180 cm magas merev szárú, évelő

növény. Hengeres alakú, mélyreható gyökere van. Felső

levelei lándzsásak vagy tojásdadok. Virágai világoskék
színűek, melyek csak areggeli órákban nyílnak. Júliustól
oklóberig virágzik. Sötét színű termése 2-3 cm hosszú.
Maghozama évenként hat-hézezer. Utak mentén, árkok
szélén, mezsgyéken, parlagos helyeken található. Sokfelé
agyökere miatt termesztik is. Elterjedt Európában, Észak
Afrikában, Ázsiában. Sok C-vitamint, foszfort, inzulint,
magnéziumot, kalciumot tartalmaz. Leveleiből, de főleg a
gyökeréből készült főzet a vesét, májat, lépet tisztítja, a
felesleges vizet és az epét elválasztja. Cikória gyökerél

kávé készítéséhez használják Aszárított gyökeret megpörkölik, majd megőrlik.

Gyoma, BaJcsy-2s. ut 93. sz 2 szobás,
összkomfortos ház eladó. I.ár 8,5 M Ft
Megfekinlheló szombal délután. -b-4x
Endród, Selyem ut 85. sz. alaIII össikomfor
los, 2 szobás. nagy portás kockaház eladó.
I.ár 6.7 MFt Erd.: 06/70/3150-467 -b-4x
Gye., Kecsegesl-holtágnal vIzparti nyaraló
horgászati joggal eladó, gyomai ingatjan
csere is érdekel. I.ár 6 M FI. Erd.:
06/30/5277-917; 06/30/5260-693 -b-4x
Gye., 2,5 szobás családi hál eladó. !.ár 5 M
FI Erd.: 06/70/9438-212 este 17 ó után;
szombat, vasárnap e~ész nap. -b-4x-
Gye, 2szobás, ÖSSZ omlorlos hál elado.l.ár
5,5 MFt Erd.: 66/285-191; 06/20/5387-150
-b-4x-
Gye., Szélmalom u. 1. sz. alaIII ház súrgésen
eladó. 2 szoba. gálos, túrdószobás, nagy
kerHel. I.ár 3MFI. Erd.: Kmellár Allila, Gye.,
Tamási u 8. sz. -b-4x-

Békéscabán, aLencsésIn 1,5 szobas, 1. em.
erkélyes, felújílolllakas eladó. I.ár 6,6 MFt
Erd.: 06/30/4063-999 -b-4x-
Gyomán 2szobas, összkomfortos, sálortelos
ház 750 m2 telekkel eladó. I.ár 7MFt Erd.:
06/30/4874-484 -b-4x-
Gye., B. Molnár u. 2. sz. alall bonlasra valo
épülell050 m'lelekkel eladó. I.ár 2,5 MFI.
Erd: 06/30/9104-115 -b-4x-
Endrőd" Oregszólö, Dlola u. végen 1600 n.öl
és az Almosdombon 1300 n.öl föld, és 60
literes fagyasztó eladó. Erd.:
661185-143
Gyoma, Pelofr u. 42. sz. alaIII 3 szoba
Qsszkomlortos család) ház garázzsal eladó.
Ar megegy. szer. Erd.: 06/70/5009-176
-b-4x-
Gye., Budai u. 40. sz. alall családi ház elado.
I.ár 2.8 M FI. Erd.: 66/386-414; 386-703.
-b4x-
Gye., Ma9tárlaposI u.1-3. sz. alall épü10.IéI
ben lévo ikerház áron alul eladó. Erd.:
06/30/5657-790

Gye., gyÓgtürdohöz közel 2 szobás hál el
ado. I.ar ,5 M Ft Erd .. 06/36/315-145.
-b-4x-

Felhívás!
Iv. elmúlt idöszakban több alkalommal elölordult, hogy ezidáig ismeretlen

elkövetők vas· és egyéb lémhulladék vásárlási szándékkal felkeresik ahelyi lakosokat,
vagy hamis 20 ezressellizetnek, vagy alakó figyeimét elterelve besurrannak alakásba,
és onnan készpénzt, illetve egyéb értékeket visznek el. Iv. ilyen cselekmény megelözése
végell felhívják alakosság figyeimét, hogy idegen személyeklöl20 ezres bankjegyei ne
fogadjanak el, azt ne váltsák fel, illetve alakásukba semmilyen körűlmények közöll ne
engedjék be öket. Jellemzöen többen vannak, és kisteherautóval járják az utcákat.

Április 23-án adéli órákban igazoltallak ajárörök egy szeghalmi lérti!, aki gépko
csival közlekedeII Gyomaendrödön. Iv. igazoltatás során kiderüll, hogy korábban a
bíróság eltiltolla avezetéstöl, ennek ellenére mégis vezetett. Ellene szabálysértés miatt
tellek feljelentést.

22-én egy helybeli asszony bejelentette, hogya szomszédja légpuskávallövöldözik
az utcán játszó gyerekekre. Iv. intézkedö járör ahelyszínre érve megtalálta az erösen illas
szomszédot, aki elmondta, hogy azért lövöldözött a gyerekekre, mert nagyon
felidegesílellék. Alégfegyvert nem akarla áladni, de arendörök aházban meglalállák azl.
Garázdaság miatt indult ellene eljárás.

Igazoltatás során kiderült 1S-én egy rértiról, hogy körözés alalt áll, ezért arendőrök
előállílás után átadták őt anyomozó hatóságnak.

Illasan vezetésen kaplak ajárörök egy hölgyei és egy lassújármú vezetőI, akik ellen
eljárás indult.

[. Rendőrségihírek .]

3. Salátaboglárka Nedvesebb, vizesebb talajokon,
árkok szélén fordul elő. Bojtos gyökerével kapaszkodik a
talajhoz. Levelei hosszú nyélen ülnek. Virágjának színe
sárga. Frissen fagyasztva, salátaként kitűnő köszvény,
reuma és ágyékzsába ellen. Aranyeres fájdalmak esetén
is jól bevált a belőle készített saláta. Fogyasztása után
némi bágyasztó hatást fejt ki.

5. Tavaszi kankalin Vajgyomnak is nevezik ezt a18-30
cm magas növényt. Levelei agyökértörzsből fejlődnek ki.
A tőkocsány végén Jelennek meg a tölcsér alakú, sárga
virágai. Leveleit és virágait gyűjtík. Reumások, köszvénye
sek, ízületi gyulladásban, migrénben szenvedők

fogyasszák a leveleiből készített főzeléket, salátát.
Virágaiból készült tea izzasztó és köptető hatású, valamint
gyógyhatású ahólyagra és avesére, szamárköhögésre.

4. Papsajtmályva Hosszú főgyökérrel ren
delkező gyomnövény. Levelei hosszú nyelűek,

vesealakúak, csipkés szélűek. A levelek
hónaljában megnyúló kocsányokon ülnek a
virágok magányosan, vagy többesével. Termése
pogácsa alakú, mely érelten 11-14 részre
tagolódik. Gyermekkoromban Endrődön ahoz
zánk közel eső Erzsébet téren Gellai és Duda
Béláékkal ettük is a fenti termést csintalanság-

Papsajtmályva ból. Ma már valamennyi kontinensen megtalál-
ható. Leveléből készült leves vagy ez leforrázva

kitűnő torok, mandula, valamint fogínygyulladásnál gyógyításra használható.
Zsenge levelét leapótlóként is alkalmazzák.
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A P R Ó 'H I R D E T É S E K

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Szujó Zsolt és Bálint Edit, Oláh Csaba és
Kelecseny Tímea, Pádi Ede és Klein Ildikó, Cseh János és Csuti Katalin.
Elhunytak: Köles Istvánné Kruchió Ilona 85, Horváth Gábor 65 éves
korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÖBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7.... és az
@!IIJU apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

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

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

,-----------------------------------------------------------------------------c---------~

í INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j
I . . I, ,
l Feladó neve: 0.0..................................................... l
! Címe: : ~ -l, ,
! C$erebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): l,. ,, ,, ,: ~ ' ~ ........... .. :
, .
: :I· •••••••••••••• ',' ,' , •••••••• ~. .. 1, ,
:' , . . , :: '" : ~.. !
j !
: (Irányár: ., Ft.) (olvasható irássaLJ) i
~ :.. ...__J

lakarrtást, vasalásl vállalok. ~rd.: 283-901
JARMU

Eladó 2 db hevero (8000 FVdb), 3 fáZlsu
daráló (15 OOO Ft), 2db fotel (2000 Fl/db).
dohányzóasztal (1000 Ft). Erd.:
06/20/2559-403 -b-4x-

Megklméll SIMS.ON motorkerékpár lÓ
állapotban eladó. Erd.: 06/30/9781-803
Utánfutó 3 q teherbirásu, ponyváZott,
~rvényes múszakival eladó. I.ár 70 E Ft.
Erd.: 66/284-327 -b-4x-
Cltroen AX 1,1 piros, megkimélt állapotban,
kis fogyas~ású, friss múszakival eladó. I.ár
350 EFt. Erd.: Kovacs Zoltán Gye., Bartók
B. 29. sz. -b-4x-

MUNKALEHETOSEG

SiMSON S51, 4sebességes, eladó. I.ár 60
EFt. Erd.: 06/70/2702-454 -b-4x-

KERES

Megkimélt, Jó állapotban SImson motor
eladó. trd.: 66/282-905 esti órákban.
Jó állapotban lévo 126-os Polskl Fiat (lejárt
l)1úszakival) sürgósen eladó. I.ár 28 E Ft.
Erd.: 66/284-785 -b-4x-

TARSKERESO

u. 25. tel.: 282-366.; 06/30/4873-964;
06/30/9781-803
2 funkCIÓS ([Jlegklmélt állapotban)
babakocsi eladó, Erd.: 06/30/4873-964
Gyerme.k hever6, kanapé lÓ állapotban
eladó. Ar 6EFt. Erd.: 06/20/4280-457 -b
4x-

LAKAS/KIADO

Gyoma, BajCSY-Zs. 61. alatt 2szobás, félig
felújított ház kis keJltel, vállalkozásra is jó,
eladó. I.ár 5MFt. Erd.:L 06/70/5237-406 
b-4x-

GyomáQ, Kollmann Up.-I 1 szobás lakás
kiadó. Erd.: 06/30/3947-729 este
Gye., Október 6. ltp-en 2szobás bulorozott
lakás albérletbe kiadó. Érd.: 06/30/3467
885 -b-

KörÖSI holtágaknál keresek vIzparti tel ket
I~kható éprrménnyel, víz, villany szükséges.
Erd.: 06/20/3664-591

A rotkaép Klt. felvételt hirdet komuves
munkakörbe. Erd.: 06/30/3384-225

174754 éves mackós termetu, özvegy fert,
keresi élete párját. Levélcím: 5502
Gyomaendrőd, Pf 7. -b-4x-

Veszelyes fák (fenyo IS) kivágása, gallyazása,
túzifa felvágása. ill. kertek, udvarok kaszálása
elérhető áron. Erd.: 06/70/2830-347

Corpos~no 4 csal.ornás lerápiás slimulátor
eladó. Ar 30 EFI. Erd.: 66/282-706 -b-4x
Eladó: asztalok, székek, fotelek, tolószék,
szekrény. Erd.: 06130/9810-025

Használt Cikkek kaph~tók: hut6, fagyasztó,
lúnyíró, kerékpár slb. Erd.: Körgát u. 25. Tel.:
282-366; 06/30/9781-803i 06/30/4873-964
3000 db vályoglégla elado. 20 FVdb. ~rd.:
06/20/4581-345
Giíltuzhely (palaclos), Singer varrógép,
szobabútor eladó, rd.: 284-482

erte. u varo sz nt sa, mar sa,
egyengetése, . füvesitéshez gépi tala-
~IÓkéSZíléS. Erd.: 386-053

HasznáUclkkek kap halok: lagyasztók,
kerékpárok, hútók, fúnyírókstb. Érd. Körgát

3soros kukonca vetógép eladó, mutrágyát IS
szórja. I.ár 120 EFI. Erd.: este 66/285-510
b-4x-

Keresek megvételre kifogáslalan állapotu
babakocsit, kiságyat, babaruhákat,
pelenkázót, járókát stb. Ajánlalokat a
06/70/5876-804 számon várom. -b-4x
Vállalom szakdolgozatok. levelek meglrását,
szövegszerkesztést, gépelésI. valamint
bejárónői munkát, takarítást. Ajánlatokat a
06/70/5876-804 számra kérek.

Körbalás szalma, fhomas SZlvallyu lar
tozékaival és elektromos szivattyú, IFA
vonópont, MTZ önindító, vízmelegltó, 5 db
gumiszalag körbálázóra, és házi szalámi
eladó. G~e. Móra F. 20. Erd.: 66/284-082
NOI, férfíodrászat es szolánum (25 FI/perc)!
Melegollós hajvágás!. Hol? Endródön, a
Rózsa ~esszó meltelt. Erd.: 06/30/5219-869
BAU-l X Fürdoszoba Szalon' MI meg
valósíljuk álmai fürdőszobáját l Nézzen be
hozzánk, s nem bánia megJ Hol? Szarvas.
Oeak F. 2. sz. Tel.: 216-023

Eladó 12 l-es hul6szekrény és 160 J-es
fagyasztóláda. Fa lalicskát keresek. Erd.:
06/30/3540-706

Bálak, rendezvények, táncos osszejövetelek
éló zenét szolgáltaló zenekara az Akanlisz!
Tel.: 06/20/2216-633; 06/30/6108-928 -b
4x-

Gye.. öregszoloben, a. KIS u. 4. sz. alaItI háZ
eladó. I.ár 2,5 M Ft. Erd.: 06/30/4827-956;
66/386-853 este -b-4x-

p. IV. ker. Káposztásmegyeren 4. em. 2,5
szobás, hallos lakás eladó.l.ár 12 MFt. Érd.:
30/2306-848 - b4x-

Gye.. fürdöövezetben bsszközmuve~ilelt
épfllési telek eladó. I.ár 1,2 M Ft. Erd.:
66/581-237 hétköznap 8,30-15 óráig.
-b-4x-

Gye.. Fuzfás-zugban 300n.öl gyümölcsös
eladó. trd.: 283-901

Endrodön, Bartók B. 25. sz. alatt 2 szobás,
gázkonvektoros, frissen felújított kertes ház
etadó. Érd,: Fülöp Imréné, Gye., Bartók u. 25.
Gyomán. Tompa u. 6. sz. hoszlgetelt, 90 m'
es, 2 szintes családi ház alacsony rezsivel.
garázzsal, melléképOleltel ipari árammal el
adó. I.ár 15 MFt. Erd.: 06/30/3422-369 -b
4x-

Gye., VII. ker-ben tanya, Jslállóval, 5,6 ha
földdel. fúrolt kúttal, 3fázisú árammal el~dó.
Gazdálkodásra alkalmas. I.ár 6 M Fl. Erd.:
06/30/2939-990 -b-4x-

Gyoman. aközponthoz közeli 3szoba +Qap
palis, összközmúves családi ház eladó. Erd.:
06/30/5848-820 06130/4059-688 -b-

ye., ap u. . sz. aalt össz om ortos, on
vektoros parasztház eladó. I.ár 4,5 MFI. rd.:
06/70/9480-997 -b-4x-

Gyomán, 1,5 szobás. garáZsos, gazos.
fürdőszobás száraz parasztház nagy, sarki
telken, zöldövezetben eladó. I.ár 2.1 M Ft.
Erd.: 06/30/9953-647; 30/6023-768 -b-4x-

VEGYES

Endrod központi részén összkomf. hosszu
parasztház gazdasági épüjelekkel, garázzsal
elado. I.ár 4,6 M Ft. Erd.. 66/282-898,
06/2012451-262 -b-4x-

Endr6d1 részen, Blaha L. 18. sz. alatt felu)ltás
ra szoruló ház eladó, nagy udvarral, víz az
udvarban. I.ár 2.7 M Ft. Erd.: 06/20/3615
736 -b-4x-

G~e., Összkomfortos családi ház eladó. 84
m, valamint létrák, székek, asztalok is. Erd.:
Oebreczeni Lajos, Gye. Sugár u65. -b-4x
Gyomán, aRó,zsaF. u. 6. sz. alatti háZ eladó.
lár 1,5 MFt. Erd .. 66/283-832, 66/283-494.
-b-4x-

Gye.• 2,5 szobás, összkomf. háZ. nagy I)lel
léképüleltel eladó. I.ár 9 M Ft. Erd.:
06/30/4207-218 -b-4x-

lisztelt SzüIOk' Nyán hónapokban el6készlt6,
ismétló, gyakorló, felzárkóztató, fejlesztó,
pótvizsgára felkészllÓ foglalkozások indulnak
általános iskolásoknak bármely tantárgyból
(1-8. oszt). Az 1. osztályt kezdó lanulók isko
lai elókészítő foglalkozásokon vehetnekrészt.
Nyari loglalkozásokra már most lehel jelent
~ezni. Minden felszerelés ingyen biztosítoIt.
Erd.: 285-141 18-19 óra' 06/30/8563-218

ngo mag nora . p tvlzsg ra, aap o u
nyelwizsgára való felkészítés általános
iskolásoknak. Minden lan41ni és tudni vágyó
diákol szereleltel várok. Erd.: 06/70/5584
467
3 szala~ Interlock. franCiaágy, középsz6nyeg
eladó. Erd.: Kovács Zoltánné Gye., Vasártén
lto.34/A.

Gye., PolánYI u. 80. sz. alatt 2szobás +nap
palis. beépithető letőteres. összkomfortos
kertes ház mettéképütellel eladó. I.ár 9.5 M
Ft. Erd.: 06/3012663-315; 06/20/9946-810
b-4x-
SOFl"'Q""'Zö~e"'la""dó:nG'<."y=om:::a::::en:"Jd':>r6"-"db<=·n'.Ar.r=m::':eg=eg:::7y.
szer. Erd.: 06/30/6034-441 -b-4x-

Gye.-ön háZ eladó a központban. 2 család
rés~ére is alkalmas..Csere is érdekel. vidéki
is. Ar meoe..QY. szer. Erd.: 66/284-788 -b-4x
Gyomán, pásztor J. u. 12. sz. alatti 2szobás,
összközmúves családi ház eladó. Erd.: esle
66/386-498.

Gyomán. 4szobás +nappali, tetoteres +mel
léképületekkel..vegyes tüzelésú ház eladó.
I.ár 142M Ft. Erd.: 06/30/6677-031 -b-4x
Endrodbn. aNap u. l/l. sz. alatt összkomfor
tos 190 mt.es, 4szobás családi ház sürgősen
eladó.l.ár 13 MFt. Érd.: 06/20/4380-560 -b
4x-

Gyomán, 3 szobas, összközmüves, kertes
családi ház eladó. I.ár 8MFt. Érd.: 66/282
233; 06/30/2554-630; 06/70/5165-223;
06/20/9890-691 -b-4x-

Gyomán, MiksZáth u. 49. sz. alatti 3szobás,
összkomlortos, kertes családi ház garázzsal,
melléképületekkel eladÓ. I.ár 6,5 M Ft. Erd.:
06/30/3888-157 -b-4x-

Gye., fürdOövezelben összközmuve~llett
éprrési telek eladó. I.ár 1,2 M Ft. Erd.:
66/581-237 hétköznap munkaidőben. -b-4x
Gyoman, aBéke u. S/l. sz. alalt Összkoll]lor
tos családi ház eladó. I.ár 10,5 M Ft. Erd.:
Miksó JánOSn

AA
ahelyszínen. -b-4x-

Gye. küUerülelén (Nagylapos) komfortos,
családi ház eladó. I.ár 2 M Ft. Erd.:
06/56/441-284 -b-4x-

Endréd, PolánYI M. 32. sz, kertes háZ nagy
portával, gazdálkodásra, ipari célra, ~kár
búlorozottan is eladó. I.ár 3 M Ft. Erd.:
66/284-914 -b-4x-

Gye. Oktober 6. Up.-en 3szobas lakás eladó.
I.ár 5,6 MFt. Erd.: 06130/9051-962 -b-4x
Gyomán, padlásszobás, összkomfortos
családi ház eladó. I.ár 9,2 M Ft. Érd.:
06/30/2643-246 -b-4x-

Gyomán, KIS Bálint u. 4. sz. alatt teloteres,
hőszigetelt, egyléglerú, 4szobás családi ház
100 mt.es mettéképülellel eladó! Lakólelepi
/;Serét. ill. nyaralót beszámílok. I.ár 14,5 MFt.
Erd.: 06/70/3316-986 -b-4x-

Endr6dön, Napkeleli 18. sz. alatt, komlort
nélküli, 1,5 szobás parasztház eladó,Víz,
szennyv.csat. az udvaron. I.ár 2,8 MFt. Erd.:
06/70/5799-770 -b-4x-

Gyomán, Október 6. ltp. 4. em. 3szobás I~kás
(86 m2) sürgősen eladó. I.ár 5,2 M Ft. Erd.:
06/20/5465-817 -b-4x-

Gye., Oregszőlőben 2000 n.öl szántóföld
eladó. Erd.: 280-125

Endr6d, Kürt u. 20. sz. alatt épItesI telek
eladó. Erd.: 66/284-107; 06/70/2248-561
Gye., Vásártén Up.-en 4 lakásos tömbben
felújrrott lakás 3 garázz~al. kis kerttel, udvar
ral eladó. I.ár 11 MFt. Erd.: 06/30/4428-877
-b-4x-

Mez6túron, a Gorkij uton Uj építéSu, 80%
I)an kész, kis családi ház eladó. I.ár 7,5 MFt.
Erd.: 06/30/3170-265 -b-4x-
Endr6dön 2szobás, összkomlortos, felulllott
parasztház eladó. I.ár 4,5 M Ft. Erd.:
06/70b9480-997 -b-4x-

GyomáQ, Budai u. 40. sz. alalt családi haz
eladó. Erd.: 06/70/5787-156

EndrMön aFo uton összkomfortos lakás és
épílésí lelek 80 m2 épülettel eladÓ. I.ár 2,5 M
Ft. Erd.: 06/30/3569-296 -b-4x-

Gye., Kecsegés-zugban 967 m'-es vizparti
telek nyaralóval eladó, slég van. Erd.:
06/70/3889-007; 661284-791 -b-4x-

Gye., Szabadslrandhoz közel belülrol felujl
I.ott kertes ház garázzsal eladó. I.ár 4,8 MFt.
Erd.: 06/70/7734-477 -b-4x-
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INTERNET
Úi előfizetőknek
DUPLAJÓ Akció!

legyen most eJöfi"etönkl Most nem kell belepesi dijat fi"etnie, róadásul az:
'!lsö hónapban ingyen szóguldhat o netenl
Hu Ön mor íntern~t eJöfizetönk, vő/hon nogyobb ~ebess~gre, igy egy
hánopig o regi csomog áráért száguldhot o nel en! Ho jelenlegi ak<iánkbon
megho~szabbitiQ eJöfizelese1. egy hónapig ingyen biz.tosi1jvk o világot
Önnek'

Világbajnok Akció:
már O Ft belépési díi!

Ugye Ön is tudjo, hogya Világbojnokság sok csatornán zajlik?
Ha most e!öfizetönk lesz, akár ingyen is bekötjük Önnek Q kábeltelevíziót!
Ho ptldig jeJt!'nlegi okci6nkban magasabb progrorncsomogcu vólt,3 hónopig
a (egi csomag ór6erl élvez.heti oz. uj csolornókat!

,
2 x O Ft = Internet + KABE TV Akció

Interneteuen, tévézzen belépési díj nélkül! Ha Ön most egyszerre rendeli meg internet és kábeltelevíziá szolgáltatásunkat, akkor
mindkét szolgáltatáshoz ingyen juthat hozzá, mert elengedjük a belépési díjakat! Ráadásul egy teljes hónapig ingyen internetezhet!
Az internet ajánlot <sok internetképes hálózaton érvényes!

2006. junius 30-ig 6Mtnyes akci61 oiónlalun!t az alóbbi lotepüIÍt5.ek8n vehel6 igbnybe: Gyomaenórőd, SZl)gnolom
lolon 'Óic\cva:ós :"Icm ~i~orV, ~ ckcio Tovobbi r6~le.le;rol es f'el1ete-\eirór oo"l!lbb ;nfo,f1"'óciót o ................ fi~mct.nu honlapon, valamint
o lelvll"tifeg íJíel{.·kt':;. uyyf':lnolgalali iroda mU(lkuló~O;161kaphal: 4200 Hoidouobosz.[o, Hősök lore 3/0. To1.: (52) 273 370.

GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben),

AZ ,AKCiÓ ,FOLYTATÓDIK!! f",
AKCIOS KONYHAK: 48000 Ft~64 OOO Ft-ig
1,6-1 ,8-as FRANCIAÁGYAK 25 OOO Ft-tól
3+2+1ÜLŐGARNITÚRÁK 113 OOO Ft-tól

További kínálatunk:
• szekrénysorok

• ülőgarnitúrák: 3+2+ 1; 3+ 1+ 1
• franciaágyak, heverők

• étkezőgarnitúrák

• széles választékbéin kiegészítő kisbútorok

KÉT BANK KEDVEZŐHITELEI!
ÜGYINTÉZÉS A HELYSzíNEN

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

Ő1:(9rUiQ(

FI)CEJéJ3~!J{

:M~qPF/]!J!É1(

}1.Z~LSŐ

DÉPÉS~(K;F/T

}1. VÍ1?SM
Vi:NCO'l(

:M~qIS:M~<R!is~

PU/É
Don. Andrb 63 Andor Bartla,...

.. 2006, fM Kolot-MagylC'Of"S.tágl
Toralel:l 8«Jnobag k6taur" Irtlny-,

~lamJrrt a D ba a C 03ZU1fyo, OI'Uag03
BaJno.k3t.lg hál'omnorot

aranyermM pár<»a

JELENTKEZÉS A ZENE- ES MŰVÉSZETI ISKOLA
TÁRSASTÁNC TANSZAKÁRA

2006. szeptember 30-ig folyamatosan
Első foglalkozás: 2006. szept. ll-én 16,30 órakor
Információ: 20-497-7508, 66-283-524, 581-830
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(---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

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

REALIS ARON 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:'~~t:.G.::m~~~r~d~~o~s~a:~ ~9.:. .J

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

.---------------------,
Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz
taJosok részére. Érd.: 06/30/9533-594

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: nól felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől 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: 06/30/5393/348

~ ..Körösi Weeke.nd HOr~~SZ-~~1b ..
.~ hObbY-t kemplOgszakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhel,
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

*

*

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

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57.

TElEfoN: 284~2 55
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H/K/P.~Szo. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEvÁlTÁSA • SZEM üVEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATók
GYORS ÉS pONTOS kiszol<:iÁlÁsSAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlETlE!: Szarf..a Ci/la ~TSZERÉSZMESTER

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 mélyépitó-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesílés, helyszinre történó kiszállílás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

.................- ~.

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

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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.

,
YOMAN

A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)
VEqyriSZTÍTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZő ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁnól HÁziG SZÁl/íTÁsl

BedoJgozói munkára 1-2 fős asztalosmúhelyt keresünk régi
bútor felújításához. Alapanyagot biztosítunk. Segítséget adunk a
betanuláshoz. Érd.: 06/30/9533-594

Bútorgyártó cég felvételt hirdetlömörfából készült bútorokhoz,
bútorlécszabászatban jártas asztaJosok, valamint eNe meg
munkáló központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezeJÓK
részére. Érd.: 06/30/9533-594
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•SZl

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

~H'~"N1 ... X 5500 Gyomaendröd,
• J jI;;;... Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386·614,
Epítőipari Kft. 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 ...)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

Érd.: 30/9552-374

BELÉPÉSI DíJ
SAK 5000 Ft

Családi csomag - Plusz csomag
Sport csomag együtt

C AK 3990 forint havidij' rt!
Továbbá akciós lehetőség

2 beltéri egység igénylés I re!
Akciós feltételek szerint - További részletek üz/efünkben

Te/emax Távköz/éstechníka
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186, 06/30/3348-018

Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

EjJiU!si allljago/{: SO(/{:r. I/omolt. (:f,Jllf,Ill. Jllisz. sui/IU(isa

j""""d&~A'~'l~=d:0J'''''7=1l'C'''J''''''''='''';''~1'';~"J

; rlnu20 ~

Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, ~:J

Szombat szünnap! ;1
• "~.;(r, .. .,.~~~",,,,,.,., " \:11;'1"" .~I., • 1-) ,l;,'V:"'" ,l',·k·."'rl' ~'I.~ '~·'~·tJ)I;.·1·'~··.;I·'~I;·:!~,·!(J.:r~·1-'_I'I;~:rr.·"., " ,. ,-~ .•,:~

, NYÁRIINTEQ NYELVTANFOLYAM.OK
~..::_.__....::'.. '--" ., ...: .... angol, franCia,

német, olasz
július 3-tól augusztus 19-ig

HASZNÁLD KI A NYARAT, TANULJ ,
hogy közelebb juss a nyelvvizsgához!
hogy sikeresebb legyél az iskolában

hogya diplomához időben meglegyen a vizsga
hogy boldogulj, ha külföldön vállalsz munkát

válaszd ki a célodnak megfelelő tanfolyamot. és jelentkezz!

kezdő, újrakezdő: 100 órás:
nyelvvizsgára felkészítő: 100 órás: 3x5ó, 7 hét
nyelvvizsga tréning: 40 órás
tini tanfolyam: 12·14 éveseknek 50 órás

Jelentkezni lehet június 5·ig folyamatosan

r·-·-~-·_·_·~·_D_.~D_.'

i PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
. PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS!
I RÓZA KFT. I
. 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. '1
I Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122
i.... _. ~~~~l~e:n~~@b~~s?~~~._ • ..i

Ügyfélszolgálat: telefon/fax: 282·686, 20/9142·122, 20/4684·876
hétfőtől·péntekig 8·16 óráig

Személyesen: kedd 14.00-17.00 óráig, Kossuth u. 18.
E·mail: vendel@anet.hu

(]J
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

teL 06120/9142-122' 20/4684-876\~
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu ~

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron
oltott mész • orosz szén,

AKÁC tűzifa
Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este
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AUTÓ3lSll:0LÁNK

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja·33.
Gyomaendrödi Autósiskola

az alábbi időpontban
és kategóriákban

....~.'\

INTENZív ÉS HAGYOMÁNYOS

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. június 6-án, 17 órakor
Endrődön: 2005. június 6-án, 18 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

••
OMarl Dzlelház

Aranv- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendelkezésérel

Aranv- és ezüstékszerek javítása. tört aronvbál
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréje!

AronV, ezüst még mindig nálunk a legkedvezőbb

áranl
Fénvképezőgépek, filmek, fotáalbumok.

Amatőr kidolgozás.
Audio- és videokazetták széles választéka,

digitális Felvételek FénVképre másolása!
AjándékutalvánVunk praktikus ajándékl

Az OMart Könyvesbolt
* * *

Az OMart Könvvesbolt szeretettel meghív minden
érdeklődőt o június 30-án, 18 órakor kezdődő

"A könyv születése" című rendezvénVére.
A tolálkozón jelen lesznek, akik egv könvvelkészítésében

aktívan részt vesznek ... !
Kaphatók többek között: útikönvvek, térképek, at/aszok,

vósárlási utolvánv ... Bővülő antikvárium'

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Je/en/kezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Te/e/on: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig G~omaendrőd, Kossuth u. 18.

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban

Gyomaendrőd.Fő út 2 6. Tel.: 284-815

MÁGU -COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

Feel the difference

Tekintse meg
NYÁRI

árukészletünket,
fürdőruháinkat

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3ü-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

"\UTI

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

•Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerínt
•Részletfizetési lehetőség

•Használt aJkatrészek értékesítése és beszámítása
•Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
•Szakkönyvek
•Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonaJas) és kártyás
•Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
•Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
•Használt számítógépek 11 OOO Ft-tól (PIT. 400 Mhz)
• Használt monitorok 6000 Ft-tól (l5".tól17"·ig)
Használt számítástechnikai alkatrészek (alaplapok, processzorok, memóriák,
videokártyák, merevlemezek,DVD-, CD-írók, DVD-olvasák)

Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziumma! szemben)
Tel./fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17 sz: 9-12 Azirakváliozlalásánakjogálrennlanjuk l

MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS

• személygépkocsi (minden típus)
• tehergépkocsi 3,5 tonnáig (minden típus)

• motorkerékpárok
• utánfutók
• lakókocsik
• vonóhorog

• diesel, benzines és gálOS zöldkártya készítés
• OBD szervizcsatlakozóval rendelkező gépkocsikra hibakód

kiolvasás és javítás

ALACSONY ÁRAK ÉS GYORS ÜGYINTÉZÉS

HÍVJA MÁRKAKERE5KEDÉSÜNKET TELEFONON,
ÉS TÁJÉKOZTATJUK KEDVEZŐÁRAINKRÓL!

,MŰSZAKIXI~~.qÁ~:r~TÁS KI.~ÚJSZÁLLÁSON
HÉTFÓTÓL!PÉNTEKIG SAJÁT,VIZSGABIZTOSOKKAL

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externet.hu honlap: www.fordsandorseNice.hu
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. AKCIÓS CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK!
80x80-as íves zuhanykabin, biztonsági üveggel: 39 900 Ft

55 cm-es flJrdőszoba szekrény: 29 900 Ft

9mm-es greslapok (MS): 1490 Fl/m 2-től

45x45-ös spanyol padlólapok: 2790 Fl/m 2-től

Polírozott (magasfényű) 41 x41-es padlólapok: 2990 Fl/m2-lől

Laminált parketták több, mint 100 féle színben'

Mediterrán díszítő építő kövek 1-2-3 cm-es: 2790 Fl/m2

BAUMIT UTÓLAGOS HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
15 év garancia!

Kivitelezö partnereket keresünk!

Nyitva tartás: H-P: 8-17,30; Szo: 8-12.

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

, ,

200&. JUNIUSI AKCID, ,

AKESlLET EREJEIG!
3 részes, 400 g-os, merinói birkagyapjú garnitúra 20900 Ft
1 db garnitúrába tartozik: takaró 130X200 cm, derékalj

90X200 cm és párna 80X40 cm

Egyet fizet kettat vihet:
2db csíkos mintás merinói báránygyapjú garnitúra 89 OOO Ft
2 db garnitúrába tartozik: 2db takaró 130X200 cm;
2db derékalj 90X200 cm és 2db párna 80X40 cm.

Merinói gyapjú termékek széles választékával várjuk

kedves Vásárlóinkat aCSABA·EXPO ideje
alatt amintaboltokban!
Tessék számolni, most igazán megéri vásárolni!

Békésc~aba. Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ~ I
TESeO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 _ ~ '[,I

Il.i~LjJO

M Ú S.Z A KJ

~aWbba~or
BLACK RED WHITE

Nézze nagyban a Foci VB·t!!!
Akár saját erő befizetése nélkül hazaviheti nagyképernyősTV-jét!
Vásároljon most, fizessen később, és nézze nagyban a foci VB-t!

Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek
háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok...
padlószőnyegek,PVC-szőnyegek

laminált padló, lakástextil...
szobabútorok, konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos
garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel, ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területéll, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!

Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

Gyomaendrődi Híradó' GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete'5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237, fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemaíl.hu·TeIjesztlkagyomaendrődlkereskedők' Engedélyszám: 1Il/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata TÁJÉKOZTATJA a
tisztelt Lakosságot, hogy 2006. augusztus 15. napjáig újabb
kérelmet lehet benyújtani afiatal házasok lakáshozjutásának
(lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez) támogatására.

A benyújtás helye: polgármesteri hivatal humánpolitikai
osztálya. A kérelmek elbírálása a szeptemberi bizottsági
ülésen, de max. szeptember 31. napjáig történik. Az elbírálás
a képviselő-testület humánpolitikai bizottságának hatás
körébe tartozik.

A benyújtás i határidő elmulasztása jogvesztő!

Dr. Dávid Imre polgármester

Tizenöt gyomaendrődilakos 2006.június elején
megalakította a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért

Egyesületet. Az egyesület elnevezése egyben az
egyesület alapvető célja: nagyapáink, apáink tet
teit, eredményeit elismerve, elődeink alapjain,
Gyomaendrőd város Európai Uniós szintű

fejlődésénekfokozottelősegítése.

Az egyesület elnöke: dr. Busai György, alelnök:
dr. Tímár Gyöngyi, titkár: Putnoki László.

Az egyesület célja, hogy az Európai Unióhoz való
csatlakozásból keletkező lehetőségeketés pályáza
tokat kihasználva elősegítse városunk dinamikus
fejlődését.

Az egyesület alapító tagjai:
Beréné dr. Katona Piroska, dr. Tímár Gyöngyi,

Rávainé Farkas Éva, Benga Ferenc, Csikós János,
Csipai Imre, Dinya Zoltán, dr. Busai György, Hencz
Gyula, Hunya István, Lakatos Tibor, Putnoki
László, Sebők Sándor, Szakálos Miklós, Szonda
István.

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 igényei szerint

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

Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

MEGJELEf\IIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

,

A TARTALOMBOL:
Öregszőlői események, átadások 3. oldal
Katona Lajos nyilatkozata 4. oldal
Árvízi védekezők kitüntetése 5. oldal
A Kis Bálint Napokról 8. oldal
A Vöröskereszt hírei 9. oldal
Pataj Pál kiállítása 7. oldal
50 és 60 éve konfirmáltak 5. oldal
Ovi-Olimpia 6. oldal

·Tűzoltóink beszámolója 6. oldal

..............................................................· .
: HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! :

6éves hitelügyintézési gyakorlattal, referenciával, önálló, független irodával
rendelkezünk!

500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig forint és deviza alapú hitelek!
ALAPKAMAT 3,95%-tól!!!

Lakáscélú és szabadfelhasználású hitelek, adósságrendezés, terhelt ingatlanra is
plusz hitelek, szoc.pol. ügyintézés, személyi hitelek, hitelkiváltás, ingallan lízing,

új gyorshitelek stb.
Lakáscélú hitel törleszlése

pl.: 1mFt esetén 20 évre 6100JVhó 1mft esetén 25 évre 5480 Fl/hó
AKCIO!!! AKCIO!!!

Egyes forint és deviza hitelek esetén kedvezmény, pl.: nincs értékbecslési és közje
gyzői díj, illelve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki

köllségmen tességgel
(pl. régi típusú hitelek kiváltása, személyi hitelek kivállása ingallanledezettel),

. CHF alapú hitelek árfolyamgaranciával iSi
Epílési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!

. Fészekrakó program 35 éves korig
Epílkezés, új és használt lakás vásárlása eselén állami garanciával, 10% önerővel

vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
Otthonleremtő támogatás 35 éves korig új és használ I lakás vásárlása eselén

50% szoc.pollal
Köztisztviselői és közalkalmazotti hilelekállami garanciával,
csak,a vásárolt ingallan fedezelével12,5 MFt-tól 25 MFt-ig

Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3MFt-ig!
Devizában, akár árfolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzőI díj nélkül!
Soron kivüli elbírálással! (3-5 nap alatt)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélküli
Vályogépületek esetén is hitellehetőség l

Fontoslll Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem kötelező!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk!
!'Il elvégzett munkánkért felelősséget vállalunkl

Hívjon bizalommal!
• Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpontegyeztetéssel l

Tisztelettel: Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselő 06/20/9220-990

• Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, Tel./fax: 66/352-537· ................................................. .
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTER
• Milyennek lálja a helyzetünket az Európai Unióhoz történt két évvel

ezelőlti csal/akozás után?
Nagy várakozással tekintettünk elébe. Avárakozás után még csalódásunk

nincs, akonkrét, nagy változások időszaka majd most következik be. Az várható,
hogy 2007-től érezhetően növekvő támogatások érkeznek az EU költségvetési
kereteiből. Az elmúlt években, körülbelül négy évalalt, nem volt annyi EU-for
rású pénz, mint most egy év alatt lesz. A nagy fejlődési lehetőség 2007-től,

2008-tól nyílik meg. Várható a fejlődés, de akkor is dilferenciáltan és projekt
függően. Eddig tehát lényeges változások nem voltak. Bizonyos mértékig érez
hető, hogy számunkra bizonyos EU-s jogszabályok kicsit kedvezőtlenebbek,

másrészt jó, hogy az árak aköltségvetési országos problémák ellenére nem sza
ladtak el. Az, hogy hatósági túlkapások voltak, azt jelenti tehát, hogy több eset
ben szereltünk volna szigorúbb szabályokat, mint maga az EU.. Nagyon
bízom, hogya költségvetési szigorílások azokat fogják érinteni, akik eddig
igazán csak bizonygatták fontosságukat, de ennek következtében inkább túlka
pások jelentkeztek. Ezután, várhatóan ezek esetében ís, le fognak tisztulni adol
gok akövetkező időszakokban.

• AFő úton asárga villogók mikor lesznek bekapcsolva?- kérdezik többen.
Több alkalommal reklamáltunk, válaszként annyi érkezeIt, hogy nem válto

zott ahelyzet(?) ... Nem tudom, mikor kapcsolják végre be.
e Több mel/ékutcából, parkolóból balesetveszélyes akikanyarodás, például

bokrok, reklámtáblák miatt. Mit lehet tenni ebben az ügyben? - érdektődnek.

Például villanyoszlopot áthelyezni nagyon bonyolult és ilyesmire kevés
remény van. Ilyen veszélyesebb helyeken láttam már olyat, hogy nem is lassí
toltak, úgy hajtottak ki. Hát, meg kell állni, ha nincs is KRESZ-táblal Abizton
ságos közlekedést nem ajó kilátással és táblával lehet csak megoldani, hanem
a megállással is. Az természetes, hogy kezeljük az olyan bokrokat, amelyek
ilyen helyen zavarnak. Előfordul, hogy az magántulajdonban van, de ha beje
lentik aproblémát, akkor intézkedünk.

• A Kossuth úton szinte mindenhol le lehet parkolni, csak a posta el6tt
nem... -bosszankodnak az emberek.

A posta nem hajlandó lépni, csak a szolgáltatásaiban az árakat emeli.
Legalább öt levél ment el számukra ebben az ügyben, de nem is óhajtanak
válaszolni. Én már gondolkoztam azon is, hogy bezáratom apostát, mert nincs
parkolója, de sajnos, a jogszabály erre nem ad lehetőséget. Ilyen szolgáltatási
árak mellett, amit aposta használ, az önkormányzat nem nagyon akarja kiépiteni
a posta parkolóját. Jelen pillanatban nincs pénzünk rá, amennyiben lesz,
kénytelenek leszünk megcsinálni.

• Amellékutak fekvőrend6reir61 !öbb helyen lekopott a festék, kevésbé
látható és balesetveszélyes is ...

Ajelzőtábla viszont ki van helyezve, és látható. Afestés pótlását megoldjuk.
• Apiac területén több fa kipusztult, illetve ameglévők sincsenek kellően

gondozva. Kinek agondja ezt figyelni és intézkedni? - veli fel valaki.

Apiac bérlőjének, üzemeltetőjének a feladata. Lehetséges, hogya tavalyi,
hosszan tartó belvíz, vagy a nem megfelelő fa lett odaültetve Mindenképpen
intézkedünk ebben.

• Akerékpárút Fő úti szakaszán néhol hiányzik asövény, amely védené a
felcsapódó víztől akerékpárosoka!. ..

Ősszel megpróbáljuk pótolni ahiányzó sövényt.
• Ahelyhatósági válaszlás előszeleként olvasható volt egy írás arról, hogy

a polgármester úr lemond újraindulási lehetőségéről, viszont megállapodást
kötöllek, hogy bizonyos posztokat kér magának cserébe Katona Lajos alpol
gármester indulása fejében, valamint jelentős végkielégílés!... - írja a lap.
Valóban így van?

Ha én ott szerelnék lenni a városvezetésben, akkor ezt a megmérettetést
egyszerűen felvállalnám. ott lehelnék az indulók közölt. De úgy gondolom, a
koromnál fogva is, hogy ami lejárt, azt abba kell hagyni. Amit az acikk lirtat, a
lelépési díj, azt jogszabály szabályozza, az említett megállapodás nem is
foglalkozik vele Nem tudom, hogy miért foglalkozik vele külön az alap, mikor
a megállapodás nem. Ami jár, az jár, ami adhaló, az adható, majd eldönti a
következő testülel ebben az ügyben is, miként cselekszenek Másrészt pedig', ha
akarják atízéves polgármesteri és ahúszéves elsőszámú vezetői tapasztalatcimat
hasznositani a jövőben, akkor én térítésmentesen rendelkezésre állok, nem
tanácsadóként, vagy egy felügyelőbizottságba, ha belesznek, akkor ott szívesen
tevékenykedem. Azonban, ha azt mondják, hogy nincs szükség rám, akkor azt
tudomásul veszem.

Úgy lálom, hogy kőkemény választási harc indult már el. Szerencsés
helyzetben vagyok, mert mind a jobb, mind a baloldal jelölt jével együtt dol
goztam, ismerem őket, azonban a város lakosságát úgysem lehet befolyásolni
abban, hogy kit válasszanak meg Négy évvel ezelőtt is, pont ez asajtóorgánum,
mindent megtelt annak érdekében, hogy ne rám szavazzanak, mégis több, mint
64 százalékot kaptam, most sem félnék ettől Az emberek nem szeretik, ha
valamit, valakit rájuk akarnak erőltetni. Annál inkább elővigyázalosak, nem
engedik magukat félrevezetni. Bízom abban, hogya város lakossága el tudja
dönteni most is, kit szeretne polgármesternek. Én azt mondom, hogy olyan
embert ne válasszunk, aki nem kötődik a városhoz, és megtagadja az eddígi
eredményeket, mert annak níncs értékítélele. Olyat se válasszunk. aki azt mond
ja, hogy az eddigi utat követi, mert annak nincs önálló elképzelése.

• Ismert, hogy szereti alabdarúgást. Az idén kit vár a VB döntőjébe?
Szerintem brazil-némel döntő lesz, de agyőztest nem tudnám megjósolni,

sőt ott lehet az angol csapat is. Egyébként mindig vannak és számolni kell
meglepetés-csapatokkal is, hol a horvátok, hol a koreaiak, hol a japánok,
hol agörögök, esetleg most az ukránok csapata ... Szerintem tehát, még valami
ilyen meglepetés-csapat is számba jöhel Végeredményben nagyon nehéz jósol
ni, s talán nem is kellene, de mindenképpen érdekes és izgalmas lesz az idei
focigála.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
v' A helyi járatú autóbusz-közlekedés üzemeltetésével a budapesti

Domusbusz Közlekedési Kft.-t bízták meg a jövő évig, a pályáztatási eljárás
lefolytatásáig. A menetjegyek árai nem változtak, illetve csökkentek: egy útra
szóló vonal jegy 95 Ft, teljes árú havi bérlet 2500 Ft, kedvezményes havi bérlet
400 Ft. Amenetrend is változást szenvedett, viszont szélesedett a járat afürdői

megálló beindításával.
v' Amájusi árvízvédekezés időszaka alatt akatonai véderő elszállásolása

során az önkormányzati épületekben keletkezett károk vis maior-kérelmél

A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. június 29-én

gépjárművekaparkolással is leszűkítik ahelyet. Kérésként hangzott el, hogy az
érintettek szélesebb köre üljön le, és tárgyalja végig ismét az ügyet. Alakóknak
egyébként a következő lépésig meg kellene várniuk a procedúra lezajlását, az
engedélyezést.

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

v' Július 10-én rendkívüli, összevont testületi ülés lesz Csárdaszállás,
Hunya és Gyomaendrőd képviselői részvételével aRózsahegyi Kálmán Átalános
Iskolában, az iskola és más olyan szervezetek ügyében, amelyekkel szerződéses
viszonyban vagyunk.

v' AHantoskerti út lakóinak képviseletében felszólalt Schwalm Márton és
Hornok László az ott elkészített út miatt. Elmondták, hogya probléma szerintük
a tervezéskor kezdődött. A járdára aszfalt és földteríték került, ezzel a lakosok
felháborodását váltották ki, ugyanis a járda már így nem használható, és esős

időben nagy sár akadályozza aközlekedést aleszűkült úton. Anyagi áldozatot is
hajlandók hozni aszámukra is kedvező megoldásért.

Aválaszokból kiderült, hogy nem lehet szélesíteni az utat, ajárdának nincs
hely, és alegjobb megoldás, ha alakók az utat használják, maguknak - anyagi
áldozattal - leállókat kellene létesíteni, és így elkerülni a sárfelhordást. A
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Dr. Busai György, az egyesület elnöke

Június 10-én meglehetősen rossz időjárás fogadta az Öregszőlőbe

ki látogatókat. Délelőtt, aszűnni nem akaró esőben, első eseményként került
sor a településrész új útjának, az Iskola útnak ünnepélyes átadójára. A
szarvasi és a kondorosi utat gyakorlatilag összekötő út burkolattal való
ellátása olyan jogos igényeket elégít ki, amelyek szükségességét a város
vezetése és az érintett gazdálkodók lámogattak, és végül is többes szerepet
tölthet be. Saját forrásból nem valósulhatott meg, ezért az önkormányzat
2004 őszén pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz, az AVOP "Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése"
című felhívásra. Az önkormányzat több, mint 51 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el az Európa Terv keretében. A beruházás saját
forrása 9,094 millió forint volt, abruttó összköltsége 60,22 millió forint. A
közbeszerzési eljáráson részt vett kivitelező aStrabag Rt. lett, aki 57,6 mil
lió forintért vállalla amunkálatokat.

Avéglegesen elkészült út adatai: 5-6 cm aszfaltburkolat a 10 cm ka-

vicságyon és a20 cm vastag beton útalapon. Továbbá: aszélessége 4 m,
hossza 971 m+ 40 msárrázó, felülete 4040 m2 .

A terveket aMikes Mérnöki Iroda, aközbeszerzést aDUPLEX Építő és
Földmérő Kft., a műszaki ellenőrzést az ENVA Mérnöki Tervező,

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. készítette.
Kizárólag saját forrásból készült el a Szent Imre Idősek Otthona

felújítása és kibővílése 20 férőhelyes otthonná Öregszőlőben, aminek költ-

(Folylalás az előző oldalról)
benyújlják a megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Ezek az ingatlanok: Városi
Sporlcsarnok, Ifjúsági és Sporttábor. Katona József Művelődési Központ és a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola. Akárok összértéke mintegy 14,4 millió forint.
!'v. összeg 90 százalékára kerül benyújtás ra kérelem.

...... Az önkormányzat képviselő-testülete a Városi Családsegítő Központ
intézményt augusztus 31. napjától megszünteti, de szeptember Hétől afeladat
ellátásáról Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi
Társulás keretében gondoskodik tovább .. Ehhez beszerzik a független oktatási
szakértő véleményét, ezt beterjesztik akövetkező havi testületi ülésre.

...... A2006-os évben afiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására
mintegy 13 millió forint került elkütönílésre A határidőig (május 31) 26
kérelem érkezett. Az elbírálást követően 23-an részesültek támogatásban, 3-an
új családi házat építettek, 10-en vásároltak, 10-en meglévő ingatlanukat bővi

tik. A kiosztott lámogatás: építkezők részére 1440 ezer Ft, vásárlók részére
4480 ezer Ft, bővílők részére 2400 ezer Ft. 213-ad része kamatmentes hitel,
1/3-ad része önkormányzati vissza nem térítendő támogatás.

...... AKörösök Vidékéért Egyesület helyi értékmegőrző tevékenysége során
köztéri emlékekkel szeretné gazdagitani városunkat. Most aTompa Mihály és a
Fő út kereszteződésében álli Varga-kút (Kis-Klájn-kút) helyreállílásához kérik az
önkormányzat segítségét. A helyreállításhoz a dokumentumokkal is ren
delkeznek.

...... Akóbor ebek befogása települési önkormányzati feladat az egészségü
gyi törvény szerint. Ea feladat ellátáshoz beszerezték a megfelelő tárgyi kel
lékeket, és aszakemberi kioktatás is megtörtént. Eddig mintegy húsz eb került

sége közel 19,5 millió forint volt. Az első külterületen élőket ellátó öregek
napközi otthona 1984. február 1-jén nyílt meg Öregszőlőben. 2004-ben az
öregszőlői 3. számú nappali klubot tovább bővítették egy 10 fő részére
átmeneti ellátást biztosító bentlakásos részleggé.

Az átadáson jelen volt és beszédet mondott Földesi Zoltán ország
gyűlési képviselő, valamint Nagyenyed és Schöneck küldöttségei élén az
ottani polgármesterek, akik kisebb ajándékkal kedveskedtek a felújított
otthonnak. Iványi László katolikus plébános pedig megáldotta és felszen
telte az épületrészt és az épület tetejére épített harangocskát, amelyet az ő

gondoskodásának köszönhetően használhatnak ezután az otthonban.
Komlovszki Ferenc, a segítségben aktívan részt vevő Körösök Vidékéért
Egyesület vezetője köszöntötte az ünneplőket, és elmondta, hogy főleg az
önkormányzat, a Gyomaszolg Kft., Iványi László plébános, Jakus Imre
képviselő, Hanyecz László gondoskodó segítségének köszönhető az
átadásra került épületszárny és aharang felújítása, amunkálatok. Az emlék-

Komlovszky Ferenc, ünnepi beszéd

fa ültetése a rossz idő miatt ekkor elmaradt. A Bogrács Napja alkalmával
tartott paprikáskrumpli-főző-versenyen részt vett versenyzők között ott volt
a borsodnádasdi és a Pentament Kft. csapata is. Összesen 32 résztvevő

adott számot tudásáról, készítette a remek ételeket. Az eredményhirdetésre,
a viszonlagságos időjárás miatt, azonban egy későbbi időpontban kerül
majd sor.

befogásra Az ehhez szükséges telep kialakítása is megtörtént. A befogás
darabonkénti költsége 2500 Ft, a tartási költségek kb. 1000 és 14 OOO forint
közöttiek, avégleges eiaitatás 2500 FVeb.

A képviselő-testület ebben az ügyben értesíti a lakosságot, hogya
kóbor ebek bejelentése a következő helyeken történhet: polgármesteri
hivatal városüzemeltetési osztály (386-122; 521-605), Gyomaszolg Ipari
Park Kft., Ipartelep u. 2. (386-233; 386-269). Kirendettség (386-230)

FELHívÁs
A Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület tájékoztatja a

Polgárokat, hogy az életüktől és aszabadságuktól politikai okból jog
talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
(Kárpótlási törvény) ismételt megnyitásának határideje 2006. július hó
31. napján lejár. Akinek korábban bármilyen okból elutasításra került a
kárpótlás iránti kéreime, azt eddig a határidőig még ismételten
benyújthatja.

Részletesebb felvilágosításért és a kérelem benyújtására szolgáló
formanyomtatvány beszerzéséért a megyei igazságügyi hivatalokban
(telefon: 66/540-360) és az egyesületnél (telefon: 66/284-776) lehet
érdeklődni.
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Változtatás és változás a folyamatosság jegyében
Mialatt megérlelődött bennem a gondolat, hogy elindu

lok az önkormányzati választáson a polgármesteri
posztért, több kérdés felvetődött bennem:

• Hol tart Gyomaendrőd városa a fejfődésben a
környezetéhez és a lehetőségeihez képest?

• Mivel képviselőként és alpolgármesterként részese
voltam-vagyok ennek a fejlődésnek, megtettűnk-e,

megtett-e a város vezetése mindent a fejfődésért?

• És végűl; ez a fejfődés vállalható-e, nyújt-e kellő
alapot a következő évekhez, szabad-e ennek ismeretében
vállalkoznom e felelősségteljes posztra?

Válaszként álljon itt néhány adat:
A város az elmúlt nyolc évben több, mint 7 milliárd

forintot fordított fejlesztésre és felújításra, ebből 4,8 milliár
dot az utolsó négy évben.

Néhány jelentősebb fejlesztés ezek közül (millió forint):
• Általános iskolák 385
• Városi Gondozási Központ 336
• Liget-fürdő 937
• Szennyvíz- és ivóvíz-hálózat 2 743
• Hulladéklerakó és gyűjtő 827
• Utak, kerékpárutak 643

és sok kisebb-nagyobb kiadással járó, de a lakosság
számára fontos fejlesztés.

Ezek nagy része alap-infrastruktúrafejlesztés mely
nagy összegeket emészt fel, és mégsem látványos, hisz a
"földbe" kerül. Nem tudok azonban elképzelni szép, ren
dezett várost burkolatlan utak, vezetékes ivóvíz és szenny
vízelvezetés nélkül. Ezeket nagyrészt megteremtettük. Az
alapok megvannak, elindulhat egy újabb, a lakosság
igényeire nyitottabb fejlődési szakasz.

Ezt a fejlődést közösen értük el, a város vezetése és
lakosai. Pályázati pénzek előteremtésével, a város saját
pénzeszközeivel, és Önöknek, lakosoknak, az anyagi
áldozatvállalásaival.

Álljon itt példaként a szennyvízberuházás 11-111. üteme,
mely 1597 millió forintba került és melyhez a város 1216
milliót pályázatokból, 162 millót saját forrásából biztosított,
és melyhez Önök, a lakosság, 219 millió forinttal járult
hozzá.

Tudom, ezek "csak" számok. De aki járt az új fürdőben,
vagy akinek nem kell sáros-poros úton közlekedni, nem
okoz gondot a szennyvíztől való megszabadulás, vagy
ivóvíz van a lakásában (Öregszőlő), annak ezek nem csak
számok, hanem valódí fejlődés.

Mindezek alapján úgy érzem, hogy nem kell szé
gyenkeznem amiatt, hogy a képviselő-testület tagjaként

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186, 06/30/3348-018

Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epíll:si anyago/f.: sOáer. /lOmo/f.. cement. m{!Jz. sUiI!i/(isa

részese voltam ennek a fejlődésnek, és azt gondolom,
hogy Ön is, kedves Olvasó, aki saját anyagi áldozatvál
lalásával kivette a részét belőle, vagy csak azzal, hogy
tűrte a változással járó kellemetlenségeket, büszke lehet
városunkra, az elért fejlődésre.

Lehetett volna a lehetőségeinkhez képest jobban
fejlődni? Erre nincs objektív válasz. A környező és hasonló
adottságú városokhoz képest hogyan fejlődtünk? Nézzük
meg Mezőtúrt, Mezőberényt vagy akár Szeghalmot l

Szerintem nem kell szégyenkeznünk.
Ezt a fejlődést úgy értük el, hogy a város nem adó

sodott el, ellentétben a sokak által példaként emlegetett
Szarvassal.

Épp ezért én azt gondolom, hogy a város további
fejlődésében és működésében akkor nem következik be
törés, ha - ellentétben a "jó magyar szokással", - a múl
tunkat elismerjük és azt elfogadjuk, az elért alapokra
építve, a folyamatosság biztosítása mellett a város
fejlődését és működését új, magasabb minőségi szintre
emeljük.

Nézzék el nekem az önbizalmat, de ha lehetőséget

kapok mint polgármester, úgy érzem, a tapasztalataimra
építve, képes leszek a városban folyamatosságot, nyugal
mat és egyúttal megújulást biztosítani.

A változó idők követelményeinek megfelelni kihívást
jelent. Ehhez más, új módszerekre és stílusra van szük
ség. Hogyan és milyenre? Erre a programomban fogok
választ adni, amihez azonban szeretném az Önök, a
lakosság véleményét is kikérni.

Jelentkezni fogok!
Katona Lajos polgármesterjelölt.

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Gyomaendrődi

Csoportjának Vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket 2006.
augusztus 26-án 19 órai kezdettel a gyomaendrődi Katona Józser
Művelődési Központban megrendezésre kerülő évadzáró vacsorájára!

Avacsora kétféle menüből áll.
a) májgaluskaleves, vegyestál, petrezselymes burgonya, savanyúság,

kenyér.
b) májgaluskaleves, marhapörkölt, sósburgonya, savanyúság,

kenyér.
A vacsora ára: 1300 Fvrő.

Jelentkezni lehet: 2006. augusztus 20-ig Csőke János cso
portvezetőnél a285-942 telefonszámon, vagy minden KEDD este 16-20
óra között aMirhóháti utcai Idősek Klubja klubtermében.

ZENE • TÁNC • TOMBOLA

Mindenkit szerettei vár avezetőség!

LOVASTÁBOR
Az idén is szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt

a Hősök útjai "Szarkafészek" lovastanyánl

Jelentkezés 5 éves kortól.
Időpontok:

július 24·től július 28-ig • július 31·től augusztus 4-ig
Bővebb információ a(66)285-704, vagy a06/20/3296-249-es

teleronszámokon. Köszönettel SZARKA ZSOLT nevelő és lovasoktató



2006. JÚLIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

A református egyház Pünkösdkor rendezett találkozót az ötven és
hatvan éve konfirmáltaknak. Aképeken láthatók: Sipos Tas Töhötömmel

(60 "évesek") Szabó Lajos, özv. Varga Imréné, H. Kovács Gábor,
Putnoki Elemér, Putnoki Antalné, Oláh Endréné, Izsó Lászlóné

(50 "évesek") Diószegi Gyula, Biró Benedek, Kós Károly, Baráth Elek,
Bódi Károlyné, Deli Mihályné, Botos Lajosné, Váradi Károlyné,

Beinschrólhné, Pápai Lajosné

A Városi Zene- és Művészeti Iskola június 8-án
rendezte a Katona József Művelődési Központban a
tanévzáró ünnepségét.

A képen a tanévzárón szerepeltek egy csoportja: Vaszkó
András, Arnóczki Judit, Balogh Tímea, Bela Gréta, Szurovecz
Zsuzsa

Árvízi védekezőkelismerése
A Békés Megyei Védelmi Bizottság a Belügyminisztériummal

együttműködve az árvízi védekezésben részt vett személyek tiszteletére
június 13-án ünnepséget tartott aKatona József Művelődési Központban. A
több tucatnyi kitüntetett megyei védelmi bizottság elnöki, környezetvédelmi
miniszteri és miniszterelnök! elismeréseket vehetett át. A ceremóniát
követően ünnepi műsorral kedveskedtek ajelenlévőknek.

Avédekezést irányító megyei szakemberek mellett Gyomaendrődről a
következők vehettek át elismeréseket:

Kormányzati elismerésben, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter
Ezüst Érdeméremében részesült: Szilágyi Sándor, a megyei katasztró
favédelmi igazgatóság főelőadója, Szujó Zsolt, a polgármesteri hivatal
osztályvezetője.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter Ezüst Érdemérmét vehette át
dr. Dávid Imre polgármester.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter "A vizek kártételei elleni
védekezésért" Ezüst Érdemérmet kapott:

Dr. Csorba Csaba, Gyomaendrőd város jegyzője, Gál István, Nándori
Miklós.

ABékés Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékplakettben részesítette:
Bacsa Sándort, Burai Tibort, Látkóczki Lászlót, Pelyva Zoltánt, Rácz

Józsefet, Vincze Ernő!.

ABékés Megyei Védelmi Bizottság elnöke emlékplakettben részesítette:
Fábián Lajost, Farkas Istvánt, Hornok Lászlót, Várfi Andrást.

A kitüntetettek egy csoportja

Az önkormányzat is tiszteletét fejezte ki

Amájusi árvízvédekezésben valamilyen formában részt vettek tiszteletére
szerény ünnepséget rendezett az önkormányzat június 29-én. Köszönetet mond
tak és emléklap pal tették emlékezetesebbé a védekezők számára a tavaszi
eseményeket. A díjazottak (dolgozók, közvetlenül vagy közvetve védekező,

önkéntes felajánlók, adományozók, vállalkozók, képviselők és asajtó):
Dékány Ferenc, Gyuricza Sándor, Simonfi Mátyás, Czesznak Mihály, Zanyik

Gyula, Nyemcsok András, Zanyik Géza, Rácz Zoltán, Dobó Anita, Pap Gáborné,
Liszkainé Nagy Mária, Szurovecz Károlyné, Balázs Róbert, Bóczér Tibor, Braun
György, Enyedi László, Csényi István, Farkas Imre, Győrli László, Kis Lajos,
Kovács Pál, Koloh László, Kokauszki János, Paróczai Zoltán, Szőke Zoltán,
Pápai Zoltánné, Zanyik Józsefné, Molnár Béláné, Babos Lászlóné, Bohrát
Istvánné, Várdonyi Zsolt Cuti Kft., Szabó Béla, Tímár Imre, Bartik Józsefné,
Nagy Márk, Dékány László Sikér Kft., Szabó Istvánné Selyem Úti Óvoda, Pájer
Sándor, Gunda András, Séllei Attila Pájer pékség, Kulik Imre, Soczó Béla Kert
Kivi Kft., Kis Sándor váll., Papp Lajos Kner Nyomda Zr!. vezérigazgató, dr.
Hunya Miklós Takszöv., Tímárné Búza Ilona Munk. Kir. vez Gellai Józsefné,
Mészáros Zoltánné Gondozási Központ, ifj. Gellai Imre, Poharelec László, Béres
János, Jakus Imre,. Csíkné Tímár Éva, Katona Lajos, Czibulka György,
Császárné Gyuricza Eva, Biró Károly.
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Az Önkéntes uzoltó Egyesület
2005-os tevékenységének beszámolójából

1926-ban alapították az Endrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amit
jogelődjének tekint a mai egyesület. Taglétszámuk 42 fő, ebből 1 szak
mérnöki diplomával, 2 egyéves parancsnoki tanfolyammal, 1 tűzvédelmi

előadói képesítéssel, 10 fő 240 órás tűzoltói alaptanfolyammal rendelkezik.
Az egyesületet öt fős vezetőség irányítja, 3 tagú ellenőrző bizottság
bevonásával. 2005-ben két alkalommal tartottak tűzoltási gyakorlatot, 4
alkalommal tűzvédelmi bemutatót tartottak aváros oktatási intézményeinek.
Májusban és júniusban tartottak közgyűlést, áprilisban, Szent Flórián
napján anémetországi tűzoltókkal közös ünnepséget szerveztek.

Tűzoltásban négy fővel vettek részt egy alkalommal, amikor egy
tehergépjárműben keletkezett tüzet oltottak el, máskor műszaki mentést
végeztek egy árokba fordUlt tehergépjármű esetében. Augusztusban, a fel
hőszakadást követően csatornatisztítást, belvízszivattyúzást végeztek 11
fővel 110 órányit, de technikai eszközöket is adtak kölcsön használatra,
kezelőszemélyzet nélkül. Tovább folytatták az év során aMercedes kisbusz
átalakítását gyorsbeavatkozó, korszerűen felszerelt tűzoltójárművé a BM
pályázaton elnyert összeggel, valamint alétrás járművük eladásából befolyt
bevétellel. Részt vettek megyei és országos tűzoltórendezvényeken, tan
folyamokon, továbbképzéseken, melynek költségeit aváros vállalkozói biz
tosították. Aktív önkéntesekkel esetenként ellenőrzést, rövidített ügyeleti
szolgálatot tartottak 15 fővel, 640 óra teljesítésével.

Amúlt évben 2,5 millió forintos bevételi és kiadási tervvel indultak, ám
abevételi oldalt 577 ezer forinttal túlteljesítették, míg akiadási csak 31 ezer
forinttal nőtt atervhez képest. 2004-es pénzmaradványuk 213 ezer forint, az
önkormányzat 1 millió forintos pályázati támogatása, aBM 800 ezer forin
tos szintén pályázati összege, az APEH 1%-os szja átutalása 14223 forint
volt, továbbá 35 ezer forintnyi tagdíj, ami biztosította az évi működésüket.
Üzemanyagra csak 14500 forintot fordítottak, de támogatók által is kaptak
üzemanyagra fedezetet. Jelentős kiadás a gépkocsik vizsgáztatási és biz
tosítási költsége is ...

Az egyesület továbbra is szorgalmazza és partner kíván lenni abban,
hogy az önkormányzat törekvése szerint köztestületi tűzoltóság ot hozzanak
létre. A rájuk eső feladatokat erre vonatkozóan igyekeznek végrehajtani.
Elhatározásuk szerint el kell kezdeni az állomány frissítését. építését. Ehhez
az ifjúság körében kell anevelést a létszám biztosítása érdekében megkez
deni. A2006-os költségvetési tervük bevételi és kiadási oldala 2826813
forint.

VII. Ovi-Olimpia
ASelyem Úti Óvoda június 2-án immár VII. alkalommal volt házigazdá

ja agyomaendrődi óvodások olimpiai játékának.
A hideg, esős idő miatt átszerveztük aprogramot. A már megszokott

óvoda udvara helyett a versenyeket a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola tornatermében bonyolítottuk le. Köszönjük Kiss Pál igazgató úr
segítségét. Szerencsére agyerekek itt is nagyon jól érezték magukat.

Aversenyek után aSelyem Úti Óvoda folyosóján terített asztal várta a
kis versenyzőket.

Minden helyezett díjazásban részesült, de senki sem távozott üres
kézzel, hisz' valamennyi résztvevő egy-egy labdát kapott ajándékba.

Reméljük, sikerült egy nagyon tartalmas, jó hangulatú időtöltést

szervezni agyerekeknek, ahonnan felejthetetlen élményekkel térhettek haza.
AVII. OVI-OLIMPIA helyezettjei:

4-5 éves lány
I. Harnos Tímea, Selyem Úti Óvoda
II. Bán Nikoletta, Selyem Úti Óvoda
III. Sztankó Tamara, Selyem Úti Óvoda
4-5 éves fiú
1. Bárkai Zsolt, Csemetekert Óvoda, ll. Nagy Balázs, Selyem Úti Óvoda,

III. Szántó János, Selyem Úti Óvoda.
5-6 éves lány
I. Tari Edit, Szivárvány Gyermekkert Óvoda, II. Kruchió Adrien,

Szivárvány Gyermekkert Óvoda, III. Gyuricza Zsófia, Csemetekert Óvoda
5-6 éves fiú
I. Braun Barnabás, Csemetekert Óvoda, II. Jónás Attila, Napsugár

Óvoda, III. Bartik Milán, Selyem Úti Óvoda

Csapatverseny:
I. Napsugár Óvoda csapata, II. Százszorszép Óvoda csapata, III.

Csemetekert Óvoda csapata.

Támogatóink voltak:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Szent Gellért Katolikus

Általános Iskola, Fülöp Imréné nyugdíjas óvodapedagógus.

AKodolányi János Faiskola Orosházi Intézete a 2006/2007-es tanévre
az alábbi másoddiplomás szakirányú képzéseket indítja:

1. Egészségfejlesztö mentálhigiénikus szak. Segít a szakem
bereknek a szakképzettségüknek megfelelő, az egészségfejlesztö mentál
higiénés kultúra területén a közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére.
Hozzájárul a családokban és más társadalmi intézményekben, munkahe
lyen, illetve egyéni segítségre szorulók körében az egészséges életmód és
életszemlélet megalapozásában. Aképzés időtartama: 4 félév.

Az oklevélben megjelölt képesités: Egészségfejlesztö mentálhigiénikus.

2. A család- és gyermekvédelem szakot pedagógus
képzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik elsősorban ne
velési és oktatási intézményekben a szülők és gyermekek körében tevé
kenykednek Aképzés időtartama: 4-5 félév, 6. félévben szakvizsga letétele
lehetséges. Az oklevélben megjelölt képesíités: Család és gyermek
védelem-pedagógiája szakirányú szakos pedagógus családvédelmi spe
cializáció vagy gyermek- és ifjúságvédelmi specializáció megjelölésével.

3. Nemzetközi marketing szak olyan szakembereket képez, akik

jártasak az alapvető nemzet- és külgazdasági kérdésekben, részletesen
ismerik apiaci pozíciók javítását eredményező marketingtechnikákat, az új
és specifikus elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés idötartama:
3 félév.

Az oklevél ben megjelölt képesítés: főiskolai szakközgazdász
nemzetközi marketing szakon (közgazdász diplomásoknak), Nemzetközi
marketingszakértő (nem közgazdász diplomásoknak).

4. Teljes körü minöségbiztosítási szakirányon olyan szakspe
cialislákat képezünk, akik jártasak a marketing menedzsment és a teljes
körű minőségügy területén, valamint magas fokon elsajátítják aTOM filozó
fiáját és módszertanát. Aképzés időtartama: 3 félév.

Az oklevélben megjelölt képesítés: Főiskolai szakközgazdász, TOM
szakon (közgazdász diplomásoknak). Szakokleveles TOM szakértő (nem
közgazdász diplomásoknak).

Ha bármelyik indítandó képzésünk felkeltette érdeklődését, további
információt kaphat a681510-380-as telefonszámon.
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Pillangók aKörös-parton
Pataj Pál festőművész művei aképtárban

Június g-én Sass Ervin szavaival nyílt Pataj Pál képkiállítása. "Képei felki
áltások és meleg sóhajok ... " Repdeső pillangók ragyognak mint emlékek és
mint úlravalók a Körös-parton Pataj képein. Rátalált emlékeire a festő, átírta,
átrendezte, megfestette azokat, meglebbentve egy-egy lepkeszárnyat. ..

Pataj Pál tőzsgyökeres csabai festő. Tagja a Magyar Alkotómúvészek
Országos Egyesületének, eddig sok múvésztelepen megfordult. Alapítói közé
tartozik a Csuta György festőmúvész által elindított Gyomaendrődi

Múvésztelepnek, s jelenleg ennek a vezetője. 2003-ban fogott hozzá a
"Pillangók és ... "-sorozathoz, tavaly pedig a"Körösök völgye"-sorozathoz

A kiállítás, melyet inkább meg kell tekinteni, július 28-ig látható a
Vidovszky Béla Városi Képtárban.

Csapadékmérö
Gyomaendrőd belterületén 2006. május 20. és
június 20-a között a lehullott csapadék meny-

- nyisége 86,6 mm volt. -H.A-

Forró hangulatú
évzáró bemutató

Június 18-án zsúfolásig megtelt aKatona József Művelődési Központ,
ahol aRumba Táncklub szervezésében immár aharmincnegyedik évadzáró
bemutatóra került sor. Ezen az eseményen felléptek aklub kiválóságai mel
lett aVárosi Zene- és Művészeti Iskola társastánc tanszakának növendékei
is. Aforró hangulatú és nagy tetszést arató műsor többek véleménye szerint
is az elmúlt évek legnívósabb bemutatója volt. A műsorban nagy tetszést
arattak akezdő, de ennek ellenére magabiztos tudást sugárzó táncosok mel
lett a számtalan éremmel és díjjal rendelkező versenytáncos bajnokok is.
Megyeri László klubvezető nem kis büszkeséggel újságoita el, hogya
bemutató másnapján a klub internetes oldalának vendégkönyvébe a
következő őszinte elismerő szavakat írták be: "Egyszerűen fantasztikus
élményben volt részem I A [Rumba Klub] táncosai igazán művészien tán
colnak a kicsitől a nagyig! Azt hiszem, teljesen elfogult lettem a klub tán
cosaival szembeni De az biztos, hogy szeptembertől az én gyermekem is
ebben a klubban fogja elsajátítani a tánc alapjaitI Még egyszer köszönet
ezért az élményért és szívből gratulálok asikerekhez!"

Táncosaink akorábban már elért szép eredményekre rátettek még egy
"lapáttal". Június elején a Korosztályos Standard Magyar Bajnokságon
Kulik Andor és Paróczai Zsófia hetedik, Deák András és Andor Barbara har
madik helyezést ért el. A Felnőtt Latin Nemzeti Bajnokságon megyénk tán
cosai közül csak aRumba Klub táncosai kerültek alegjobb huszonnégy pár
közé. Perei Péter és Sárközi Noémi ahuszonegyedik, míg Kelemen Erika és
Kovács László adöntőhöz közeli nyolcadik helyezést érte el.

Június 24-e és július elseje között Deák András, Andor Barbara,
Czeglédi Dávid, Andor Nikola, Molnár Ádám, Paróczai Rebeka, valamint
Perei Péter és Sárközi Noémi az olaszországi Cervia városában fog hat,
nagy létszámú és erős mezőnyből álló nemzetközi táncversenyen részt
venni. Hazaérkezést követően néhány nap múlva Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka kel ismét útra, hogy Barcelonában az IDSF Junior ll. Latin
Világbajnokságon képviselje hazánkat.

A társastánc és a Rumba Táncklub iránt érdeklődést tanúsító fiatalok
nak módjuk lesz majd bekapcsolódni az augusztusi tánctábor munkájába.
A részleteket hamarosan a klub internetes oldalán ismerhetik meg ezen a
címen: http://www.rumbatse.hu Rumba TSE

Balról jobbra: Andor Barbara és Deák András, Kovács László és Kelemen Erika, Perei Péter és Sárközi Noémi, Kulik Andor és Paróczai Zsófia
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Kis Bálint Napok

2006. JÚLIUS

A Kis Bálint Általános Iskola 2006. június 12. és 14. között ötödik alka
lommal rendezte meg aKis Bálint Napokat. Aháromnapos rendezvényen min
denki találhatott kedvére való programot.

Az első napon rendhagyó tanítási órákon álltak aképzeletbeli katedrára az
iskola diákjai, belekóstolva a tanítás nehéz, de felemelő pillanataiba. Igen
színes, sok fajta óra közül lehetett választani, pl.: Esőerdők egzotikus állatai,
Középkori magyar várak, Zene az kell!, Miért szép?, Akamera ... Az egyik leg
népszerűbb órán Harmati Dániel 6. b osztályos tanuló saját verseit mondta el.
Dani 6 éves kora óta rendszeresen írja költeményeit, amelyekből már több meg
is jelent.

A szellemi megterhelést - a diákok nagy örömére - fizikai felüdülés
követle, hiszen az iskola diákjai felfedező útra indultak. Az alsósok jártak aKner
Nyomdaipari Múzeumban, a Kner téren, Tájházban, a Peresen, s a látottakból
dokumentumokat készítettek. A felsős tanulók útszéli virágokat, gyógy
növényeket fi gye Itek meg.

Amásodik napon aDiákönkormányzat kezdeményezésére egy régi hagyo
mányt elevenítetlek fel adiákok. Az alsósok Rákóczi-túrán, a(elsősök aRákóczi
próbán vettek részt. Apróbát 1976-ban a 2. Sz. Általános Iskola 6. a osztálya
alapította, a Rákóczi-kerttel együtt. Ezt követően kézműves és sportprogram
várta az érdeklődőket. A nap végén a diákok átvették a Rákóczi-túráért, illetve
próbáérl, a hulladékgyűjtésérl, az egészségnevelési programért és
környezetszépítésért járó díjakat.

Arendezvénysorozat aKis Bálint-emlékünnepséggel zárult. Az ünnepségen
részt vettek városunk vezetői, aképviselők, nyugdíjas pedagógusok és az öreg
diákok. Az emlékünnepséget megtisztelte jelenlétével Kovács Sándor, az iskola
névadójának leszármazottja, a Darvas család, dr. Szilágyi Ferenc nyelvész,
költő, író, Gyoma szülötte, az iskola volt diákja. A megható emlékműsor után
Fülöp Isvánné igazgatónő köszöntő beszédében a következőket mondta:

Tisztelt Jelenlévó'k!
Ilyen ünnepi események alkalmával érzi igazán az ember az idő múlását.

Már öt éve annak, hogy az első Kis Bálint Napok rendezvénysorozatára
készültünk iskolánkban. Mindez mintha csak tegnap lett volna.

Engedjék meg, hogy öt év távlatából, a teljesség igénye nélkül felelevenít
sem a rendezvénysorozathoz kötődő legfontosabb maradandó
kezdeményezéseket, melyek mellett, természetesen, sok-sok rendhagyó, színes
és színvonalas program gazdagította tanulóink iskolai életét.

- Több hónapos kutató és döntéselőkészítő munka után iskolánk 2001
augusztusában felvette Kis Bálint rektortanító nevét.

- A következő évben - 2002. nyarán - megrendeztük az első Kis Bálint
Napokat. és emléktáblát avattunk névadónk tiszteletére.

- 2003-ban asokszínű kulturális, ismeretterjesztő és sportprogramok mel
lett, iskolai szimbólumot, iskolazászlót avattunk. Zászlót, mely minden korban
az együvé tartozás, aközös célokért való egységes cselekvés szimbóluma. Rajta
a nyitott könyv a tudás, az ismeretszerzés oktatási intézményünk célorientált-

ságát; a város címere a lakóhelyünkhöz való tartozást, az érte folytatott
munkálkodást; avirág és a toboz - mint régi, helyi motívumok, agyökerekből,

amúlt értékeiből való erőmerítést szimbolizálják. Mély meggyőződésem, hogy
iskolánk szimbólumai - a zászló és acímer -, iskolánk szellemiségét is kife
jezík, amindennapi nevelő-oktató munkánkban pedig kohéziós erőként hatnak
efalak közöl!.

- 2004-ben az elődök iránti tisztelet és megbecsülés szándékának jeiét
adva rendeztük be iskolánk egykori tanárának és igazgatóhelyettesének, Darvas
Tibor tanár úrnak az emléktermét, melyben ma a3. c osztály diákjai tanulnak.

- 200S-ben az iskolánkban legalább negyedszázada tanítóknak állítottunk
emléket egy márványtáblán nevük megörökítésével, valamint a
Diákönkormányzatunkkal megalapílottuk a "Leg Díjakat", melyeket évente
ítélünk oda: "Az év diákja", "Az év tanára" és a"Legjobb Közösség" címen.

- Smost, ez évben pedig komoly, előkészítő munka után a"Gyermekekért"
alapítványunkkal létrehoztuk a Kis Bálint-díjat, iskolánk legnívósabb erkölcsi
elismerési formáját, melyet minden évben egy iskolai dolgozó és egy diák
kaphat meg. Átadására a mai emlékünnepség alkalmával kerül sor első alka
lommal - zárta beszédét Fülöp Istvánné igazgató.

Ezt követően Kovács Sándor, az iskola névadójának leszármazottja mondta
el ünnepi gondolatait, majd aváros és az iskola vezetője koszorút helyezett el a
névadó emléktáblájánál.

A Kis Bálint Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának
elnöke, R. Nagy Tibor első alkalommal ismertette a Kis Bálint-díjat, melyet
Veres Antalné nyugdíjas pedagógus és Tímár Bianka 8. a osztályos tanuló
vehetett át. A díj egy arany pecsétgyűrű, iskolánk címerével ellátva. A Darvas
Tibor-versillusztráció verseny különdíjasa Molnár Anna 7. b osztályos tanuló.
Az év diákja cimet Fülöp Zsanett 8.b osztályos tanuló kapta, Az év pedagógusa
pedig Hornokné Lapatinszki Gizella tanítónő lett. A legjobb közösség címet a
8. bosztály nyerte el.

Ezután a Hősök úti iskolában került sor a Rákóczi-kert avatására. A kertet
30 éve alapították, kopjafát állítottak, hársfát ültettek, üzenetet helyeztek el,
melyhez tíz év múlva újabb üzenetet tettek. Most pedig a kertet áttelepítették.
Balla Károlyné Domokos Anikó, egykori alapító ismertette a kertalapítás
történetét, Kónya Márta tanárnő pedig a folytatás ról szólt. Az üzeneteket tartal
mazó palackok felnyitása után felolvasták az utókornak szánt gondolatokat. Az
első üzenetet Fagyasné Aranyos Mária egykori alapító, a másodikat Kónya
Márta, míg a harmadik mai üzenetet Bohák Renáta, az iskola diákvezetője

ismertette. Az üzenetek urnába kerültek, amelyet új emlékkővel fedtek le,
mögötte a régi kopjafával. A vezérlő fejedelem tiszteletére egykori és mostani
diákok hársfát ültettek, és 30 szál hófehér szegfűt helyeztek el. A jelenlévők

együtt énekelték a Csínom Palkó című dalt, majd Veres Antalné, az alapító
oszlályfőnök köszönő szavaival zárult az ünnepség.

AKis Bálint Napok rendezvénysorozata az új iskola megtekintésével, baráti
beszélgetéssel ért véget.

R. Nagy Tibor, aGyermekekérl Alapítvány elnöke
aKis Bálint-dijat ismerteti, mellette Kovács Sándor

Akisdiákok nagyon örüllek adíjaknak ARákóczi-kert újjáavatása aHősök úti iskolában
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TULIPÁNOS ÓVODAI OKTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005.

SZÁMVITELI BESZÁMOlÓ
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2005. ÉV

adatok EFt-ban
Sorsz. Atétel megnevezése Előző év Tárgyév
I Befektetett eszközök (2-4. sorok) 627 628
2 Immateriális javak
3 Tárgyi eszközök 627 628
4 Befektetett pénzügyi eszközök
5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 2207 3877
6 Készletek
7 Követelések 11 240
8 Értékpapírok
9 Pénzeszközök 2196 3637
10 ÉSZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN 2834 4505
11 Saját tó1<e (12-16. sorok) 2162 3801
12 Induló tőke 3000 3000
13 Tőkeváltozás -838
14 Lekötött tartalék
15 Tárgyévi eredményalaptevékenységből

(közhasznú tevékenységből) _838 1639
16 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
17 Kötelezettségek 672 704
18 Hosszú lejáratú kötelezettségek
19 Rövid lejáratú kötelezettségek 672 704
20 Passzív időbeli elhatárolások
21 FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN 2834 4505

2006 május 14, Giricz Ilona

Köszönet mindazoknak, akik támogatták a május 28-án
megrendezett városi Gyermeknapot: Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata, Gyomaendrődi Rendőrség, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Sikér
Sütőipari és Kereskedelmi Klt., Gyomai Kner Nyomda Zrt., gyomaendrődi Liget
fürdő, Gellai Szárazépítés építőanyagkereskedés, Német Dezső, Tímár Andrásné,
Poharelec László, Tim-Köz Bt., besenyszegi boll, besenyszegi tápbolt. MA-ZSI
papírbolt. Szerető Mihály, Cibere, aKatona József Művelődési Központ munkatár
sai, besenyszegi segítő lakosok.

A Vöröskereszt hírei
Májusi est jótékony céllal
A Gyomaendrődi Komédiás Kör, a Zene- és Művészeti Iskola 2006.

április 28-ra jótékony célú előadást szervezett, melyet a Katona józsef
Művelődési Központ katasztrófa-elhárítási elfoglaltsága miatt május 25-re
kellett halasztani. Afiatal előadók és a szervezők helytállása most is, mint
mindig, példamutató volt. Az est bevétele 51 600 Ft volt, amely összeget az
est szervezői agyomaendrődi vízkárosultak megsegítésére ajánlottak fel.

Köszönjük minden segítőnek, aki belépőjegye megvásárlásával támo
gatta ajótékony cél megvalósulásátl

Véradás

A nyári hónapok mindig nagy feladat elé állítják adonorszervező

önkénteseinket, szervezetünket. A nyár örömei, a szabadságolások kissé
elfordítják a lakosság figyeimét arról, hogya gyógyító intézmények
vérigénye a nyári hónapokban sem csökken, sőt a növekvő országúti for
galom sajnálatos módon avér-felhasználás növekedését eredményezi.

Városunkban a nyár folyamán 3 alkalommal szervezünk
véradást:

Gyoma városrészben a műv. központ ad helyet ren
dezvényünknek 2006. július 10-én 8-12 óra között, 2006. július
17-én 8-12 óraközött. Endrőd városrészben, akultúrházban
2006. augusztus 30-án 8-11 óra között.

Ezúton kérem önkéntes Véradóinkat, hogy most se feledkezzenek meg
nemes, önként vállalt kötelezettségükről. Egyben felhívom alakosság többi
részének, elsősorban a18. életévét betöltött fiatalok, fiatal sportolók, fiatal
táncsportoló, szünidőző diákok figyeimét, hogy jelentkezzenek véradásra,
mert az önkéntes donorok segítségét, az önként adott emberi vért az idén
nyáron sem nélkülözhetjükl

Kérem ezt bajbajutott embertársaink nevében, akik talán közúti bale
setet szenvedtek, esetleg életmentő műtétre várnak, művese kezelésre
szorulnak, vagy akik vérképző szervi betegségük miatt reménykednek a
felépülésben, az életet adó véradományban. Mert ezek a gondok bárme
lyikük családjában előadódhatnak. Avéradásra használt idő Önnek csupán
harminc perc az életéből, másnak maga az ÉLETI Segítsen, hogy
segíthessünk!

Kurilla Jánosné területi vezető

Adományozás
Május hónapban a Baptista Szeretetszolgálat bízta meg a Magyar

Vöröskeresztet tartós élelmiszer kiosztásával. Gyomaendrődön,

Dévaványán és Csárdaszálláson osztottunk lisztet és száraztésztát.
A három településen kiosztásra került 4640 kg liszt, 2420 kg

száraztészta 570 OOO Ft értékben, 877 személy részére. Gyomaendrődön

az adományt Öregszőlő és Nagylapos lakosaihoz juttattuk el.
Kurilla Jánosné területi vezető

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

Tekintse meg
NYÁRI

árukészletünket,
fürdoruháinkat!

Géprongy kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtő! péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

VIII. Nemzetközi Halfőző Verseny
200&. augusztus 19.

Gyomaendrőd, Népliget
Az elmúlt évek nagysikerű versenyeinek folytatásaként immár 8.

alkalommal szervezi meg Gyomaendrőd városa (Tourinform Iroda) a
Nemzetközi Halfőző Versenyt. Három kategóriában készíthetők halételek:
dunai, tiszai jellegű halászlé és egyéb halétel. A rendezők biztosítják a
versenyzőknek a főzéshez szükséges halat (4 kg), tűzifát, asztalt,
vízlelőhelyet. Minden versenyző kötényt, sapkát és szakácskönyvet kap
ajándékba.

Nevezési díj: 1 halétel esetén: 4000 Ft; 2 halétel esetén 5000 Ft, hal
nélkül: 2000 Ft.

Aversenyzól< jelentkezését várjuk július 15-ig.

Érdeklődni lehet: Gyomaendrőd Tourinform Iroda
Cím: Gyomaendrőd 5500, Erzsébet-liget 2.
Tel./fax: 66/386-851
E-maii: gyomaendrod@tourinform.hu
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Aházikertünk legelterjedtebb gyomnövényei (III.)
talajt. Száraz időben viszont hamar elszárad, mert gyökere nem hatol mélyre a
talajban. Rendszeres kapálással, gyomlálással puszrtítható. A házi szárnyasok
nagyon szeretik (tyúk, liba, kacsa).

3. Tarack vagy tarackbúza
, ;r Népies neve: perje. Élénkzöld színű, évelő növény.
l .( "C!iL~ Föld alatti szára, tarackja befutja atalajt. Különösen
I, \Y#-"0 'C a kötött talajt szereti, ahol elszaporodik a vetett

'I~H ).~~d '$" kultúrnövény csak sínylődik, mert avízben feloldott
\., l ~~~~-~fJ ásványi an!ag~kat felszív!a:. Kal.ás!vi~ágzata1?-17

Jc: ~Tv.í:fi~r·:c ~o cm ho~szu .. Junlu~ elejetol. keso. OSZIg" vlragzlk.
,( .r~·~·~::A(.;ii:' Terméset szel vagy allat hordja széJJet. Elsosorban a

\?'//il.J.L .~::-::W. tarackja révén szaporodik, mert kapáláskor és ásás
.... 2~tr·.. ~\ kor feldarabolódik, és mindegyik gyökeret ereszt. A
:::::::;'""OJ.-C."íY"· gyökerek végei hegyesek és a gumós növényeken

keresztül hatolnak (burgonya, cékla, répa). Irtása
odaadó, lelkiismeretes munkát kíván. Kapáláskor az előbukkanó tarackot szed
jük össze. Az őszi ásáskor (száraz időben) érdemes gereblyével megbolygatni a
hantokat, és valamennyi feldarabolt tarackot (föld alatti szárat, köznyelven gyök
eret) szedjük össze, és távolítsuk el kertünkből, majd megszárítva égessük el.

4. Pásztortáska
Egyéves növény, hosszú karógyökere van. Virágai
fehérek és aprók, négy szirom levél ből állnak.
Termése szívalakú, melyben fejlődnek az 1 mm
hosszú és 0,5 mm vastag magvak. Az évi
maghozama kétezertől negyvenezerig lehetséges.
Csírázóképességüket sokáig megtartják. A pász
tortáska magja - sok gyomnövény magjáhozA hasonlóan - az állatok bélcsatornáján keresztül
haladva is csírázóképesek maradnak. Ezért tapasz
taljuk azt, hogy trágyázás után sok agyomnövény.

Tavasztól őszig virágzik. Akikeit magból a növény gyorsan fejlődik, télen
fagymentes heteken (egy-két hét) képes virágozni. Rendszeres talajmunkák
végzésével meggátolhatjuk az elszaporodásukat.

5. Bársonyos árvacsalán
Egyéves, ősszel csírázva áttelelő növény. Általában 10-20
cm magasra nő. Márciustól a fagyokig virágzik, virágja
húsvörös színű. Egy növény maghozama 200 db. Magjai
főleg ősszel csíráznak, és áttelelve koratavasszal
virágzanak. Kártétele koratavasszal jelentkezik, mert
hamarabb és gyorsabban fejlődik, mint avetett konyhak
erti növény.

Hunya Alajos

Kertjeinkben gyomnövényeknek nevezünk minden olyan növény!, amit nem
vetettünk, hasznot számunkra nem hoz. Ugyanakkor jelenléte igen káros, mert a
kultúrnövény elől elfoglalja ahelyet, ugyanakkor felhasználja atalaj tápanyag
és vízkészletét. Azért, hogyeredményesen védekezhessünk ellene, ismerni kell
életmódjukat, életfeltételeiket, igényeiket, termőhelyeiket. A leghatásosabb
gyomirtás az, amikor agyomnövényfajok életfeltételeinek ismeretében a talaj
művelési, növényápolási munkákat úgy végezzük, hogyagyomnövények élet
feltételeiket ne találják meg. Legfontosabb növényápolási munka kertünkben a
gyomlálás és akapálás. Effajta műveleteket akkor kell elvégeznünk, amikor a
gyomnövények kicsik, mert így azokat sokkal kevesebb munkával sikeresebben
irthatjuk, és még nem károsítják a kultúrnövény! nagyobb mértékben. Hogy
hányszor kapáljunk az függ a csapadék mennyiségétől, esetleg a locsolástól.
Mindenesetre a laza, nedves, jól trágyázott talajban konyhakerti növényeink,
gyümölcsfáink, szőlőink jobban fejlődnek, és kecsegtető termést hoznak.
Mindezek mellett nem szabad elfeledkezni avegyszeres védekezésről sem. Az
idén elszaporodtak a rovarkártevők. így többek között a fekete, zöld levéltetű.

Soha nem látott mennyiségű fekete levéltetű támadta meg acseresznyefáimat,
az utcai kerítés belső oldalán lévő aranyesőbokromat. Azöld levéltetű pedig a
vörösszilvafámat. Asok rovar mellett számolnunk kell az idén apenészgombák
elszaporodására is. Csak rendszeres permetezéssel védekezhetünk anövényi és
állati kártevő kellen.

Nem lehet szabályokat felállítani avégzendő és szükséges kerti munkák ide
jéről. Ugyanis elsősorban függ az időjárási tényezőktől, az adott talaj
gyomosodásától, vetett vagy palántált növény fejlődésétől, a kártevők elsza
porodásától, továbbá igen sok közvetve vagy közvetlenül ható tényezőtől.

i~ 1. Folyandár szulákf i ~ ~ Vidékünkön népies neve: folyófű. Föld alatti szára mélyen
~ behatol atalajba, és ezért száraz időben is akapálás során le-
~ ) vágott felső hajtás alatt lévő föld alatti szár ismét hajtani kezd.
, I ',;1 Virágai kocsányokban a levelek hónaljában ülnek.
/~ ){ Sziromlevele tölcsér alakú, és fehér. Június elejétől afagyokig

'" '1\" ti' virágzik. Alaza homoktalajt nem szereti. Kemény héjú magvai
csírázóképességüket évekig megtartják,

2. Tyúkhúr
Népies neve: lúdhúr, csibehúr. Egyéves növény, de ha az
elhullott magja ősszel kicsírázik, úgy áttelel ő növény,
Gyökere vékony, húzáskor könnyen elszakad. Virágai
tojásdad alakúak, a levelek hónaljában kocsányokon
ülnek, és fehérek. Toktermése hosszúkás alakú. Agyorsan
növekvő növény oldalágai is meggyökeresednek,
szőnyegszerűen takarja be atalajt. Magas amaghozama,
és magjai csírázó képességüket 25 évig is megtartják.
Csapadékos őszi, tavaszi időben igen hamar beborítja a

A kormány 100 lépés-programjában meghirdetett közmunkaprog
ram keretében személyiségfejlesztő, reintegrációs tréningen vettek részt
Gyomaendrődről 10-en. A tanfolyam a munkábaállás, beilleszkedés
megkönnyítését próbálta segítségíteni számukra

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban,::.
tanfolyamot indít .. ...

Gyomán: 2005. július ii-én, 17 órakor'
Endrődön: 2005. jLllius ii-én, 17 órakor

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

BeküJdési határidőminden hó 25-e.

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Virág János és Rituper Éva, Furka Sándor és
Wagner Erika, Kovács Attila Gábor és Schwalm Szilvia
Elhunytak:
Seprenyi Istvánné Szűcs Eszter 86, Róza Antal 93 éves korában

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbí\juk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- és az
(j:~~If..r.ÁIf apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kéremI

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

JARMU/GEP/GARAZS

SIMSON S51B 12 V·oS, halogén il,lÓS,
rendszámos motor eladó.l.ár 85 EFt. Erd.:
06170/2946-772 -b-4x-

Számitógépkezelői, gépirói és szövegszer
keszlői szakképesiléseimmel, érettségivel
~s B kal. jogosílvannyal munkál keresek.
Erd.: 06/70/5132-151 -b-

LAKAS/ALBERLET

Takarílásl, vasalásl vállal ok. Erd.:
06/20/3332-972; 06/20/3373-502

MUNKAHELY/ALLAS

7x15-ös STYLAUTO alulelni-garnilúra
205/60 R15-ös nyári gumival. SUZUKI
Vitarahoz eladó. I.ár 140 EFI. Erd.: Izsó
Lajos 5502 Gye., Szabadság u. 16. sz.
-b-4x-

T-25-ös billenös. egylengelyes kocsival
eladó. I.ár 1MFI. Erd.: 66/283-071 -b-4x
Vasarléri Itp.-en garázs kiadó. Erd.: 284
482

126-os Polski Fial eladó. I.ár 26 EFI. Erd.:
66/282-233; 06130/2554-630 -b-4x
Kertítraktor eladó. Erd.: 06/20/3332-972

Iüzifa felvágása, ill. kerlek, udvarok gépi
kaszálása elérhető áron. Erd.: 06170/2830
347

A Tólkaép Klt. lelvételt hirdet kőmüves

munkakörbe. Erd.: 06/30/3384-225
Igazgatasszervezői és testnevelés-orosz
szakos tanari diplomával állást keresek.
OKJ-s számítógépkezelői végzettségelJl is
van. Minden megoldás érdekel. Erd.:
06/30/3878-320 -b-4x-

Gyomán aVásárléri I!p. Bép. 2. emeletén 2
szobás lakás kiadó. Erd:06/20/2276536

Bútorozolt szoba kiadó Gyomaendrődön

~áros szenvedélyeklől mentes személynek.
Erd.: 06/20/4884-999 -b-4x-

Gye., Oklóber 6. ltp.·en 2 szobás, bútoro
zolI lakás hosszú távra albérlelbe kiadó.
Erd: 06/30/3467-885 -b-4x-

Bonlolt csempe, .kb. 10m' (kék és sarga)
ingyen elvihelő. Erd.: Gye., Hársfa u. 7. sz.
-b-4x-

~áztüzhely, varrógép, szobabútor eladó.
Erd.: 284-482

Csapágyak: 22317; NN3020; 1317; 53615
stb., új szimeringek, légmunkahengere~,

kandalló, l1')enelfúrók, egyebek eladók. Ar
300 Ft-tól. Erd.: 06/20/5627209 -b-4x-
800 db. csabai bontott cserép eladó (40
Fl/db) Erd.: 06/20/4581-345 -b-4x-

Kámüvesmunkál és burkolast vállalok.
06/20/5126-149
Mikrobusz bérelhető - 9 személyes, klimás.
Erd.: 06/20/3653-683
Veszélyes és egyéb fak kivágását, lüzifa
~ágást, gallyazást, kertgondozást vállalok.
Erd.: Hermann Mihaly, 06/20/3882-263
Gyoman eladó: aszlalok. ~zékek. fotelek,
szekrény, rokkant tolószék. Erd.: egész nap
06/30/9810-028
Asztal, .mosógép, ágynemülarló eladó. (8-8
EFt). Erd.: 66/282-233; 06/30/2554-630 
b-4x-

5 db kiscica szere.lő gazdiI keres. Külön
külön is elvihelák. Erd.: 66/284-133 -18 óra
után.

Olcsón eladó: régi lipusú konyhabútor, 2 lál
cás állványos mosogató, fekete-fehér tv,
különböző viráglartók,. függönytarlók, gyer
mek- és női kerékpar. Erd.: 283-929.

Veszélyes fak (Ienyő is) kivágása, gallyazása,

Keresek megvételre kifogástalan állapotú
pelenkázót, babaruhákat, olyat, amit
kislányra és kisfiúra is rá lehet adni.
Ajánlatokal a 06/70/5876-804 teLsz-on
várom.

Kertek, udvarok szantása, marása,
egyengetése, füvesíléshez gépi lalaj
elákészítés. Erd.: 386-053

,-.----------------.-------------------------------.-••• --.-----------------------------=:>t{

. INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
Feladó neve: .
Cime: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .
................................................................................. .
.................................................................................
.................................................................................
. .

,._~~~~~~~:~_~:::~~~~~~~:::::_~~L ~~l~~~~_~~~~_~~~j

BAU-LUX Fürdőszoba Szalon! Mi meg
valósiljuk álmai I.ürdőszobájál! Nézzen be
hczzánk, s nem bánja megJ Hol? Szarvas,
Deák F. 2. sz. Tel.: 216-023
Tisztelt Szülőkl Nyári hónapokban
előkészílő, ísméllő, gyakorló, lelzárkóztató,
fejlesztő, pótvizsgára felkészilő foglalkozá
sok indulnak általános iskolásoknak bármely
lantárgyból (1-8. oszl). hogy az új tanév
problémáktól menles legyen. A foglalkozá
sok heti száma 1-2 (3-6 óra) Az 1. osztályt
kezdő lanulók iskolai elökészítő loglalkozá
sokon vehetnek részI. Tankönyvek. feladat
lapok, dolgozallapok, füzelek és egy~b

oktalási eszközök ingyen bizlpsítollak. Az On
gyermekéért dolgozom! Erd.: 285-141
(18-19 óra): 06/30/8563-218

Nái, lérlilodrászal és szolárium (25 Fl/perc)1
Melegollós hajvágás! H.ol? Endrődön, a
Rózsa presszó melletl. Erd.: 06/30/5219
869

Csabai mazas cser~p és kúpcserép eladó
(50-300 Fl/db) Erd.: 06/70/2282-714
-b-4x-

3 személyes rekamié (20 E FI), ágynemü
lartós heverő (felnőll) 2db (10 E Fl/db),
gyermekheverő (6 EFI), centrifuga (lOE Ft).
mosógép {10 EFI}, konyhaszekrény (6 EFl),
lerménydaráló (25 EFI), ruhásszekrény (6 E
Ft), hülő-fagyasztó 160 I (30 EFt), horgany
zottlemez fürdőkád (5 EFt), férfi mounlain b.
kerékpár, úi (15 EFt), rotálógépre gumike
rék, új 1 pár .(20 EFt). 22 kg·os gazpalack
(15 E FI). Erd.: Gye., Tamási A. 1. sz.;
06/30/4267-320 -b-4x-

Gye., 90 m2-es csaladi ház amerikai konyhas
+ g~rázs parkosítolI kerllel eladó. !.ár 12 M
FI. Erd.: 66/285-810: 06/70/2150-304 -b
4x-

V EG':' o::.S

Cenlriluga, lagyasz\ószekrény, bontásból
ablakok {5 EFl/db}. Erd.: 06/30/9148-507 
b-4x-

Spániel kiskutyak olcsón eladók. Erd.: Dobi
u. 8. sz.

Endrődön, aFő úton összkomlortos lakás és
épilési telek 80 m2 épüleltel eladó. !.ár 2,5 M
FI. Erd.: 06/30/3569-296

Endrádön, Napkeleti u. 18. sz. alalt komfort
nélküli 1,5 szobás paraszlház eladó. Víz,
szennyviz, csatorna az udvarban. !.ár 2,8 M
FI. Erd.: 06/70/5799-770 -b-4x-

Történelemtanár korrepetálást vállal
általanos- és középiskolásoknak. Erd.:
06/20/5922-436

Gye. Vasárléri IIp. 27. III. emeleti m~sfél

szobás lakás eladó. 5 M FI. Erd.:
06/30/6357-363 -b4x-

Az új tanévben magántanári állást vállalok
állalános iskolások mellé. Cél akitünő

bizonyítvány. lanulmányi versenyeken való
eredményes részvétel, oatékonyabb tanulási
slralégiák elsajálítása. Erd.: 285-141 (18-19
ól; 06/30/8563-218

Gyomán, aBajcsy-Zs. út 93. sz. alall eladó:
asztal, szék, fotel, konyhaszekrény, előszo

bafaI. Meqtekinthető: szombaI déiulan.
Jó áron gyomaendrődi karpóllási jegyei és
utalványt vásároloki Erd.: 06/20/9513-488.
b-

Nyilászárók, teli és üveges (aitók 5-7 EFt).
Robi 55-ös rolációs kapa, júnyiró adapierrel
és lalajmaróval (40 EFI). Erd.: 06170/2946
772 -b-4x-

Elekirolux automata mosógép, 220 l-es
fagyaszióláda, gázpalack, ágynemüli\rlós
gyermekheverő olcsón eladó. Erd.:
06/30/3540-706

Gyomán aközpontban, 120 m2.es, 3 szobás
lakás melléképüleltel, garázzsal, nagy
pincével eladó Irányár: 10 millió Ft. Erd:
06/20/2276536.

A Füzl.ás-zugban 300 n.öl gyümölcsös
eladó. Erd.: 06/20/3332-972

Gyoma központjában egy 3 szobas és egy 1
szobás, összkomfortos lakas együll eladó.
Vállalkozásra nagyon alkalmas. t.ár 9,2 MFl.
Erd.: 06/30/6472-407 -b-4x-

Gye., Qsszkomfortos családi ház eladö t.ár 9
M Fl. Erd.: 06/30/4267-320 -b-4x-

Gye., fürdőhöz közel, az üdülőövezetpen,

beépíthető, megosztolt telek eladó. Erd.:
Gye., Bak Julianna, Kölcsey u. 15. sz.
Családi ház sürgösen eladó Gye., Altila u. 2.
sz. alatt, lakótelepi cserét beszámilok. t.ár 14
M Ft. Erd.: 06/20/9853-787; 06/20/5843
520 ·b-4x-

Gyomán, Kis Balint u. 4. sz. alalt letáteres,
hőszigetell, egylégterü, 4szobás családi ház
100 m2-es melléképülellel eldó l Lakólelepi
cserét, ilt. nyaralót beszámítok. t.ár 14,5 M
Fl. Erd.: 06170/3316-986 -b-4x-

Gye., Polanyi M. 80. sz., aFá úlhoz közel, 2
szobás + nappali, beépíthelő lelőleres csalá
qi ház melléképüleltel eladó. t.ár 9,5 M Fl.
Erd. 06/30/2663-315: 06/20/9946-810 -b
4x·

Endrőd központi részén összkomforlos,
hosszú parasztház gazdasági épülettel,
garázzsal eladó. l.ár 4,6 M Fl. Erd.: 66/282
898; 06/20/2451-262 -b4x-

Gye. központjában összkomlortos parasztház
eladó. l.ár 8MFt, vagy lakótelepi csere ~Isá

vagy második emeleti lakásra érdekel. Erd.:
8-16-iq 06170/3843-329 -b-4x-

Gyomán, Zrínyi M. 43/1. sz. alalt bekeríteIt
épilési lelek p.arkosílva, fúrolt kúttal eladó.
t.ár 1,8 MFl. Erd.: 06/30/3462-190 -b-4x
Gye., Siralói hollágnál faház eladó sürgősen.

Szigeteli, lambériázolt 16 m2 haz vízpartí
sléggel, tetőtér beépítve, zuhanyzó, WC,
f.úrolt kút, 1 km cserepes út l.ár 2,8 M Ft.
Erd.: 06170/5468-425 -b-4x-

Sörözávé álalakilhaló ház eladó a Hősök

útján. Engedélyek, .tervek, anyagok megvan
nak. l.ár 2,9 MFt. Erd.: Roncsek István Gye.,
Selyem út 111. -b-4x-

INGATLAN

Gye., zöldövezeiben 2 szobás ház eladó. t.ár
4,5 M Ft. Erd.: 36/315-145. -b-4x-
Endródön, az Egressy B. u. 2. összkomfortos
családi ház eladó, 2,5 szobás, gázfútéses.
t.ár 5 M Ft. Erd.: 06/70/9438-212 este 17
órától, szombal, vas. egész nap. -b-4x
Gye., Bánom-kertben 6747 m' löld (szánló),
ebből 2249 m2 zártkert, vályog épület, ásolt
kút, gyümölcslák, 22 dióla, 3 cseresznye,
sárgabarack, meggy, szilva, fenyőfák és a
kert egyik oldalán, végig, mogyoróbokrok
{Iermők}, körtefa. t.ár 800 E FI. Erd.:
06/30/5483-475 -b-4x-

~ye., kertes családi ház eladó. l.ár 7,6 M Ft.
Erd.: 66/282-233; 06/30/2554-630 -b-4x
Endrőd, Polányi M. 32. sz. komi ort nélküli
nagy ház nagy porlával búlorozollan is
eladó.l.ár 2,8 MFl. Erd.: 66/284-911 -b-4x
Gyomán, Tompa u. 16. sz. alalt 3 szobás,
összközmüves ház ipari árammal, nagy
telekkel eladó. Erd.: 06/70/2251-689;
66/282-645
Gye., közponIhoz közeli 3 szoba + napp.alis.
összkomfortos családi ház eladó. Erd.:
06/30/4059-688: 06/30/5848-820

Gyomán, központban, Zrinyi M. 26. sz. al~1t

ház eladó. Csere is érdekel, vidéki is. Ar
megegyezés szerint. Erd. 66/284-788 -b
4x-

Póhalmon, köves út melleIt, tanya eladó, 700
m2 gazdaságí épúleltel és 2 hektár föddel
(villany, fúrolt kút van) I.ár 2,5 M Ft Erd.:
06/30/3806-884 -b-4x-

Gyomán, Arany J. 16. sz. alalt 4 szobás,
összkomlortos családi ház eladó. t.ár 10M
Ft. Erd.: a helyszínen hétvégéken,
06120/5266-573. -b-4x-

Gyomán a központban, letötérbeépílés
es, 2 család részére ís alkalmas, höszigetelt,
jól karbantartott családi ház melléképúleltel,
garázsz~al, 600 mLes telken eladó. I.ár: 16
M FI. Erdeklödni: 06/66/285-693 vagy a
06/30/4716-476-os lelefonszámon lehel. -b
4x-
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Élvezze otthonában a FiberNet Kábel Tv
szolgáltotását, akciónk ideje alatt belépési 1íj
nélkül veheti igénybe Családi csomagunkat.

Minden meglévő Kábeltelevízió Előfizetőnk,

aki Információs csomagról Alap vagy Családi
csomagra, illetve Alap csomagról Családi
csomagra módosít, a felfelé módosítás napjától 3
hónapig a régi - módosítás előtti - csomagja árán
veheti igénybe szolgáltatásunkat.

Jelen tóJékoztatós nem teljeskörű. oz akció további részleteiről és
feltételeiről bővebb információt o www.fibernet.hu honlapon. valamint o
területileg illetékes ügYfélszolgólati iroda munkatársaitól kaphat.

2 hónap
INGYEN
internet

t belépési díj

5~-t,l)I'~,~,!rL0~A~)C
MÁR HAVI 5.180 FT-ÉRT.

Akciónk ideje aloHúj ügyfeleink csollakozási dO nélkül
vehetik igénybe a FiberNet internetet. valamint
két hónapig ingyen élvezhetik szolgáltatásunkat.
Az internet ajániat csak internetképes hálózaton
érvényes.

Mindenmeglévőelőfizetőnk,akiinternetcsomagját
nagyobb sebességű csomagra módosítja, az első

3 hónapban régi csomagja árán veheti igénybe
szolgáltatásunkat.

2006. július l-töl 2006. augusztus 31-ig érvényes akció ajánlatunk az
alábbi területeken vehető igénybe:

Gyomaendrőd.Vésztő. Szeghalom: 4200 Hajdúszoboszló. Hösök tere 3/0..
(Dózsa Gy. u. 46. 2006.07.\0-töl.) Tel.: (52) 273 370

KulIIc Andor .3 ~rocza' b61'\a
• 2006. IM f(&fot·M.:lgyarorUágl

T.tOktl BalJnckUg .rany~.

63 II C e>ut'lycn Oruégo, &Jn~g...-........

1'4
~~V~'"!I~
It. ~ ~

rr}Í:Ni
ő'1( :M.JÍrJ(

ICJYEJiCJ3fE:N
:M.fEqrtEqt]tÉ1(

JlZfELSŐ

Li#SfE7:(SET

fi VirRSJtS
rr..hrC01C

:M.fEqIS:M.fEiR!isfE
tFfEDÉ

KEZÉS A ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA
TÁRSASTÁNC TANSZAKÁRA

2006. szeptember 30-ig folyamatosan
Első foglalkozás: 2006. szept. ll-én 16,30 órakor
Információ: 20-497-7508, 66-283-524, 581-830

Polit"kai hirdetés

Épp ezért szívesen veszek bármilyen konstruktív, előremutató
javaslatot, véleményt az Önök részéről. Nyitott vagyok személyes
találkozásokra, s természetesen, írásban is megkereshetnek a
következő elérhetőségeken:

Katona Lajos vagyok, az ősszel

esedékes önkormányzati
választásokon indulni kívánok a
polgármesteri székért.
A döntésem meghozatalának
időtartama alatt, az önkor
mányzati munkám tapasztalatai
alapján körvonalazódott bennem, mit-hogyan-milyen módon
tudok tenni avárosért - sebben, természetesen, alakosság ot is
értem -, afejlődés folytatásáért.
A teendők véglegesítéséhez számítok az Önök, a lakosság
megtisztelő közreműködésére.

Postacím: Katona Lajos
5500 Gyomaendrőd

Zrínyi M. u. 23/1.
• E-maii cím:agrofem@axelero.hu
• fax-szám: 66/283-941
• telefonszám: 06/30/2971-608
• SMS küldés, hangposta
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Hagyományos kínai orvoslás
Szolgáltatásaim, tanítok: kínai egészségmasszázs, akupresszúra •
Svédmasszázs. frissítés • Hölgyeknek speciális fogyasztó program •
Dohányzásról való leszoktatás megkönnyítése • Kínai hagyományos ter
mészetgyógyászat • Akupunktúra (tűszúrás, akupresszúra, moxibuszcio,
köpölyözébelgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és bénulásos
betegségek természetes gyógyítása • Fejfájás, csigolyasérülés, nyak- és
derék, kar- és láblájás gyógyítása • Depressziós, stresszes tünetek eny
hítése, idegrendszeri problémák gyógyítása

Tegyen egy próbát dr. Wang rendelőjében!

Vizsgáltassa meg magát és kezeltesse idejében problémáit l

Betegségmegelőzés egészségesek számára!
;E. 7!f ::;r

VR. 'UJ,,41'UJ *u e,,4?
aMagyar-Kínai Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyszerészeti

Tudományos Egyesület elnökhelyettese
Békéscsaba, Szent István tér 9. sz. fsz. 10. Tel.: 06/30/4506-070

Yin-Yang Stúdió

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!

\.. ~~~ai_~o~t:..G.:~m~~n~r~d:..~o~s~a:: :9~ .J

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

r--·----_·_·_·_-------,
Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz-
talosok részére. Érd.: 06/30/9533-594

*
Bedolgozói munkára 1-2 fős asztalosműhelyt keresünk régi
bútor felújításához. Alapanyagat biztosítunk. Segítséget adunk a
betanuláshoz. Érd.: 06/30/9533-594

*
Bútorgyártó cég felvételt hirdet tömörfából készült bútorokhoz,
bútorlécszabászatban jártas asztalosok, valamint CNC meg
munkáló központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezelól<
részére. Érd.: 06/30/9533-594
L._._._._._._._._._._.~

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valammt targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
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.

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

~'i7==:='=~nwss~ss::s::&sJS:"='>S'==='

&~ varrOda,.~omaendrőd~~osSUlh u..;.. 18. alatt ~
Varrodámban vállalom: nOI fe sor a a ~

hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret tI
szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok, ~

alkalmi ruhák, kosztumök, alkalmi és táncruhák készítését is. Ü
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

Gyors határidő, kedvező árak. Telefon. 06/30/5393/348 a
. . ., . . . . ~

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~ ..
'~hobbv-f kemptngszakuzlet ~:Ú/

. , , ~

HORGASZFELSZERELESEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

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
- szállitás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:
• •: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Köszönet mindazoknak akik támogatták a május 28-án megren
dezett városi Gyermeknapot!: Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Gyomaendrődi Rendőrség, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Sikér Sütőipari és
Kereskedelmi Klt., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Gyomaendrődi Liget Fürdő, Gellai
Szárazépités Épitőanyagkereskedés, Német Dezső, Tímár Andrásné, Poharelec László,
Tim-Köz Bt., Besenyszegi Bolt, Besenyszegi Tápbolt, MA-ZSI papírboll, Szerető Mihály,
Cibere, AKatona Józsel Művelődési Központ munkatársai, besenyszegi segítő lakosok.

II ..

GYOMAENDRODIBUTORBOU
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)

További kínálatunk:
• szekrénysorok

• ülőgarnitúrák: 3+2+ 1; 3+ 1+ 1
• franciaágyak, heverők

• étkezőgarnitúrák

• széles választékban kiegészítő kisbútorok

KÉ BANK KEDV"EZŐ HITELEI!
ÜGYINTÉZÉS A HELYSzíNEN

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

••
aMarl Dzlel.áz

AKCIÓS KONYHÁK: 56 OOO Ft-64 OOO Ft-ig'r
1,6-1,8-as FRANCIAÁGYAK 26 OOO Ft-tól
3+2+1ÜLŐGARNITÚRÁK 113 OOO Ft-tól

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

, , ..
LATSZERESZ UZLET

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 73.
TElEfoN: 284-277

INqYEl\lES kOMPUTERES SZEMvizsqÁlAT

H.-I<.JP.~SZO. dÉ~ElőTT

SzTI<~vÉNYEk bEVMTÁSA • SZEMüvEqEk kÉSlÍTÉSE,

jAvíTÁSA • OpTikAi CikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk

GYORS ÉS pONTOS kiszolC;ÁlÁsSAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElEml: Szarf.a Gifla !,\TSZERÉSZMESTER

Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
Szornbatszünnap!

r'~'-'-'-'='~'~'='-'-"

i PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
. PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS !
I RÓZA KFTo I
I· 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. lll. '1

Tel./fax: 66/282-095,06120/9142-122
i.... _. ~:~i!~e:n~~~~~s~~~~._ . ...i

Aranv- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal állunk
a rendelkezésére!

Aranv- és ezüstékszerek javítása, tört aranvbál
ékszerkészítés. Tört arany azonnali cseréje!

Aranv, ezüst még mindig nálunk a legkedvezőbb

áron!
Fénvképezőgépek, filmek, fotóalbumok.

Amatőr kidolgozás.
Audio- és videokazetták széles választéka,

digitális Felvételek fénvképre másolása!
Ajándékutalvánvunk praktikus ajándék!

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

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

Építőipari Kft. 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. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

Érd.: 30/9552-374

*
* *

Az OMart Könyvesbolt
nL,Járon is várja kedves vásárlóit: nl,Jaraláshoz térképek,
útleírások, rejtvénl,J- és vicckönl,Jvek; kötelező és ajánlott

irodalom, olvasmánl,Jnaplók, szünidei gl,Jakorlók és
Foglalkoztatók, iskola-előkészítő munkaFüzetek, hangos

könl,Jvek széles választékával!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban

Gyomaendrod. Fo út 216. Tel.: 284-815
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zólj hozzá!

• Beépített kamera
• MMS, WAP, GPRS
• Hangrögzítő

LG 82100
Havi.jíja [őfizetes el

• •
VitaMAX csomagban

•

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták: papír; selyem; habosított; fűrészporos

Öntapadós tapéták: 45 cm széles 295 FVm; 67,5 cm
széles 495 FVm
Csempeutánzatú tapéta: 1020 FVm
Poszterek, bordűrök

Festékek: kül- és beltérre falfestékek; színezők; zománc,
alapozó- és ledőlestékek, lazúrok; hígílók; tömílők ~!-'~
Egyéb: viaszos asztalterítők; műanyag kerti bútorok ~.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig
Telefon/fax: 66/386-553: mobil: 06170/5037-612

Sándor Service Kft.

Keresd a Vodafone hivatalos partnerét!
Gyomaendrőd,Fő út 188. TeL.: 66/283-474
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-12.00, 13.30-17.0
Sza-V.: 9.00-12.00 vodafone

A kb.liiI,eIo<l~! ~OO6. m.l/u> 2'9·I~.:M~ ol:t *16$ k(...zlct ('(tj{~9 "$1)' 'IlS.o;z;)wnj~Q. A lC1tú:'lf~cn "~ltk:lr.ak .'1: ~t5I"

urt:ll~~ A !dnJntet:en "~'\dilo~ e16(1Zt1~1.C.szUlékj~k2~rú~~tlID:31."uir~kor é:~l:k. A Vc(}.::fon.:: rennw4-s a:
k6.lVIel<.iteol\ clJYOlÓ<:llú !n6dO)i(~~~,iogjt. E~ s.zttl"léiy lI:<t(:lj~t>b Mt f\dyid)i1S dOf\zctéSt b kelVif.:l~AA(~~lY.I~rot1\<.i1 egy 6Icn
tleluL~$ er6(i:cr61 2e1'Z6dC$ kOtl:1.C ~tén 31 G~Cldt dő;octe:; Mdk!pezég~':IOl\ "t::.znck f6.."t. A képen l:ilhllt6
k!~'itI&cIo.I••h.("'..zlrúci6k, 1l.:~m~el.:niLho:Uj "',:~kk("'Slul.:m:flkétltd1é:6::k ~:hctrl('Ic..A r.:-..lIéld<.rGI<:n:lo:kl~ijllel\."nkben. Tov~OI :

.~:~~~~!~~.~C~ök.}l ÁSlF ·t.:.~~~~~.~~5'fttl<dté~ pontokon~,) www.~~~~~~l.l~~ ~.. "

~ 1.--------------------1

ÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron

oltott mész • orosz szén,
AKÁC tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon; 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

------_.__._----_._-_._---------_._-------_.--------_......._--_ .._._.__........_-_.

BEL -p ID/J
CSAK 5000 Ft

C a/ádi c omag - Plusz c omag
Sport csomag együtt

C AK 3990 forint havidij , rt!
Továbbá akciós I hetős'g

2 beltéri egység ig 'ny/ésére!
Akciós feltételek szerint - További részletek (Jzletonkben

Parab 1a anten á
l11iíholdl evők
kedvezii áron

Telemax Távközlésfechníka
Békéscsaba Gyón; Gu. 6. Tel.:66/442-755
Gyomaendrődi szerefőnk:20/9-266-853

Az akció 2006. július 1-tó12006. szeptember 30-ig vagy,
a készlet erejéig érvényes!
Sándor Service Kft • 5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externet.hu, honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitval
Vegyes átlagfogyasztás: 5,5-7,7 1/100 km; CO2 kibocsátás: 145-184 g/km

FordFocus I Feel the dífference~

V'''1gfC~óI.1DOI~ZI,'L:o;4.1-9,311100 km, CO..-klboc:;.t'\lj,~.: 12G-224 g/km. Az. 016n10.1 a ~OOO. óprl"l:". Höl
2006. jú.... IUS 30-Ig kötötl v~rz6dt,.""k(o.~JetvO(\ IWszJ~1 or<)j(,iD Óf'v~rryos. A r<'~~iOl(,kr~1 ord,1Ó(lOdjon
IT\ÓI1<akoro:si<odu:.ul'\kb(,.n.• K(·zdóoof;lotÓ$ (·a totarnld6 lü~(.)V'(:'nyút>on.Az ajw\l.J.t tv!.ljcl f':"arll< ~\pú.

A képen ~lho16auto Ülu!.Zlródol

A FordFocus lenyügözö st~usa abban rejlik, hogy nemcsak azokat káp
ráztatja el. akik kivülr61 látják. A gondosan megtervezett alkotÓelemekből
sugárzó elegancia. a könnyed kezelhetőségés az elöke16 vonalvezetés
teszi ellenállhatatlanná. Ha ilyen luxusra vágyik, most igazán megengedheti
magának.

A FordFocus légkondicionáloval már 2999 OOO Ft-tol elérl1etö. akár
O%THM-mel-,
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• *~~ ~aWb~~or
M ú SZA KI ÁRUHÁZ LÁ N C

BLACK RED WHITE 1:1
Hozza a régit, vigye az újat! Ha leadja a kiszolgált háztartási gépét,

újra alapanyag lesz belole! Hűtogépek és fagyasztók óriási választéka!
Kínálatunkból: szórakoztató-elektronikai termékek

háztartási kis- és nagygépek
szépségápolási készülékek
számítógépek, note-book, LCD-monitorok...
padlószőnyegek,PVC-szőnyegek

laminált padló, lakástextil...
szobabútorok, konyhabútorok, ülőgarnitúrák,kárpitos
garnitúrák, étkezők stb.

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel (6-60 hónapig, önerő-befizetés nélkül. GYES-sel és nyugdíjjal is igénybe vehető

hitellehetőségek), ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos·nyomda épületében) található!

Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

p:
-•.....-.... Komnlunikációs Zrt.

':IE,.."E':E~-'-""''''
ÉI

.:...LLA....z~L~~
5500 Gyon-.••ndr6d, Told' . I: 1/1,

• ft'\ a::aber*nyl uton. _ h.lya6qt6bl t.n 200m· ro.

KÖZLEMÉNY
A FiberNet Zrt. tájékoztatja minden tisztelt

Előfizetőjét, hogy 2006. július 10·től új ügyfél.
szolgálati irodát nyit Hajdúszoboszlón, a Dózsa
György u. 46. szám alatt. Az ügyfélszolgálat továb
bi elérhetőségei (telefonszám, e-maii cím, ügyfélfo
gadási idő) változatlanok maradnak. Értesítjük, hogy
a régi ügyfélszolgálati iroda (4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 3/a) 2006. július 5-ig fogadja az
Előfizetőket.

2006. július 6-án és 7-én költözés miatt ügyfélszol
gálatunk zárva tart.

Az ÁSZF 1.1 pontja 2006. júliUs 10-től a jelen
tájékoztatás szerint módosul. A mindenkori hatályos
ÁSZF ügyfélszolgálatunkon, és a W'lJvw. fibernet.hu
címen elérhető.

Tisztelettel: FiberNet Zrt.

KÉPZELJEN EL MAGÁNAK EGY VILÁGOT!
MI SEGíTÜNK ÁLMAIT VALÓRA VÁLTANI!!!

5500 Gyomaendrőd, Toldi út 1/1.
(a mezőberényi úton, ahelységtábla után 200 m-re)
Széles választékban kínálunk: burkolólapokat, sza

nítereket, fü rdőszobaszekrényeket, zuhanykabi nokat,
gőzkabinokat, hidrókádakat

MAPEI·TERMÉKEK JÚLIUSBAN
10% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓKI

Baumit utólagos hőszigetelő rendszer

15 év garancia!

Kivitelezőpartnereket keresünk!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17,30 szombaton 8-12 óráig

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja. Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete.5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemail.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. Engedélyszám: III/PHF/ lOS/BE ISSN 1417-7390
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Hirdetmény!
AVárosi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa értesíti

a tisztelt Lakosságot, hogy
2006. augusztus 7-20-ig a szakrendelő zárva tart!
Sürgős esetekben a békéscsabai Réthy Pál Kórház fogadja

a betegeket. Augusztus 21-től a betegellátás folyamatos.
DR. GEDEI MARGIT ig. főorvos

A TARTALOMBÓl:
Polgármesterjelöltek és támogatók 4-5-6. old
Autóbuszközlekedés-változás 11. old
A Rumba további sikerei 8. old

TÜDŐSZŰRŐ
Gyomaendrődön, agyomai városrészben, aKatona J. Művelődési Központban (Kossuth
u. 9.) 2006. augusztus 7. napjától augusztus 29. napjáig délelőtt 8-13 óráig, pénteken és
utolsó napon 8-12 óráig tOdőszűrő vizsgálatot tartanak. Aszűrésre aTAJ-számot tartal
mazó kártyát vigyék magukkal! A szürésen való megjelenés 40 éves kortól mindenkire
nézve ajánlott! Aszürésen való megjelenés betegség megelőzését szolgálja!

············......•.................................... ~ .

....................•••.••..•.•..............••..••..•...••...·
; HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
: 6éves hilelügyintézési gyakorlattal, referenciával, önálló, független irodával
• rendelkezünk!
: 500 OOO Ft·tól 30 OOO OOO Ft-ig forint és deviza alapú hitelek!
: ALAPKAMAT 3,95%-tól!!!
: Lakáscélú és szabadfelhasználású hitelek, adósságrendezés, terheli ingatlanra is
: plusz hitelek, szoc.pol. ügyintézés, személyi hitelek, hitelkivállás, ingatlan lízing,
: új gyorshitelek stb.
: Lakáscélú hitel törlesztése pl.: 1mFt esetén 20 évre 6100 FVhó 1mFt esetén 25
• évre 5480 FVhó
• AKCiÓ!!! AKCiÓ!!!

Egyes forint és deviza hitelek esetén kedvezmény, pl.: nincs értékbecslési és közje
gyzői díj, illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki

költségmentességgel
(pl. régi típusú hitelek kivállása, személyi hitelek kiváltása ingallanfedezettel),

. CHF alapú hitelek ártolyamgaranciával is!
Ep~ési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!

Fészekrakó program 35 éves korig
Ép~kezés, új és használt lakás vásárlása esetén állami garanciával, 10% öner6vel

• vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
Uj! Vállalkozói hitelek, devizahitelek havi fix törlesztéssel (5 év)

Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek állami garanciával,
csak.a vásárolt ingatlan fedezetével12,5 MFt-tól 25 MFt-ig

Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3MFt-ig!
Devizában, akár ártolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzői dlj nélkül!
Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alatt)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélkül!
Vályogépületek esetén is hitellehetőség!

Fontos!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem kötelező!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk!
Az elvégzett munkánkért felelősségel vállalunk!

Hívjon bizalommal!
Ügyféllogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpontegyeztetéssel!

Tisztelettel: Tóth Jánosné üzleti fötanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselö 06/20/9220-990

Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, Tel./fax: 66/352-537
Önálló irodánk: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27.

GENERAL. BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

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

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd.Madách u. 2/2.

Mohli: 06/20/3596-842. 06/70/9455-793

Választási bemutatkozások a Híradóban
Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy az októberi önkor

mányzati választásokra készülvén a polgármester- és képviselőjelöltek

lehetőséget kapnak a Híradóban bemutatkozásuk megjelentetésére
fizetett hirdetésként, valamint egy ún. "ingyenes" kiadványban
választási/politikai hirdetést elhelyezni, természetesen adott terjedelem
ben:

A bemutatkozó kiadványban a polgármesterjelölteknek fényképpel
együtt egyoldalnyi, míg a képviselőjelöltek ugyancsak fényképes bemu
tatkozása egynegyed oldal terjedelemben lesz biztosítva.
(Polgármesterjelöltek max. 2,5 gépelt oldal- 2-es sortávolsággal-, míg
képviselőjelöltek max. 20 gépelt sor.) Ez az ingyenes kiadványa választá
sok előtt kb. 10-14 nappal jelenik meg. Az ebben megjelentetni kívánt
bemutatkozás leadási határideje szeptember 11. Ezt követően nem tudunk
elfogadni további írásokat! (Kérünk mindenkit, hogy az anyagokat lehető

leg még amegadott határidő előtt juttassák el hozzánk, az esetleges tor
1ódások elkerülése végett!)

Viszont nem jelenhet meg személyiségi jogokat sértő, múltba
révedő, csak negatív hangú írás. ehelyett saját program, elképzelés,
jövőre vonatkozó cselekvési terv leírása szükséges. A választásokig
megjelenő Iapszám a (jelenlegi) augusztusi, majd a szeptemberi,
valamint az "ingyenes bemutatkozó" példány. Októberben már csak a
választásokat követően jelenik meg aHíradó az eredményekkel. Bővebb
tájékoztatás az 581-237-es; 386-122/Híradó telefonszámon. Az. írásokat
aHíradó szerkesztőségébe, Szabadság tér 1. sz. kérjük határidőig eljut
tatni. A bemutatkozások elküldhetők a gyehirado@freemail.hu e-maii
címre is.
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Ön szerint milyen beállítottságú polgármesterjelölt lehet abefut6 majd

aválasztáson?
Véleményem szerint az, aki ameg lévő értékekre éprr, de új dolgokat hoz

be, változtat, megújíl, és egy más irányú kapcsolatot alakít ki a város pol
gáraival, vállalkozóival, hiszen az idők változnak. Másrészt, pozitív kampányt
folytat. és aki nem örökösen amúltat feszegeti, hogy mi nem volt jó, hanem
mit akar a jövőben másképpen, jobban csinálni. Természetesen a múlt és
annak hiányosságai ismerete nélkül sem lehet építkezni. Aki, úgymond, a
múltat nem fogadja el, annak szerintem nincs értékítélete, aki pedig az út foly
tatását mondja, annak meg nincs önálló elképzelése. Tehát valahol a kettő

közötti szemlélet szerinti polgármester lenne jó a városnak. Úgy gondolom,
hogyaválasztópolgárok is ezt fogadják majd el.

• Gyomaendrődön van-e tanyagondnoki szolgálat?
Jelen pillanatban van, mindez az indulás stádiumában. Ősztől egészen

biztosan működni fog.
• Van-e tervben körforgalom létesítése amodern közlekedés szempont

jainak megfelelően, például aFőút-Pásztor János utca, vagy aFőút-Hősök
útja kereszteződésében, vagy máshol?

Ekét említett helyen csekély avalószínűsége a létesítésnek, inkább a Fő

út-Bajcsy út találkozásánál tervezik. Máshová gyakorlatilag nem fér be.
Elkerülő útról egyébként van terv, de az 2010-2015 közöttre várható.

• A vasútállomás mellett az elsőbbségadás kérdését felülvizsgálták-e,
mert egyesek szerint ott változtatni kellene...

Nemrégiben volt egy ilyen jellegű bejárás, de nem merült fel azzal a
helyszínnel ilyen probléma.

• A fürdő melletti parkol6ban kijelölték aparkol6helyeket. Mikor lesz
befejezve ez akialakítás?

Erre is pályáztunk, de most nem nyertünk. Ezért ebben az évben, sajnos
már nem valószínű, hogy megvalósul. Megépült viszont a buszközlekedés
számára abuszmegálló, a forduló, az út ki lett szélesítve. A fürdő helyzetét
szerintem egyébként is át kellene gondolni. Több befektető érdeklődött

gyógyszállóépítéssel kapcsolatban, de a felajánlott helylehetőség nem volt
számukra megnyerő. Nem kívánom befolyásolni akövetkező testületet, azon-

ban úgy látom, hogya kemping kérdését felül kellene vizsgálni.
Korszerűsíteni kell, hiszen gondolni kell ateljes közművel ellátott kocsihelyek
kialakítására, valamint új helyet kell keresni.

• Akánikulai melegben van-e a városi fenntartásnak lehetősége a virá
gok mellett afákat is locsolni?

Többé-kevésbé azokat is öntözik.
• A járdák sok helyen megsüllyedtek, ahol betonos a burkolat.

KiigazJ1ásuk ütemezve van-e?
Igyekszünk kijavítani ajárdákat, szintbe hozni, kivéve aházak behajtóinál,

ez a tulajdonos, a rajta áthajtó gépjármű-tulajdonos feladata. Folyamat
ban van avárosban ez amunka, erre mintegy ötmillió forintnyi összeget fordí
tunk.

• Nagyon hiányoznak a ligetben és a vasútállomás környékén például,
de máshol is akis hulladékeldob6k...

Aligetben már voltak ki helyezve, de azokat el is lopták. Van olyan hely,
ahol kettőt-hármat visznek el évente, ezt nem támogatjuk. Próbálkoztunk több
helyen fából készültet kihelyezni, azt szétverték. Aváros sokmindent megtesz
atisztaság érdekében, egy szűk kör pedig mindent megtesz annak érdekében,
hogy ezeket szétszedjék, leverjék, ellopják ... És nincs olyan hétvége, hogy
két-három kisebb fa, kuka, szemétgyűjtő, egyéb dolog ne essen ezeknek a
személyeknek áldozatává. Igyekszünk pótolni, erőlködünk szinte ebben az
ügyben, de alakosság együtmúködése is szükséges lenne, hogy figyeljék ők

is, és tegyenek valamit ennek érdekében.
• Miért van az, hogya szülők felelőtlenül engedik bőven kiskorú

csemetéiket az éjszakában lerészegedni, esetleg kábít6szeresen, vagy enélkül
k6borolni, hőbörögni, garázdálkodni? - kérdezik többen, látva, hogy nyári
estéken, éjszakákon mi történik, egyes kocsmák, diszk6k környékén...

Talán meg kellene ezeket aszülőket kérdezni. Én mélyen elítélem, de ha
a szülő engedi, akkor mit tehetünk?! Volt már olyan is, hogy hazakísérték,
átadták az ilyen jómadarakat aszülőknek, s ilyenkor aszülő volt felháborod
va, hogy az ő gyerekével miért foglalkoznak ... Sajnos ez nem csak városi
feladat, a hatóság megteszi, amit tud, ebben az ügyben, ám a szülői

felelősséget kell ebben az esetben erősen firtatni.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÚJ RENDSZERE • A VÁLTOZÁS FŐBB ELEMEI
Cél: a rendszer átlálhatóbbá, ellenórizhetóbbé télele, az állami pénuel való

felelósebb gazdálkodás.
A jogosultságról a jegyző dönt mindhárom esetben! Az eljárásban a MEP szak

hatóságként közremükÖdik. Az igénylő számára gyógyszerkeret kerül megállapításra. Az
igazolványokat aMEP állítja ki.

Rendszeres gyógyító ellátás havi költsége (gyógyszer+gyógyászati
segédeszköZ+gyógyászati ellálás): gyógyszerkeret =egyéni gyógyszerkeret+eseti keret.

Egyéni gyógyszerkeret (személyre szabott): arendszeres gyógyszerszükséglet támo
gatását szolgálja. Összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, 2006
ban legfeljebb havi 12 OOO Ft, aminimum összeg 1000 Ft. (A gyógyászati segédeszköz
nem terheli agyógyszerkerelet.)

Eseti keret: az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet lámogatását szol
gálja, összege 2006-ban évi 6000 Ft. Ha egyéni gyógyszerkerel nem kerül megállapftás
ra, gyógyszerkeret =eseti keret. (nincs egyéni gyógyszerkeret, ha nem kéri, illetve ha nem
éri el az 1000 Ft-ot - minimum összeg).

Az eljárás lefolytatása I.
Kérelem benyújtása. Ideje: a jogosultság lejártát megelőző három hónapban is

benyújtható. Módja: aR. 9. sz. mellékiete szerinti formanyomtatványon.
Kivétel! Átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú esetében a gyámhivatal

kezdeményezi hivatalból ajogosultság megállapilását agondozás helye szerinti illetékes
jegyzőnél, és beszerzi aháziorvosi igazolást.

Mellékletek: háziorvosi igazolás (elektromos hozzáférés lesz az orvosnak); az alanyi
jogcfm igazolása; ajövedelem-nyilatkozat megalapozotlságának igazolása.

Az eljárás lefolytatása II.
Ajövedelmi feltételek vizsgálata NéM-nál. Ha nem teljesül: akérelem további érde

mi vizsgálat nélküli elulasftása (igazolás bontatlanul vissza akérelmezőnek). Ha teljesül:
3 napon belül a MEP megkeresése (a R. 11. sz. mellékiete szerint) szakhatósági állás
foglalásáért, csatolva aháziorvosi igazolást.

Alanyi jogosultságnálleendő az utóbbi pontban vázolt lépés.
Felülvizsgálat
Ajogosultság megállapftása mindig egy évre történik, így csak az esetben kérhető,

ha ahavi rendszeres gYógyszerköltség legalább 1000 Ft-tal megváltozik.
Ajogosultság utolsó negyedévében nem kérhető.

Az eljárás - aszakhatósági állásfoglalás kérésétől kezdődően - megegyezik az eddig
vázoltakkal.

Az új gyógyszerkeret a határozalhozatal 15. napjától nyilik meg, a jogosultság
lejártáig.

Új igazolvány kiadására nem kerül sor.
ajogosultság megszünése az érvényességi idő lejárta előtt:

Ajogosultságot megszüntetlék; az igazolványt érvénytelenné nyilvánilollák; a jogo
sult elhunyt.

Ajegyző ajogosultságot megszünteti, ha:
az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor; a jogosultság - az iga

zolvány kiállítását követően - megszünt; ajogosult az igazolványt rosszhiszemüen, jogsz
abályeltenesen használta lel.

AMEP az igazolványt érvénytelenné nyilvánflja, ha az:
elveszett; megsemmisült; ajogosultság igazolására alkalmatlanná vált.
Az érvényesség megszünése után a MEP az igazolványt bevonja, és érvénytelenfli,

az OEP törli anyilvántartásból.
Átmeneti rendelkezések:
Arégi igazolványok 2007. július l-jéig használhatók.
A jogosultság lejárta előlt is bármikor kérhető a jogosultság új rendszer szerinti

megállapftása (egyirányú utca!).
A2006. július 1. és október 1. között lejáró igazolványok - meghosszabbítás nél

kül - felhasználhatók 2006. október l-jéig (biztonsági rendszer beépflése az esetleges
átmeneti fennakadás miatt).
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Régi képeslapokat keresünk

Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd ISKOLAKEZDÉSI PÁLYÁZATA
Felsőfokú intézményben tanuló gyomaendrődieknek. Feltételek: - a

család havi bevételének igazolása; - a2005/06-os tanév második félévének
sikeres vizsgáiról az index fénymásolata (előnyben a4,5 feletti átlagúak!)

A dokumentumokat 2006. augusztus 28-ig kellleadni a Városi
Könyvtárban! Anyertesek névsorát a Gyomaendrődi Híradó szeptemberi
számában közöljük.

kL ősszel gyomai, endrődi és gyomaendrődi képeslapokból rendezünk
kiállítást a Kner Múzeumban. Akinek van ilyen régi képeslapja és azt kölcsön
adná akiállítás időtartamára, kérjük. hozza el amúzeumba.

Köszönetetel: Füzesné Hudák Julianna

A képviseLő-testüLeti üLés anyagábóL 2006.júHus 27-én
az ingatlan tulajdonosának, használójának, savegetációs időszak végéig fenntartani
ezt az állapotot."

Beszámolt elmúlt időszaki munkájáról a Békés Megyei Munkaügyi Központ
gyomaendrődi kirendeltségének vezetője Tímárné Búza Ilona, aki átfogó képet nyúj
tott atelepülés és körzete munkaügyi problémájáról, amunkaerő-piac jellemzőiről.

Például pozitív irányba változott az álláskeresők aránya. Legutóbbi adatok szerint a
nyilvántartott álláskeresők aránya 11,4%.

Ugyancsak beszámolt tevékenységéről a Tűzoltó Egyesület is. (Lásd júliusi
számunkban!)

Aváros közbiztonsági helyzetéről aSzarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi

Rendőrőrse nyújtolt be beszámolóI. Abűnügyi munkát 7fős csoport végezte. 2004
ben 499 bűncselekmény vált ismertté, míg 200S-ben S49. Avagyon elleni bűncse
lekmények száma 2004-ben 336 volt, 200S-ben 399. A lopások száma csökkent:
2004-ben 186, 200S-ben 144 történt. Abetöréses lopások száma 2004-ben 72 volt,
míg 200S-ben 111. A rendőrállomány átlag életkora 29 év, 2004-ben összesítve
1360 fő látott el közterületi szolgálatot 12732 órában, ami 200S-ben 1188 fő,

12767 órában. A bűncselekmények számának visszaesése részben a rendőri

megelőző jelenlétnek is köszönhető aváros területén. 200S-ben halálos kimenetelű

baleset Salkalommal volt, súlyos sérüléses 8 esetben, könnyű sérüléses 16 eset
ben. 240 alkalommal intézkedtek ittas járművezetőkkel szemben, ebből 213
kerékpáros, 27 pedig gépjárművezető volt. Emelkedett a sebesség-ellenőrzések

száma is agyorshajtók kiszűrésére.

Aképviselő-testület, apolgármesler és akapitányság vezetője a200S-ös árvízi
védekezés időszakában végzett munkájukért aminiszter elismerését tolmácsolták az
őrs következő tagjainak: Fekécs Imre, Pimperli János, Szabó Tibor, Nyúzó János,
Katona Péter, Dékány Bálint, Vincze Tamás, Miklós János, valamint Braun György és
Vincze Ernő polgárőröknek. Avédekezés idején aváros rendjében semmiféle zavar,
probléma nem volt, köszönhető ez arendőrség állományának is.

2006-07-ben megépítésre kerülő utak hivatkozással a szándéknyilalkozatok
meglétére. és az útkoncepció szerinti javasolt műszaki tartalomra: Kálvin II. ülem.
Kazinczy Ferenc, Liszt Ferenc, Budai Nagy Antal II. ütem. Polányi M. Iti. ütem
(Fő-Selyem u. között). Bányász. Kürl, Dankó Pista, Polányi M. IV. ütem
(Apponyi-Szabadság u.). Becsült összköltség: br. 70 MFt.

Beindult a járdák javítása. hiánypótlása, építése, aszlaltozása is balesetveszé
lyes helyeken. Közmunkaprogram keretében is dolgoznak ajavításokon. Amunkák
az időjárás függvényében egész évben tartanak.

...,'--;'.; ,.- ........ < ... -. ,,:/•••••

Papp Imre és neje, és középen Hangya Péter

KEiJVEZMÉNYESSle·NNyv"ílRAKÖ1É81 LEHEtŐSÉG

Nagyothallók napja ,
2006. július 1-jén került megrendezésre a Katona József Művelődési

Központban a X. Békés Megyei Nagyothallók Napja. amelyet ismét a gyomai
szervezet rendezett meg. Sor került hallásvizsgálatra. orvosi tanácsadásra.
segédeszköz-bemutatóra, ebédre és baráti beszélgetésekre. Anap kedves eseménye
volt Hangya Péter és Kun Béla régi lárgyainak bemutatója. A kiállítás legnagyobb
értéke az emberi munka. az alkotás öröme és tisztelete aszép tárgyakon keresztül.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
Módosaásra került aközterülelek rendjéről és aköztisztaságról szóló rendelet.

A meglévő passzusok mellé (pl. az épületek közötti távolság feléig ... aközterület
gondozását az ingatlantulajdonosok közreműködésével látja el az önkormányzat.
Feladat a gyepkaszálás. ingatlan előtti járda folyamatos tisztítása, síkosság
mentesítése, anyílt csapadékvíz-elvezető árok és műlárgyainak folyamatos tisztán
tartása. a lenntartási munka során helyben keletkezett hulladék elszállítása.)
Kiegészítésként bekerült: "Továbbá a közterületen az arankafajok, a selyemkóró.
valamint aparlagfű ellení védekezés. melyek irtását virágzásuk előlt kell végrehajtani

NAPIREND ELOTTIEKBOL
ASzent Imre Idősek Otthona avégleges működési engedélyt megkapta.
A Varga-Klein kút lelújítására a képviselők is felajánlhatnak támogatási

összeget. amely segíti arégi kút elkészültéL
Aképviselő-testület választás előtti utolsó ülése szeptember 14-én lesz. tehát a

szokásostól néhány héttel korábban.
A kisebbségi önkormányzatok választási jegyzékébe a határídő leteltéig

negyvennyolc némel és százöt cigány kérte a felvételét anévjegyzékba. Aválasztási
bizoltság mindkét kisebbség részvételével a kisebbségi önkormányzati választást
kitűzle. Ez azt jelenti. hogy külön szavazókörben. avolt Ipari Iskola épületében lesz
megtartva akisebbségi önkormányzati képviselő-választás.

Elkezdődtek a kátyúzások és a garanciális útjavítások a Strabag-cég
kivitelezésében. Mintegy 16S0 kátyút számoltak össze, amely zavarta eddig a
közlekedést. Asüllyedéses és kivitelezés közben keletkezett hibák kijavítása is ide
tartozik.

Ide tartozó képviselői bejelentések hangzottak el egyes utak állagára
vonatkozóan, ajavítás reményében.

Dezső képviselő úr atisztességes. tiszta. például személyére vonatkozó valót
lan állításoktól mentes kampányra hívta fel afigyelmet.

··Gyomaendrőd Vár6sÖnkor~ánYZíitaa Békés Megyei Vfzművék Rt.~veL
együttműködve a szennyvízcSatorna .hálóza(iobb kihasználása és a hálózatra
valŐcsallakozáS . ösztönzése érdeMben . Gyomaendrőd város terüietén
csatornarákötési' kárilpányt szervéz. A kÖzSzoigáltató Békés Mégyéi Vízművek
RI. 2006. július 1.-::szeptember 30. közötti idő~zakban kédvezményes rákötési
lehetőséget biztosíf mai, hogya bekötés időpontjától számított 4 hónapig a
csatornélnasználali óíjatelengedi.'
; Gyo'maendrőd, 2006.jOlius 3.·· .. .... ..

Városuzemeltetési Osztály. Érdeklődni: 66/581-231
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ÚJ STílUST A VÁROSVEZETÉSBENI

ségességéről.

A nagy alap-infrastruktúra fejleszlések befejezésükhöz közelednek,
minek következtében a fejlesztések kevésbé koncentráltak, inkább
szerteágazóak lesznek, ennél fogva a lakosság igényeinek szempontjából
kevésbé "nyilvánvalóak", nehezebben összeegyeztethetőkké válnak.

Továbbá aKormány eltökélte, hogy az állam szerepét, irányítási struk
túráját átalakítja, amely érinti az önkormányzatokat is, emiatt mélyreható
változások következnek be az önkormányzat és a lakosság kapcsolatában.

Mindezek miatt mind a fejlesztések irányának, mind az intézmények
működésének körülményeit meghatározó döntések előkészítését és
magukat a döntéseket is a nyilvánosság teljes bevonásával kell
véghezvinni, ha az szeretnénk, hogy azok a lakosság megértésével
talál kozzanak.

Emiatt új, nyitott vezetési stílust kell megvalósítani avárosban: nyi
tottság a lakossági kezdeményezésekkel szemben; közvetlen interaktív
kapcsolat mellett a lakosság nagyobb mértékű bevonása a döntés
előkészítésbe; nyilvánosság adöntéshozatal folyamatában amellett, hogy
adöntéshozatal felelősségének felvállalása apolgármestert, a képviselő

testületet és ajegyzőt terheli.
Mivel befejezéséhez közeledik a kábel-TV kiépítése és a jelenlegi

képviselő-testület döntést hozott a városi TV-stúdió beindításáról, ezért
ennek az új eszköznek a lehetőségeivel élni kell.

Megválaszlásom esetén a városi TV közvetíteni fogja a testületi
üléseket, továbbá a nagyobb horderejű döntések előkészítési munkáiról
külön tájékoztatást nyújt. Abetelefonálásos műsorok mintájára havi rend
szerességgel "Válaszol apolgármester" címmel interaktív műsort kívánok
indítani. Az éves közmeghallgatást a városi TV nyilvánossága mellett
kívánom megtartani.

A média-nyilvánosság mellett fontosnak tartom a társadalmi
szervezetekkel, kisebbségek szervezeteivel és a város életében jelentős

szerepet betöltő vállalkozókkal a kapcsolatot, ezért aprotokoll kapcsola
ton túlmutató éves-féléves rendszerességgel munkatalálkozót kívánok tar
tani.

Bízom benne, hogy habitusomnál fogva képes leszek olyan vezetési
stílust megteremteni a városban, ami nélkülözi az autokrata megnyil
vánulásokat, ezért teljességgel demokratikus; nélkülözi a megkülön
böztető-megoszló vonásokat, ezért integráló; nélkülözi aszínfalak mögöt
ti alkukat, ezért nyilvános és átlátható; továbbá nyitott a lakosság és azok
csoportjai nak kezdeményezéseire, megnyi Ivánu lásai ra.

Mivel elsősorban gyomaendrődi vagyok és csak ezt követően bármely
politikai csoporthoz, társadalmi szervezethez köthető személyiség, ezért
számítok minden józan gondolkodású, Gyomaendrődért tenni akaró lakos
segítségére ehhez amegújuláshoz.

AGyomaendrőd Város Feljodéséért
Egyesület is részt vesz az önkormányzati

helyhatósági választáson

A VÁLASZTÁSRÓL
A helyi Választási Iroda vezetője értesíti a tisztelt Választópolgárokat,

hogya 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választás választójogosultjainak jegyzéke auguszlus 9-ig ügyfélfogadási
időben megtekinthető aVálasztási Irodában (4. sz. iroda).

Aválasztópolgár csak 1 jelöltet. ill. listát ajánlhat. Kislistás, ill. egyéni
választókerületben képviselőjelölt az, akit az adott választási kerület polgá-'
rainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit (Gye.-ön)
atelepülés választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöl
tnek ajánlott Jelöltet ajánlani aszavazást megelőző 23. napig lehet. Válasz
tási kampány aválasztás kitúzésélől aszavazást megelőző nap Oóráig tart.

Gyomaendrőd, 2006. július 4.
Putnoki László, aGyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület titkára

-x-

A nem régen alakult, az Európai Uniós
fejlesztéseket elsődleges célnak kitűző

Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület
már az őszi helyhatósági választáson meg-

., méretteti magát.
Arészletekről Putnoki Lászlót, az egyesület

titkárát kérdeztük:
Terveink szerint minden szavazókörben

indulnak jelöltjeink, a polgármesteri tiszl
ségért dr. Busai Györgyöt kívánjuk indítani.
Polgármesterjelöllünk jelenleg jegyzőként és
jogi tanárként dolgozik. Dr. Busai György
Endrődön született 1960-ban, nős, egy gyer-

mek édesapja.
A fizikai munkakörben eltöltött közel másfél évtized után lett a 3.

számú Általános Iskola technikatanára, majd nyolc évi tanítás után, 1995
ben, több mint tíz éve kezdett el jegyzőként aközigazgatásban dolgozni.

Élete példát mutat arra, hogy kitartó akarattal az ember elérheti célját.
Az ügyvédjelölti gyakorlata alatt, a jogász doktori végzettség birtokában
szerezte meg felsőfokú pénzügyi végzettségeil, amérlegképes könyvelő és
az adótanácsadó képesítést. A jegyzői munkája mellett jogi tantárgyakat
oktat afelsőfokú jogi-asszisztens képzésben.

Közeli ismerősei, egykori ügyfelei, volt tanítványai is jól tudják róla,
hogy bár nem mindennapi életutat járt be, mégis ugyanaz a közvetlen
segítőkész ember maradt.

Azért választottuk őt, mert átélte, ismeri, milyen a napi nyolc-tízórás
verejtékes fizikai munka, tapasztalta a pedagóguspálya szépségét és
nehézségét is, és a több, mint tízéves közigazgatási gyakorlata alapján
tudja, hogy az élet minden területét leszabályozza, meghatározza a
jogrendszer, melynek ismerete nélkülözhetetlen a közigazgatásban,
különösen napjainkban, amikor aközigazgatás és aközoktatás rendszere
jelentős átalakítás előtt áll.

Életútja, képessége, jogi gyakorlata, továbbá a közigazgatásban
szerzett pénzügyi ismeretei, valamint szociális érzékenysége alapján dr.
Busai Györgyöt képesnek tartjuk arra, hogy személyében Gyomaendrőd

városnak emberközpontú, a dinamikus fejlődésre nyitott polgármestere
legyen.

-x-

Már volt alkalmam korábban
kifejteni a kedves Olvasónak a
Gyomaendrőd városa által eddig
követett fejlődés útját, amit én
alapvetően jó iránynak tartok,
most inkább arról szeretnék írni,
milyen változtatást tartok szük
ségesnek; jelen cikkben ezek
közül is a város irányításáról, a
lakossággal történő kapcsolat
tartás megújításának szük-

Katona Lajos polgármesterjelöl!
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Polgármesterjelöltünk: Katona Lajos

Gyomaendrőd, Zrínyi u. 23/1. sz.

Képviselőjelölt jeink:
1. sz. vk. Vass Ignác, Gyomaendrőd, Hősök u. 10. sz.
2.sz. vk. dr Kovács Béla, Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 18. sz.
3. sz. vk. Babos László, Gyomaendrőd, Kiss L. üdülősor 73. sz.
4. sz. vk. Molnár Endre, Gyomaendrőd, Arany János u. 22. sz.
5. sz. vk. Pelle Andrásné, Gyomaendrőd, Bánomkerti u. 16/1. sz.
6. sz. vk. Katona Vendel, Gyomaendrőd, Kós Károly u. 2. sz.
7. sz. vk. Porubcsánszki Sándor, Gyomaendrőd, Selyem u. 70/1. sz.
8. sz. vk. Dógi János, Gyomaendrőd, Fő u. 80/1. sz.
9. sz. vk. Lapzártáig még nincs döntés.
10. sz. vk. Fülöp István, Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 13/1. sz.

AMagyar Szocialista Párt tájékoz
tatja választóit, hogy az őszi önkor
mányzati választásokhoz az ajánló
szelvényeket 2006. augusztus 4-ig
minden választókorú állampolgár
megkapja.

A jelöltet állító szervezetek ezt
követően kezdik el a gyűjtést. A mi
szervezetünk is. Jelöltjeink és meg
bízottjaink is gyűjtik aszelvényeket.
Nekik meghatalmazást adtunk a

gyűjtésre. Ha a Magyar Szocial ista Párt képviselő jelöltjének és pol
gármesterjelöltjének szándékoznak eljuttatni az ajánlószelvényt, csak a
jelöltnek vagy az MSZP által kiad ott meghatalmazással rendelkezőknek

adják át ajelölőszelvényt, aki eljuttatja szervezetünkhöz.
Ameghatalmazáson jól látható lesz az MSZP emblémája is.
2006. augusztus 5-től augusztus 12-ig ügyeletet tartunk aKossuth L.

u. 3. sz. alatti bérelt épületben, arendőrség mellett. Az alábbi időpontok

ban ott is le lehet adni aszelvényeket.
Munkanapokon 14 órától 17 óráig.
Szerdán 9 órától 12 óráig és 14 órától 17 óráig. Szombaton 9 órától

12 óráig.
Fáradozásukat előre is köszönjük!

Cím: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 10/1.
e-maii: varfi@mail.globonet.hu
tel: 06-20-5681-990

-x-

Váltsunk!
Ademokrácia egyik jellemzője,

hogy négyévente önkormányzati
választásokat tartanak. Ekkor dön
tenek apolgárok, hogy kire, illetve
kikre bízzák sorsuk alakulását. Ki
legyen a város polgármestere és
kik legyenek a képviselők?

Az elmúlt választásokat
megelőzően többször felkértek
vagy felmerült anevem, mint olyan
személy, aki esélyes a polgármes
teri tisztségre.

Most ajelöltséget aFIDESZ, a
KDN p és a helyi gazdakörök biz
tatására elvállaltam.

1978 óta élek a településen,
jelenleg falugazdászként dolgozom. Feleségem családi vállalkozásunkat,
aGazda áruházat vezeti. Két fiunk egyetemen, illetve főiskolán tanul.

Mint aváros falugazdásza, jól ismerem a mezőgazdaságból élők és
általában aváros lakóinak problémáit.

Családommal együtt szeretjük Gyomaendrődöt, és fiaim távolabbi
célja is az, hogy itt éljenek. Tegyük tehát vonzóvá fiataljaink számára a
várost I

Mi kell ehhez? - Váltás.
Ez, természetesen, nem jelenti azt, hogy az eredményeket ne ismerjük

el, és azokra ne építsünk.
Igen, építsünk az eredményekre, és VÁLTOZTASSUK Gyomaendrődöt

egy nyitott, dinamikusan fejlődő, büszke jövőkép pel rendelkező várossá.
Hogyan képzelem ezt el?
Nagyon fontosnak tartom a nyilvánosságot. Első feladat, hogy

meghatározzuk, milyen irányba haladjon a város. Ehhez a döntés
előkészítés során a városlakók minél szélesebb körét be kell vonni.
Fontosnak tartom, hogya város sikereit minden lakos sajátjáénak érezze.

Amennyiben egyetértenek velem, kérem, szavazzanak rám!
Várfi András polgármesterjelölt

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt gyomaendrődi Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!

Gyomaendrőd egy igazán hangulatos, jól működ ő város lehet!
Kérem, támogassák Várfi Andrást és a Fidesz-Kereszténydemokrata

Néppárt (KDNP) Gazdakörök jelöltjeil szavazatai kkal az október 1-jei
önkormányzati választásoni

-x-

~006. október i-jén, vasárnap választás lesz.
Uj polgármestert és képviselőket kell választani'
Gyomaendrődön változás kell!

Olyan ember kell, aki együtt tud örülni az emberekkel, akinek hinni
lehet, akiben meg lehet bízni! Akitől nem kell félni, aki nem fenyegeti
munkahelyük elvesztésével az embereket! Olyan ember kell, aki
együ!tműködő, érzékeny mindenki problémájárai

~j ember kell Gyomaendrőd polgármesterének: Várfi András!
En jó szívvel ajánlom figyelmükbe a tapasztalt falugazdászt, a

gyomaendrődi családapáti Ha együtt és egymásért dolgozunk,

, Ne feledje: szavazzon aFidesz-KDNP megyei listára is, hogy együtt
kepvlselhessük Gyomaendrődöt!

Új polgármestert és testületet kell választani, aki Önökért és avárosért
dolgozik l

Várfi András polgármesterjelölt és képviselőjelölt társai az Önök és
Gyomaendrőd érdekeit képviselik, kérem szavazzanak rájuk!

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője
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Fizetett politikai hirdetés

AMagyarországi Szociáldemokrata Párt
Gyomaendrődi Alapszervezetének fel
hívása

Tisztelt Gyomaendrődiek!
2006. október 1-jén ahelyi polgármesterek és képviselők választásá

nak alakulása meghatározó lesz városunk jövőjére, nem csak az előttünk

álló négyéves ciklusra, hanem akár egy évtizedre is. Amögöttünk hagyott
években - különösenaz utóbbi négy évben - városunk mindenki számára
érzékelhetően sokat fejlődött infrastruktúrájában és arculatában is, és még
számos területen.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviselői 1-2 fővel 1990
óta együttműködtek az önkormányzatban az elérésében. Most az előttünk

álló választásra készülve mégis úgy döntöttünk, hogy arra kérjük a
gyomaendrődi választópolgárokat, ezen belül szimpatizánsainkat, hogy
október Hén szavazatai kkal támogassák aSzocialista Párt polgármester
jelöltjét, Katona Lajost, és aSzocialista Párt egyéni jelöltjeit!

Aváros jövőbeni fejlődése szempontjából döntő szerepe lehet annak,
hogya polgármester kormánypárti lesz-e? Katona Lajos az, aki ennek a
fontos szempontnak megfelel. Mellette szól, hogy az előző ciklusokban a
pénzügyi bizottság elnökeként és alpolgármesterként alapos ismertekre
tett szert a város helyzetéről, megoldandó problémáinkról.
Alpolgármesterként megismerte azokat akülső partnereket, kapcsolatokat,
melyeket továbbfejlesztve jelentősen segítheti a város fejlesztését. új
munkahelyek teremtését.

AMagyarországi Szociáldemokrata Párt és önkormányzati képviselői

nagyon fontosnak tartottuk mindig, hogy avárost olyan személy vezesse,
aki egy egységes Gyomaendrődben gondolkodik, és bizaimát élvezi
mindkét településrésznek. Katona Lajost ilyennek ismerjük.

Kérjük, döntsenek megfontoltan és felelősséggel, és szavazataikkal
támogassák Katona Lajost!

Jenei Bálint, az MSZDP megyei elnöke, Garai János, az MSZDP
Gyomaendrődi Alapszervezete elnöke -X-

Fizetett politikai hirdetés

A helyhatósági választásokra a
Munkáspárt helyi szervezete is készül.
Dávid István, a párt helyi vezetője

összegezte politikai szempontjaikat, a
jövőre vonatkozó tennivalókat'

Komolyan készülünk, és mind a tíz választókerületben állítunk
képviselőjelölteket. A jelöltek már megvannak, kiváló munkásemberek,
igaz, nem volt párttitkárok, akik megpróbálják letagadni múltjukat.
Magyarországon egyébKént szerintünk egyetlen baloldali párt van, az a
Munkáspárt, amelyik amunkások, dolgozók érdekeit védi. Mi most is ezt
tesszük. Azt szeretné apárt vezetősége, hogy olyan emberek kerüljenek a
gyomaendrődi önkormányzatba, akik akét településrész érdekeit képvise
lik, s nem ígérgetésekkel akarják félrevezetni az egyszerű embereket.
Eddig - szerintünk - egyoldalú volt a település fejlődése, Gyoma-cen
trikussá alakult. Olyan személyeket fogunk indítani, akiknek van önálló
véleményük, jól ismerik aváros lakosságát, az embereket, az adottságokat
és a lehetőségeket. egész életükben itt éltek.

Szerintünk egyre inkább romlik a helyzet, a két településrész közötti
színvonalkülönbség egyre érezhetőbb. Egyszerű példa a különbségek
szemléltetésére: például szemet szúr az endrődi vásártér állapota annak is,
aki Szarvas felől érkezik. Az eddigi ígéretekkel ellentétben a Munkáspárt
tenne akét városrész közelebb hozásáért, például nem csak beszélne az új
városközpont kialakításáról, ezzel megállítanánk a további egyenlőtlen

ségek fokozódását. Szeretnénk megváltoztatni, megakadályozni, hogy
Gyoma továbbra is mintegy kihasználja Endrődöt, amihez néha még az
endrődi képviselők is asszisztálnak, tisztelet akivételnek...

Értékelésünk szerifTl ezt nem csak a Munkáspárt, de a lakosság na
gyobbik része is így tartja. Szeretnénk, ha a lakosság elolvasná, megis
merné a Munkáspárt programját, és támogatnák jelöltjeinket. Kérjük a
támogatásukat, megértésüket, s bízunk benne, hogya város közösen
fejlődik tovább a következő ciklusban. AMunkáspárt azt apolgármester
jelöltet támogatja, amely jelölt viszont támogatja aMunkáspártot.

Elérhetőségünk: Blaha u. 3. (virágüzlet) -X-

TÁJÉKOZTATÁS
A helyi menetrendszerűtömegközlekedésről

Gyomaendrődön2006. július Hétől változás állt be ahelyi közlekedés
üzemelésében. A módosult körülményekhez igazodni kényszerülve váro
sunkban a helyi tömegközlekedés csak önkormányzati támogatással tud
megvalósulni. Sajnos, a menetrendet is csökkenteni kellett, próbáltuk a
kihasználatlan járatokat kivenni (10 főtől kevesebben utaztak), és azokat
meghagyni, melyeket jobban igénybe vesznek avároslakók.

Ajárati útvonalat viszont az új megálló és az új aszfaltos út elkészülté
vei sikerült bővítenünk. Hétköznap és hétvégén három járat közlekedik a
fürdőbe, melyeket bátran vegyenek igénybe! Öregszőlőben az Iskola út
elkészültével ahelyi járat Öregszőlőből a Dérynéhez most már a Szarvasi
úton közlekedik.

Ezen változásokat tartalmazza az új nyári menetrend is. Szeretnénk arra
kérni városunk lakói segítsék ahelyi közlekedést azzal, hogy minél többször
utazzanak velünk, vásároljanak bérleteket. Ateljesárú bérletek 2500 Ft-ba,
míg akedvezményes bérletek 400 Ft-ba kerülnek, avonal jegy 95 Ft. Ezzel
hozzájárulnak a működésünk stabilitásához, a működőképességünk

javításához. A bérlet korlátlan számú utazás ra jogosít, mely jó iskolába,

orvoshoz, strandra, kultúrprogramokhoz, a barátok egymáshoz járásához
stb... a menetrend szerint a DOMUSBUSZ Közlekedési Kft. járatain.
Mindezek nem lennének kivitelezhetők, ha a helyi buszközlekedést ered
ménytelenség miatt meg kellene szüntetni.

tv. önkormányzati támogatás mértékét csökkenteni lehetne, ha minél
többen használnák járatainkat, és vásárolnának bérletet.

Városunk önkormányzata azzal is segíteni szeretne atömegközlekedés
népszerűsítésében, hogya jogosultaknak támogatást nyújt a bérletvásár
láshoz, kérelem és avásárlást igazoló számla bemutatása alapján.

A fentiek ismeretében még egyszer kérjük a városlakókat, vegyék
igénybe minél gyakrabban utazásaikhoz járatainkat!

Bízunk abban, hogy még sokáig tudunk a város szolgálatában állni
Utasaink megelégedésérel

Jó egészséget és balesetmentes közlekedést kívánunk minden kedves
Utasunknak!

Domustlusz Közlekedési Kft.
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kJ.. ókori görög filozófia nagy alakja, Arisztotelész már az ókorban
kifejtette, hogy az igazán jó az, ami a köznek, az adott
közösségnek jó.

Ennek szellemében tizenöt alapító tag 2006. június elején megalakí
totta a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesületet (székehelye:
Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 50. Tel: 66/284-776).

kJ.. egyesület elnevezése egyben az egyesület alapvető célja:
nagyapáink, apáink eredményeit elismerve, elődeink alap
jain, Gyomaendrőd város Európai Uniós szintű fejlődésének

fokozott elősegítése.

kJ.. egyesület alapító tagjai:
Beréné dr . Katona Piroska, dr. Tímár Gyöngyi, Rávainé Farkas Éva,

Benga Ferenc, Csikós János, Csipai Imre, Dinya Zoltán, dr. Busai György,
Hencz Gyula, Hunya István, Lakatos Tibor, Putnoki László, Sebők Sándor,
Szakálos Miklós, Szonda István.

kJ.. egyesület alapító tagjainak közös akarata adja a garanciát arra,
hogy ez acél minél hamarabb, minél sikeresebben megvalósulhasson.

kJ.. alakuló egyesületi közgyűlés elnöknek dr. Busai Györgyöt, alel
nöknek dr.Tímár Gyöngyit, az egyesület titkárának Putnoki Lászlót,
gyomaendrődi lakosokat választotta meg.

kJ.. egyesület minden haladó szellemű, a város fejlődéséért tenni
akaró természetes személlyel, jogi személlyel és egyéb szervezettel együtt
kíván működni, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy éppen ellenzé
ki, ateista, avagy vallásos érzülettel rendelkezik.

Minden jobbító, fejlesztő gondolatot, ötletet felkarol ahhoz, hogya
városban végre megvalósulhasson egy olyan színvonalú munkahely,
amelyik valóban képes biztosítani a polgárok megélhetését, és amelyik
képes lesz atelepülésen megtartani aváros ifjúságát.

Gyomaendrőd város agyomaendrődieké, éppen ezért senki sem fogja
helyettünk megkönnyíteni agyomaendrődi életet. Az Európai Uniós csat
lakozásból adódó lehetőségeket sem fogja senki ajándékba adni. Nekünk,
aváros polgárainak kell megteremtenünk afeltételeket ahhoz, hogy kívül
ről is vonzónak, gazdaságilag kedvező területnek mutatkozzunk.

Ajelenlegi helyzetben hasonló lehetőségek előtt áll aváros, mint haj
danában, amikor az üveggyár vagy akonzervgyár megépítésére lett volna
lehetőség. Ha ezek az üzemek most Gyomaendrődön működnének ...

Ma azonban a jövő útja - a hagyományos termelési szerkezetek
folyamatos korszerűsítése mellett - a tudás alapú gazdaság. Akor
szerű üzemek, szervezetek - akár ipari, mezőgazdasági, logisztikai vagy
éppen közigazgatási szervezet - ma már egyre több számítógépes rendsz
errel, modern informatikai háttérrel működhetnek gazdaságosan, illetve
hatékonyan.

kJ.. Európai Unió költségvetésének ismeretében a magyarországi
kistérségi régióknak már ugrásra készen kell állniuk az uniós támogatások
lehívására. A regionális kistérségi társulások, a fejlesztési koncepciók
csak egymásra épülten, összehangoltan lehetnek sikeresek. Amelyik
település késve lép, az épp úgy lemarad, mint a rendszerváltás első négy
évében, amikor az önkormányzatok megerősítése érdekében szinte dőlt a
pályázati pénz, később azonban már szigorodtak a feltételek, és sorra el
apadtak apályázati források is. Ma kidolgozott tervek, egész régióra kiter
jedő kész programok szükségesek az uniós pályázati pénzek elnyeréséhez.

Városunk további kitörési lehetőségei a gyögy-, a vadász- és a
horgászturizmus, és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó
ipari fejlesztés. Afizetőképes vendégek csak akkor jönnek, ha jól érzik, jól
érezték magukat Gyomaendrődön. Ezért ezen a téren, a települési szintű

élet-centrikusabb, gyakorlatiasabb nyelvtudás, a vendéglátó- és szál
láshelyek fejlesztése ad további feladatokat.

A településfejlesztéshez kapcsolódva egyesületünk további
tevékenységei között akulturális és oktatási tevékenység keretein belül, a
kulturális örökségünk - anépművészet és anéphagyományok megőrzése

mellett, akisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása acélunk.
Most, amikor aközoktatás és aközigazgatás "egyensúly-reformálása"

a kormányprogram, nem maradhat városi támasz nélkül az oktatás és a
közigazgatás sem. Atudás alapú gazdaság alapja az oktatási intézmények
által biztosított versenyképes szolgáltatás.

kJ.. egyesület tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. Különösen
fontos és hangsúlyos ez az érdekvédelem az egyesület jogvédő

tevékenysége, a nemzetközi tevékenysége és a szakmai- gazdasági
érdekképviseleti tevékenysége keretén belül. Jó néhány városlakó szo
ciális helyzetén javítana, ha a településszintű beruházások ahelybeli vál
lalkozók kivitelezésében készülhetnének el, ezzel is munkahelyet és
fizetést biztosítva a helyi álláskeresőknek. Hiszen amelyik gyomaendrődi

vállalkozó képes megfelelni a budapesti, a gyulai, vagy a szegedi
kivitelezés során előírt feltételeknek, az avárosában is képes ugyanerre.

kJ.. elmúlt év belvízproblémái alapozzák meg atelepülésfejlesztés és a
környezetvédelem kapcsolatában az egyesület alapgondolatát, azt, hogya
település adott részén élő polgár tudja igazán azt, hogy ott mit kell tenni,
milyen fejlesztésre lenne szükség ahhoz, hogya lakókörnyezetében az
életminősége még jobb legyen.

kJ.. egyesület céljai nak megvalósítása érdekében szoros és közvetlen
kapcsolatban kíván együttműködni minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az egyesület eredményes működését és céljai nak megvalósítását.

Ami egyesületünk független, és azzal is tisztában vagyunk, hogy az
országos pártpolitikát nem agyomaendrődiek, de főleg nem agyomaend
rődieknek csinálják, azonban készek és képesek vagyunk arra, hogy
megragadjunk minden, az országos pártpolitikákból adódó,
Gyomaendrőd polgárai számára hasznos lehetőséget, és maximálisan ki
is használjuk, bármelyik oldalról érkezzen is az.

Ehhez a sikeres működéshez kérjük minden jó szándékú, "jobbítva"
tenni akaró egyén és szervezet támogatását, és biztosítjuk az egyesület
által nyújtott lehetőségeket - nyilatkozta lapunknak dr. Busai Gyürgy.

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár társaink!

Mire ezek a bemutatkozó sorok az Önök számára olvashatóak
lesznek, már biztosan tudható lesz az önkormányzati választás idő

pontja. Kérjük mindazokat, akik úgy érzik, hogya fenti célokat, gon
dolatokat támogatn i kell, azok az ajánló szelvényeiket ne adják oda
másnak, tartsák meg egyesületünk jelöltjei, aktivistái részére.

Városunk dinamikus fejlődését, céljainkat csak az Önök támo
gatása mellett tudjuk és kívánjuk megvalósítani.

Fogjunk össze, tegyünk érte!

Tisztelettel: dr. Busai György elnök
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Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk június 25-30-a között a
Rumba Táncklub négy párosa az olaszországi tengerparti városban, Cerviában
vendégszerepelt egy rangos nemzetközi táncversenyen. A 23. alkalommal
megrendezett Feinda Italian Open versenysorozaton aragyogó idő, acsodálatos
tengerpart és amediterrán hangulat jótékony hatással volt nem csak atáncosok
közérzetére, hanem versenyszellemére is. A versenyekkor asportcsarnokban
uralkodó fieszta hangulat, a sok neves táncos jelenléte még tovább fokozta a
táncosok győzni akarását.

A gyermekek népes mezőnyében Deák András és Andor Barbara hetedik
helyezést ért el. A juniorok több, mint ötven párból álló mezőnyében Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka a kiváló tizenharmadik, Czeglédi Dávid és Andor
Nikola aharmincnegyedik helyezést érte el. Az ifjúságiak nem kevésbé népes
mezőnyében Perei Péter és Sárközi Noémi tizennegyedik helyezett lett.

Ilyen előzmények után került sor egy héttel később, július 8-9-én a spa
nyolországi Barcelonában a Fiesta Mediterranea versenysorozatra, amelynek

keretében az idei IDSF Junior II. Latin Világbajnokságra is sor került. A Latin
Világbajnokságra a Magyar TáncSport Szakszövetség Molnár Ádámot és
Paróczai Rebekát is delegálta. rvJegyeri László klubelnök beszámolója szerint a
Rumba TSE ifjú párosa ez évi kimagasló eredményei alapján érdemelte ki azt,
hogy ők képviseljék másodikként hazánkat e rangos viadalon Ebizalomra rá
szolgáltak, hisz' a kél magyar párból ők lettek az eredményesebbek. Hetven
induló párból a harmincnyolcadik helyezést érték el, amely messze jobb az
elmúlt két évben elért magyar eredményekn'él. Ádám és Rebeka másnap egy
nyitott nemzetközi versenyen is starthoz állt, ahol ötvenkét párból a tizenki
lencedik helyezést érte el.

A Rumba Táncklub vezetése ehelyütt is megköszöni mindazon támogató
nak asegítségét, akik houájárultak anemzetközi versenyeken való eredményes
részvételhez. Atársastánc iránt érdeklődőket aRumba Táncklub várjá őszi tánc
iskolájába, amelynek aZene- és Művészeti Iskola ad majd intézményes keretet.
További részletek ahirdetésekben és atáncklub honlapján: www.rumbatse.hu

.. , ~---_.__.........._---
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka aLatin Világbajnokság nyilányán, Deák András és Andor Barbara, Perei Péter és Sárközi Noémi valamint Czeglédi Dávid és Andor Nikola az olaszországi versenyen

AVezetőség

Csapadékmérö
Gyomaendrőd (Gyoma) belterületén június 20-tól
július 20-ig 10,2 mm csapadék hullott.

-HA-

2006 július 1-jén kedves vendégek érkeztek Szigetszentmiklósról, a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 51 fővel, akiket elkísért Szigetszentmiklós pol
gármesterasszonya, Fodor Antalné és dr. Ormos Lajos egyesületi elnök. Abuszuk
9.30-kor gördült be aLiget-fürdő bejáratához, ahol Furka Sándor: afürdő igazgató
ja, Tímárné Kozma Ágnes, aMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesületének elnöke, és Fülöpné Kis Erzsébet elnökhelyettes várta nagy szeretettel
ahosszú úton megfáradt, kedves csapatot. Avendégek boldogan vették "birtokuk
ba" a fürdőt, alárasztó út után nagyon jólesett lelüdülni amedencékben. Az idő is
kedvezett afürdőzéshez. 15.30-kor kezdtek szedelőzködni, hiszen még hosszú út állt
előttük. Elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat, tetszett nekik afürdő, csak kár,
hogy ilyen távol van akét település egymástól.

Megígértük, hogy szokásunkhoz híven, az idén is megszervezi Egyesületünk a
buszkirándulást a szigetszentmiklósi virágkiállltásra, ahol ismét viszontlálhaljuk
egymást.

Ezek atalálkozások alkalmat adnak arra, h09l' fennmaradjon ajó kapcsolat akél
Egyesület között. •

FELHívÁs
Itt szeretnénk felhívni afigyelmet, hogy érvényes mozgáskorlátozott iga

zolvánnyal rendelkezők 380 Ft-os kedvezményes belépővel mehetnek a
gyomai Liget-fürdőbe, de nem csak ahelyi lakosok vehetik igénybe ezt aked
vezményt, hanem az ország bármely részéről érkezők is.

Minimum 15 fős csoportok lovábbi kedvezményben részesülhetnek
Bővebb tájékoztatás afürdö pénzláránál.
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~~Jaj~ úgy élvezem én a strandot •
Ki ne tudná folytatni ezt arégi sláger!, sgondolom mindenki fülében

felcsendült már a dallam is. De most a strandon van a hangsúly, mely
nem más, mint aváros és egyben az Erzsébet-liget egyik büszkesége a
Liget Gyógyfürdő és Kemping.

Gyógyászati és strandszolgáltatásaival 2000 m2 alapterületen épült
fedett uszodájával és a fejújított gyógyászati részlegével városunk leg
nagyobb turisztikai attrakciója. A fürdő egész évben várja az ide érkező

kedves vendégeket.
Astrandfürdőben egy úszómedence, egy strandmedence, egy fedett

tanmedence, egy pancsolómedence és egy élményekkel dúsított ter
málvizes 1azítómedence áll avendégek rendelkezésére.

A korábbiakban is már magas színvonaion működő gyógyászati
tevékenységeket az átalakítás után, 2004 májusában új arculattal és gyó
gyászati szolgáltatásokkal kezdte meg afürdő. Ettől fogva működik a2db
termálvizes gyógymedence, 3 db tangentor, 1 db szénsavas kád, és a2
db fizioterápiás készülék. A gyógykezelések afelújított gyógyászati rés
zlegen vehetők igénybe, így a víz alatti vízsugármasszázs, gyógy
masszázs, medencefürdő, kád fürdő és avíz alatti csoportos gyógytorna.
A Liget-fürdőnek szerződése van az Országos Egészségügyi Pénztárral a
gyógyászati kezelések TB-támogatására, és így ezt a támogatást a
vendégek a háziorvostól kapott reumatológushoz szóló beutaló után
vehetik igénybe. Mindezek után a következő kezeléseket írhatja ki a
reumatológus:

gyógymasszázs 90 forint
víz alatti csoportos gyógytorna 60 forint
medencefürdő 70 forint
víz alatti vízsugármasszázs 100 forint
szénsavas fürdő 110 forint

Aszolgáltatások csak beutalóval vehetők igénybel
A gyógyfürdői szolgáltatásokkal összhangban a fürdő fizioterápiás

kezeléseket is tud nyújtani az ideérkező gyógyulni vágyó vendégek
részére. Az újonnan elkészült fedett uszodában pedig, részben egy 25x 11
m-es, 18 év alatti gyermekek részére csoportos gyógyúszásra alkalmas
medence (mely teljesen Ingyen vehető igénybe, és ezt főként alégzési és
testtartási problémákkal rendelkező fiataloknak ajánlják), valamint egy
gyógyvizes, élményekkel bővített lazítómedence került elhelyezésre.

Agyógyászati szolgáltatások közé tartoznak még:
1. komplett hidro-balneoterápiás: vízsugárkádak, relaxációs

fényterápiás kád, szénsavas kádfürdő, medencés gyógyfürdő, víz alatti
gyógytorna, gyógyúszás felnőttek és gyermekek részére

2. fizikoterápiás gyógykezelések: szelektív ingeráram kezelés,
interferenciás kezelés, iontoforézis kezelés, ultrahangos kezelés, kis- és
középfrekvenciás kezelés, stabil galván kezelés, 4 rekeszes galván
kezelés, diadinamik kezelés, oedema kezelés, sport rehabilitáció

3. lermálvizes gyógymedencék.

4-5-6.) Az utóbbi pedig a szintén évről évre megrendezésre kerülő

fürdőbál, mely idén főként a fiatalokat célozta meg a by-Candymodell
ügynökség modellbemutatójával, a latin és retro est slágereivel, a Lola
koncerttel és ahajnalig tartó Karaoke-esttel. A rendezvényen napi fürdő

belépővei vehettek részt a vendégek, me ly egész napos-éjszakás
fürdőzésre és az egész estés party-ra adott lehetőséget. S mivel az
időjárás is kegyes volt a rendezvény szervezőihez és avendégekhez, így
mindenki önfeledt szórakozásnak és fürdőzésnek vethette alá magát.

Számos más rendezvényt is tartogat még az idei nyárra astrandfürdő.

Némi ízelítő avárható programokról:
• mint már említettem, augusztus első hétvégéjén kerül megren

dezésre aVW Bogártalálkozó (aug A-S-6.)
• ezt követően, pedig egy rádiós kívánságműsor megrendezésére

kerül sor, ahol a fürdő vendégei kérhetik kedvenc zenéiket, mindezt a
Rádió1 közvetítésében (aug. 19.)

• mindeközben - agyermekek nagy örömére - megrendezésre kerül
aHaribo Gyermeksziget, ahol egy óriási ugrálóvár és akadálypálya várja
majd aszórakozni vágyó gyerekeket (aug. 18-19-20.)

• és ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, augusztus utolsó
hétvégéjén pedig nyárbúcsúztató, kedvezményes hétvége várja majd az
ide ellátogató vendégeket (aug. 26-27.)

Mindezek tudatában további kellemes nyarat és jó szórakozást kíván
aGyomaendrődi Liget-fürdő és kemping az ide látogató vendégeknek.

A következő számunkban pedig további hasznos tanácsokat kaphat
nak akedves olvasóink agyomaendrődi termálvíz jótékony hatásairól, és
azt is megtudhatják, milyen változások várhatók a strand fejlesztésével
kapcsolatban

Kun Linda

A fürdő és aváros is egyéb turisztikai szolgáltatásokat, program le
hetőségeket is kínál ahelyi és ide látogató vendégek és turisták számára.
Aktív pihenési lehetőségek vadászati lehetőség, horgászati lehetőség,

evezés, kajak-kenu túrák, lovaglás, kerékpározás, sétakocsikázás,
kézműves foglalkozások. Kulturális látnivalók, mely sokszor a helyiek
számára is érdekességeket tartogatnak: Kner Nyomdaipari Múzeum,
Tájház, Képtár. Spersze végül, de nem utolsósorban az elengedhetetlen
nyári rendezvények: Betyárnap, Sajt- és Túrófesztivál, Motocross ver
seny, Szt. István-napi Rendezvények. AVW Bogártalálkozó és aFürdőbál

is említést érdemel. Az előbbi igaz, hogya tizedik alkalommal kerül
megrendezésre, de most lesz az első alkalom és reméljük, hogy nem az
utolsó, hogya Liget-fürdő ad otthont ennek arendezvénynek (augusztus

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Tekintse g
NYÁRI

árukészletün et!
Géprongy kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
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ARÓZSAHEGYI KÁLMÁN DIÁKSPORT EGYESÜLET SPORTEREDMÉNYEI
2006. április 23., Békéscsaba, Tavaszi futógála - 33 fővel utaztunk el a

versenyre. Az. általános iskolások 2000 m-es versenyében alányoknál Szakálos
Edina az I. helyen végzett.

2006. április 28., Békéscsaba, Strang Kupa Országos Minősítő Verseny
- 54 fővel utaztunk el a versenyre, ahol összesen 3 arany, 4 ezüst és 7
brónzérmet szereztünk. Az. akadályváltóban szerzett győzelemért 1évig egy szép
vándorserleget őrizhetünk.

Aranyérmeseink:
1991- Gonda Martin - diszkoszvetés: 42,37 m
1991 - Farkasinszki Mariann - gerelyhajítás: 30,43 m
Gyermek-akadályváltó: Pintér Nikoletta, Pinkovics Dóra, Farkasinszki Aliz,

Szőke Diána, Magyar Nikoletta, Bukovszky Péter, Demeter József, Gácsi Márk,
Szőke János, Wagner Szilveszter

Ezüstérmesek:
1991 - Farkasinszki Zita -100 m
1991 - Jónás Balázs - súlylökés
1991 - Farkasinszki Mariann - súlylökés
Gyermek - 4x100 m: Pintér Nikolett, Pinkovics Dóra, Szőke Diána, Magyar

Nikoletta.
Bronzérmesek:
1994 - Gácsi Márk - kislabdahajítás
1995 - Magyar Nikoletta - 60 m
1991 - Farkasinszki Mariann - diszkoszvetés
1991 - Gonda Martin - súlylökés
1991 - Farkasinszki Zita -100 mgát
1991 - Farkasinszki Mariann gerelyhajítás.
2006. május 15. Körzeti Diákolimpia Többpróba Bajnokság 7 csapattal,

összesen 48 gyerekkel vettünk részt aversenyen, ahol csapatban 5arany, 1ezüst
és 1bronz egyéniben, 6arany, 2ezüst és 5 bronzérmet szereztünk.

Eredmények:
I. kcs. fiú (2 próba): I. hely: 995 p. Cs.: Faragó Attila I. (201), Szerető József

III. (180), Szőke Valentin (175), Szabó László (173), Lakatos Béla (156), Nagy
Bence (155).

I. kcs. Leány: II. hely: 624 p.
II. kcs. Fiú: I. hely: 1624 p. Cs.: Demeter József I. hely (329), Bukovszky

Péter II. hely (308), Szőke Patrik (296), Szőke János (283), Szabó Zoltán (248),
Kulik Andor (209).

II. kcs. lány: I. hely: 1419 p., Cs.: Szőke Diána I. (376), Vári Viktória III.
(248), Farkasinszki Aliz (246), Gulyás Réka (245), Nagy Kinga (202).

III. kcs. fiú.: III. hely: 2291 p.
III. kcs. leány: I. hely: 2554 p., Cs., Balázs Tímea II. (570), Magyar Nikoletta

III. (520), Barna Nikolett (519), Pintér Nikolett (518), Burai Ildikó (426), Németh
Vivien (340).

IV. kcs. Fiú: I. hely: 3654 p. Cs.: Gonda Martin I. (899), Jónás Balázs III.
1742), Kurucz Zsolt (734), Mészáros Dávid (704), Jónás Zsolt (575), Kovács
Róbert (542).

IV kcs. Leány: egyéniben: Farkasinszki Zita I. (858), Farkasinszki Mariann
II. (857), Szakálos Edina III. (737).

2006. május 18. Egyéni és Váltó Körzeti Döntő - 9tanulóval vettünk részt
aversenyen, ahol 6arany, 8ezüst és 4bronzérmet szereztünk.

Eredmények:
100 mleány: Farkasinszki Zita 1.13,37 mp, Farkasinszki Mariann II.
100 mfiú: Jónás Balázs II., Gonda Martin III.
Távolugrás leány: Szakálos Edina I. 438 cm, Farkasinszki Zita II.
Távolugrás fiú: Jónás Balázs II., Gonda Martin III.
Kislabdahajítás leány: Farkasinszki Mariann 49,64 m, Farkasinszki Zita II.
Kislabdahajftás fiú: Gonda Martin I. 62,47 m, Kurucz Zsolt II., Jónás Balázs

III.
4x1000 mfiú: Gonda Martin, Mészáros Dávid, Rafael Attila, Kurucz Zsolt

I. 13:47,65 p.
2006. május 24., Békéscsaba, Ötpróba Magyar Diákolimpia döntő akörzeti

győztes leány és fiú csapatunkkal vettünk részt aversenyen.
Eredmények:
Fiú IV kcs.: III. hely: 3795 pont.
Cs.: Gonda Martin (884 p.), Jónás Balázs (743), Kurucz Zsolt (757),

Mészáros Dávid (738) és Jónás Zsolt (673)

Egyéniben: Gonda Martin 884 pont - III. hely (100 m: 12,6, távol 4,79,
kislabda 70,79, súly 12,32,800 m2:34,8).

Leány IV kcs.: II. hely: 3647 pont (Kner Imre Gimnázium).
Egyéniben: Farkasinszki Zita 934 pontI. hely (100 m: 12,7, távol 4,91,

Kislabda 44,57, súly 10,74, 800 m2:43,8)
Farkasinszki Mariann 882 pont III. hely
(100 m: 13,8,távoI4,71, kisiabda 52,60, súly 10.93. 800 m2:56,6)
2006. május 26., Békéscsaba, egyéni és váltó megyei Diákolimpia döntő 7

fővel vettünk részt aversenyen. ahol akövetkező csodálatos eredményeket értek
el:

Leány 100 m: Farkasinszki Zita I. hely -13,1 mp.
Leány 1500 m: Szakálos Edina II. hely - 5:26,08 p.)
Távolugrás leány: Farkasinszki Zita II. hely - 480 cm, Szakálos Edina III.

hely - 458 cm
Leány kislabdahajítás: Farkasinszki Mariann I. hely - 55,90 m
Fiú kislabdahajítás: Gonda Martin II. hely - 72,3 m
Leány súlylökés: Farkasinszki Mariann I. hely - 11,08 m
Fiú súlylökés: Jónás Balázs I. hely 13,28 m. Gonda Martin III. hely 

11,51 m.
2006. június 12., Budapest, Egyéni és Váltó Országos Diákolimpiai Döntő

- amegyei győztes fiú és leány versenyzőnkkel vettünk részt, ahol akövetkező

eredményeket értük el:
Farkasinszki Mariann - kislabdahajítás: 56,13 mIII. hely
Farkasinszki Zita -100 m: 13,28 mp X. hely
Jónás Balázs - súlylökés: 13,00 mX. hely
Gonda Martin - kislabdahajítás: 65,58 mIX. hely
2006. június 13., Budapest, Ötpróba Országos Diákolimpia Döntő - aKner

Imre Gimnázium csapatával vettünk részt aversenyen, ahol a következő ered
ményt értük el:

Leány IV. korcsoport: 4. hely: 3709 pont
Egyéniben: Farkasinszki Zita 927 pont V. hely (100 m: 13,41 mp.,

Távolugrás 489 cm, súlylökés 10,78 m, kislabda 48,92 m, 800 m2:41,69 p)
Farkasinszki Mariann 900 pont- VII. hely
2006. június 19-20. Regionális Többpróba Bajnokság 7fővel vettünk részt

akétnapos versenyen Debrecenben, ahol akövetkező eredményeket értük el:
Dávid Imre I. hely 4próba "C" 1028 p.
Eredménye: Súlylökés: 8,77 m, diszkoszvetés: 24,44 m, gerelyhajítás:

24,87 m, távolugrás: 4,55 m.
Balázs Tfmea II. hely 4próba "C" 1830 p.
Szakálos Edina II. hely 4próba "A" 1896 p.
Eredménye: 80 m gál:13,4, magasugrás: 141 cm, távolugrás: 508 cm,

gerelyhajítás: 24,87 m.
Lakatos ErzsébetI. hely 4próba "C" 1504 p.
Eredmények: s.: 8,90, d.: 22,47 m, g.: :21,39 m, 1.:4,11 m
2006. július 1-2. Serdülő többpróba összetett bajnokság, Budapest.
Amegyeválogatott 3 fős csapatában a15 éves lányoknál Farkasinszki Zita

II. helyen végzett.
A14 éves lányok 4fős csapatában Szakálos Edina (4 próba "A") és Lakatos

Erzsébet (4 próba "C") a6. helyezést érte el.
(Az. iskola híreinek folytatása aköv. számban)
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APRÓHIRDETÉSEK

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2006. július i-jétől

MUNKANAPOKON
iregszií1ő Déryné MÁV Szab. tér MÁV Szab. tér Déryne Óregszií1ő

5.00 5.05 5.15
5.20 5.30 5.35 6.35 6.40 6.50 6.55

1.05 7.10 7.20 7.25 7.30 7.35 7.45
8.45 8.55 9.00 Fürdőhöz

10.35 10.40 10.50
11.10 11.20 11.25 12.40 12.45 13.00
13.30 13.40 13.45 Fürdőhöz

14.05 14.10 14.25 14.30
14.35 14.40 14.50 14.55

16.10 16.15 16.25
16.30 16.40 16.45 17.30 17.35 Fürdőkőz

17.45 17.55
18.00 18.10 18.15 19.55 20.00 2010
20.15 20.25 20.30

MUNKASZÜNETI NAPOKON
820 8.25 835

8.45 8-55 Fürdő 9.00 16.10 Fürdő 16.15 16.35
16.45 16.55 17.00 17.30 Fürdő 17.35 17.55
18.00 18.10 18.15

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenó magánjelle~a:~irdetését ké~ésére ingyenesen
lovábbiljuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7M és az
@~rYt apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő 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 amegjelenésI!
Gyomaendrőd.! Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

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

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
, o, ,
i Feladó neve: :.. : , i
, o

! Címe: ~ !, ,
1 Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): i
: :: :
l !: ; :
: :: ; :
: :! :
! (Irányár: Ft.) (o1lJasható lrússalJ) i
'- • .. ~ .J

Veszélyes lák (fenyd IS) kivágása, gallyaz:ása,
tűzifa felvágása elérhelő áron. Erd.:
06170/2830-347
HasználtcIkkek kaphatÓk: huto,. fagyasziÓ,
kerékpár, fűnyíró, centrifuga slb. Erd.: Körgál
u. 25.: 282-366; 06/30/9781-803;
06/30/4873-964

JARMU

Baromlinak való szecskavágÓt vennék.
Ajánlatok 285-574, az esli órákban.

Gye., Vásártén Itp.-en 4-es lakásoknállelúJí
totl garázs.larlÓs használatra kiadó, akár rak
tárnak is. Erd.: 386-588 -b-

LAKAS/KIADO

Jó állapotban lévo Lada Samara 93-as, 50 E
km, eladó. I.ár 350 EFI. Erd.: 66/285-296 
b-4x-

fiJ. UI tanévben magántanán állást vállalok
általános iskolások mellé. Cél a kilűnő
bizonyíIvány, tanulmányi versenyeken való
eredményes részvélel, jlalékonyabb tanulási
stratégiák elsajálítása. Erd.: 285-141 (18-19
óra); 06/30/8563-218

Gye., Kollmann ltp.-en 2 szobás máspdlk
emeleti lakás hosszú távra kiadó. Erd.:
06/30/5912-168

Munkahely/munkát keres
IgazgatásszervezOI, teslnevelés-orosz szakos
lanár, OKJ-s számílógépkezelői végzett
séggel állást keresek. Minden ajánlatot
meghallgatok. Érd.: 06/30/3878-320 -b-4x
Szakácsol keresünk a Szélmalom
vendéglőbe. Csárdaszállás, 46-os úl menIén.
Érd.: 06170/9403-706

MA-ZSI Papír [rószer továbbra is várja
kedves vásárlóit új helyen, megújult árukész
lelIel! Gye., Kossulh u. 34. sz. Tel.:
06130/4267-121

Ioknlköto Conl.Sport aulomalál. vfzparli
telekre cserélném (2 db) -1,5 MFI. Erd.: Eliás
Jánosné, Gye., Csokonai u. 22. sz. -b-4x
Komuves munkát éS burkoláSI vállalok. ~rd.:
06/20/5126-149

BAO-Lbx Fürdoszoba Szalon l MI meg
valósítjuk álmai fürdőszobájál! Néuen be hoz
zánk. snem bánja meg! Hol? Szarvas, Deák F.
2. sz. Tel.: 216-023

lanussl 2<0 l-es kombi hutoszekrény eladó
(35 EFt). Erd.: Kovács Edina, Gye.. Gárdonyi
77. -b-4x-

MIkrobusz béreihelO 9 személyes. kiimás.
Erd.: 06/20/3653-683

ron gyomaen r I rp t SI Jegyei
utalványt vásárolnék. rd.: 06/20/9513-488
EladÓ 1 db széthallható ágy. 2 db ágynemu
tprtóval és 3db saját díszpámával. I.ár 40 EFI.
Erd.: 06170/5833-857 -b-4x-

BenZines lunYIfÓ. álIJthalÓ komuves vas-bak
165 cm-től 300-ig 2 garnitúra eladó. Érd.:
06170/2179-662

50 l-es lakád eladÓ. Erd.: 386-954

VEGYES

Gyomán. a Bocskai ulcában padlásszobás
családi ház eladó. Erd.: 06/30/6066-594
Gyomán, közponihoz. közel összközmuves
családi ház eladó. Erd.: 06/30/4059-688;
06/30/5848-820

Endrőd központi részén összkomfortos hosszú
parasz1ház gazdasági épQlelekkel. garázsal
eladó. I.ár 4.6 M FI. Erd.: 661282-898:
06/20/2541-262 -b4x-

8 l-es szolöprés eladó. 10 E FI Tel.:
06/20/9763-625-b 4x-

Gye., KIsréti utcában 3 szobás családi háZ
műhelynek alkalmas alsóépü.lellel, nagy kerttel
sürgősen eladó.l.ár 5MFI. Erd.: 06/30/9383
556 -b-4x-

Endrddön 3szobás ö.sszkomfor1os családi háZ
eladó. I.ár 8 M FI. Erd.: 06/20/3900-273 -b
4x-

OktÓber 6. ltp. II. emeleti másiéi szobás lakás
eladóI I.ár: 5,8 M FI Erd.: 06170/6131-941-b
4x-

Tisztelt Szülökl Nyáli hónapokban elokészltö,
ismétlő. gyakorló. IeizárkózIaló, fejlesztő,
pótvizsgára felkészítő foglalkozások indufnak
állalános iskolásoknak bármely tantárgyból
(1-8. oszt), hogy az újlanév problémáklól
mentes legyen. A foglalkozások heti száma
1-2 (3-6 óra) Az 1. osz1ályt kezdő lanulók
iskolai előkészítő foglalkozásokon vehetnek
részt. Tankönyvek, feladallapok, dolgozat
lapok, füzetek és egy~b oktatási eszközök
ingyeQ biztos~otlak. Az Ön gyermekéért dolgo
zom! Erd.: 285-141 (18-19 óra); 06/30/8563
218

Gyomán. a Pocosban 400 vagy 800 n.öl Zárt
kert szőlővel, vetemé.nyessel, szerszámossal
eladó. I.ár 180 EFL Erd .. Dinya Lajos, Gye.,
Hámán K. 14.
Endrddön, a Fó uton osszkomlortos lakás és
épil~si lelek (80 ml) épületlel eladó. I.ár 3 M
Ft. Erd.: 06/30/3569-296 -b-4x-
Gyoma központjában egy 3 szobás, és egy 1
szobás összkomforlos lakás együtt eladó.
Vállalkozásra nagyon alkalmas. l:ár 9,2 M Ft.
Erd.: 06/30/6472-407 -b-4x-

Gyomán, aBalcsy-2s.- uton letotérbeéplléses
családi ház eladó. Erd.: 06/30/9584-793
Gye.. a Vásártéri lip.-en 4 lakásos tár
sasházban 3szobás. földszinti lakás eladó. I.ár
7Mft. Erd .. 0617017733-202 -b-4x-

Gyomán 140 m'-es 5 szo,bás háZ garálZsal
eladó. I.ár 11.5 M FL Erd.: 66/280-216;
06170/2758-748 -b-4x-

Gyomán, a Peldli u. }. sz. alatti kerles háZ
eladó. I.ár 4,4 M FI. Erd.: Kocsis Zsoll, Gye.,
Hámán K. u. 5. -b-4x-

Gye., Oregszöloben, Szoloskert u. 1., háZ eladó
melléképülellel, földterüleltel, víz, villany. járda
van. Érd.: Cserenyecz Málla. Gye., Baross G. u.
15.

Gyomán, a Hunyadi utcában 2 szobás.
összkomfortos ház eladó, lakótelepi lakáscsere
is érdekel első emeletig. I.ár 7 M FI. Erd.:
06120/4514-888 -b-4x-
Gye., 90 m2:es családi háZ amellkal konyhás +
garázs, parkosílott kerttel eladó. I.ár 11,3 MFt.
Erd.: 06170/2150-304; 6612B5-81O -b-4x
Endrodön, Kenderáztato 9. 1,5 szobás,
központifúléses fOrdőszobás parasztház garáz
zsai eladó. I.ár 1,8 MFL Erd.: 06/30/5452-984
-b-4x-
EndrMqn, Oregszólo, DiÓfa u. végén 1600
nöl és Almosdomb 1300 n.öl föld eladó. 60 l
es fagyasztó, ár megegyezés szerint. Érd.:
66/285-143. -b-4x

Gyomán, a BercsénYI M. u. 15. sz. alatt 1,5
szobás összkomfortos ház belülleljesen,felújí
tott, garázzsal eladó. I.ár 4,8 M Ft. Erd.: a
helyszinen -b-4x-

Gyoma központjában összkomlortos
parasztház eladó, vagy lakótelepi csere is
érdekel 1., II. em. I.ár 8MFI. Érd.: 8-16 óráig
06/70/3843-329 -b-4x-

eladó ~6 MFt) Érd.: 66/385-954 -b-4x
Endroön 120 ml-es vegyes lalazatu
összkomfortos ház ,beépített szekrékenyekkel
eladó. I.ár 8 M Ft. Erd.: 06/30/3098-512 -b
4x-

Gyomaendrddön nyaralÓ, a fürdohöz közel

Gye.. D~csl U. 5. sz. alall 2szobás családi ház
eladó. Erd.: 661283-327~66/285-191.

Gyomán 6747 ml szántÓföld, ebbdl 2249 ml
zártkert kis épülel. ásott kút, gyümölcslák, 22
dióla, cseresznye stb. eladó. I.ár 800 EFI. Erd.:
06/30/5483-475 -b-4x-

INGATLAN

Gyomán 2 szobás összkol]1lortos családi háZ
eladó. I.ár 6.5 M Ft Erd.: 66/284-996:
06/30/6283-700 -b-4x-

Gye., felu[ltott gáZluteses parasztháZ nagy
lelekkel, jó környéken eladó. I.ár 4,2 M FI.
Érd.: 06170/4551-808 -b-4x-

Endrodön családi háZ 100 ml-es. 1600 m2:es
gortával +melléképülellel eladó. I.ár 5.5 MFI.
Erd.: 66/285-191: 66/283-327. -b-4x-

PÓhalmon, köves ut mellett. tanya elado. 700
ml gazdasági épülellet és 2 hektár föddel (vil
lany. fúrolI kút van). I.ár 2.5 M Ft Erd.:
06/30/4844-889 -b-4x-
Gyomán, Vörösmarty u. 4. sz. alatt összkom
lortos, régi típusú felújíloll kertes ház eladó.
I.ár 4,7 MFI. Erd.: 06170/2947-115 -b-4x
Gye., zöld övezeiben 2 szobás háZ eladÓ. I.ár
3,8 MFI. Érd.: 06/36/315-145 -b-4x-

Gyomán. Pocos-kerl ben 1561 ml 140 ezer FI.
sürgősen, Gyomán a Béke u. 5/1. sz. alatt
összkomlortos családí ház eladó 8.6 M FI.
Erd.: 06/20/3750-798 -b-4x-

GYoman, tetdtérbeéplléSes, 2 család részére
is alkalmas, hőszigetelt családi ház, mel
léképülettel, garázszsal, ipari árammal, 600
ml-es tetken eladó. Lakótelepi . cserét is
beszámltunk I.ár: 12,9 M FI. Erdeklődni:

06/30/4716-476-os telefonszámon lehel. -b
4x-

Endrodön 2 szobás. összkomfortos családi
ház melléképülettel. garázzsal főútvonal mel
leli eladó. I.ár 5.5 M Ft. Erd.: 66/285-191;
06/20/5387-150 -b-4x-

Gyomán, központban IlinYI M. u. 26. sz. ala)
ti ház eladó, csere ls érdekel, vidéki is. Ar
mege~Vezés szerint. Erd.: 66/284-788.
Gyom n. Arany J. u. 16. sz. alatt 4 szobás.
összkomlortos családi ház eladó. I.ár 10 MFt.
Erd.: a helyszínen. hétvégéken. 06/20/5266
573. -b-4x-
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Élvezze otthonában a FiberNet Kábel Tv
szolgáltatását, akciónk ideje alatt belépési díj
nélkül veheti igénybe Családi csomagunkat.

Minden meglévő Kábeltelevízió Előfizetőnk,

aki Információs csomagról Alap vagy Családi
csomagra, illetve Alap csomagról Családi
csomagra módosít, a felfelé módosítás napjától 3
hón0:Jíg a régi - módosítás előtti - csomagja árán
veheti igénybe szolgáltatásunkat.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. az akció további részleteiről és
feltételeiről bővebb információt a www.flbernef.hu honlapon, valamint a
terüleNleg illetékes ügyfélszolgálatl iroda munkatársaitól kaphat.

2006, július l-töl 2006. augusztus 31-ig éT'lényes akció ajánlatunk az
alábbi területeken vehető igénybe:

Gyomaendrőd.vésllő. Szeghalom: 4200 Hojd<iszoboszló. Hasók tere 3/0..
(Dózsa Gy. u. 46. 2006.07.10'101.) Tel.: (52) 273 370

Ő1(:MJiCJ(

ICJYEJCÉCJ3CEJV

9vffEqFEPl!É1(

)tZP.LSŐ

L/ÉPÉSp''l(!E,cr

'. )I rrJi1?S.JlS
rr.J0.rCO'l(

P.qIS:MP.q$sCE
PP.L/É

Czeg~di David éS An<Jor Nlko",
a 2005. é.i Kelet·Magyarországi

Teroleti Bajnokság negyedik.
valamint a D Osztályos Orezágcs

Bajnokság hatodik helyezett pálosa

TTn~~'A ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA
TÁRSASTÁNC TANSZAKÁRA

2006. szeptember 30-ig folyamatosan
Első foglalkozás: 2006. szept. ll-én 16,30 órakor
Információ: 20-497-7508, 66-283-524,581-830

2 hónap
INGYEN
internet

belépési díj

5 ~.t:.,!.~,~I!L~,,~}C
MÁR HAVI 5.180 FT-ÉRT.

!\kciénkídeje olallúi ügyfeleinkcsotlakozósi díj nélkül
vehetik igénybe a FiberNet internetet. vaiarnint
két hónapig ingyen élvezhetik szolgáltatásunkat.
Az internet aján:at csak internetképes hálózaton
érvényes.

Minden meglévőelőfizetőnk,aki internet csomagját
nagyobb sebességű csomagro módosítja, az első

3 hónapban régi csomagja árán veheti igénybe
szolgáltatásunkat.

GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)

-
AKCIÓS KONYHÁK: 56 OOO Ft-64 OOO Ft-ig.
1,6-1 ,8-as FRANCIAÁGYAK 26 OOO Ft-tól
3+2+1 ÜLŐGARNITÚRÁK 113 OOO Ft-tól

További kínálatunk:
• szekrénysorok

• ülőgarnitúrák: 3+2+ 1; 3+1+1
• franciaágyak, heverők

·étkezőgarnitúrák

• széles választékban kiegészítő kisbútorok

KÉT BANK KEDVEZŐ HITELEI! .
ÜGYINTÉZÉS A HELYSzíNEN

Nyitva tartá: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig. telefon: 66/282-068

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478 06/30/9580-479
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&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: női felsoruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől 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: 06/30/5393/348

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG 9-15 óflÁic;

KözülETEkNEk HÁzról HÁziG SZÁllíTÁsi

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

~ . Körösi Weekend HOn!ász.~~~ '.
.~hobbY·f kempings.zaküzlet ~:~

. , , ~

HORGASZFELSZERELESEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

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

. valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
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:
:MAGTÁRFERTÖTLE íTÉS:
· csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hagyományos kínai orvoslás
Szolgáltatásaim, tanítok: kínai egész_s~gmasszázs, akupresszúra •
Svédmasszázs, frissítés • Hölgyeknek speciális fogyasztó program •
Dohányzásról való leszoktatás megkönriyítése • Kínai hagyományos ter
mészetgyógyászat • Akupunktúra (tűszúrás, akupresszúra, moxibuszcio,
köpölyözés), belgyógyászati,· nógyógyászati, gyermek- és bénulásos
betegségek természetes,gy6gy'ít~sa é Fejfájá~. csigl!lyasérülés, nyak- és
derék, kar- és lábfájás gyógyítása • Depressziós, stresszes tünetek eny
hítése, idegrendszeri problémák gyógyítása

Tegyen egy próbát dr. Wang rendelőjében!

VizsgáItassa meg magát, és kezeltesse idejében problémáit!
Betegségmegelőzés egészségesek számára!

~'1f(:a-

'ZYIl? 'UlA1tt;~ eA1
aMagyar-Kínai Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyszerészeti

Tudományos Egyesület elnökhelyettese
Békéscsaba, Szent István tér 9. sz. fsz. 10. Tel.: 06/30/4506-070

Yin-Yang Stúdió

r---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 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~?.:~m~~~r~d~r:.0~s~~: :9,:. .J
Fém csarnokok,

magtárak
tervezését,

kivitelezését vál·
laljuk!

06/20/9527·636

r·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·,

Bútorgyártó cég felvételt hirdet régi bútor felújításához asz·
talosok részére. Érd.: 06/30/9533-594

*
Bedolgozói munkára 1-2 fős asztalosműhelyt keresünk régi
bútor felújításához. Alapanyagot biztosítunk. Segítséget adunk a
betanuláshoz. Érd.: 06/30/9533-594

*
Bútorgyártó cég felvételt hirdet tömörfából készült bútorokhoz,
bútorlécszabászatban jártas asztalosok, valamint CNC meg
munkáló központhoz gyakorlattal rendelkező gépkezelóK
részére. Érd.: 06/30/9533-594
L._._._._._.~._._._._.~
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Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
Szombat szünnap!

r·_·_·_·_·_·~·_·_·~·_·'

i . PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
. PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS!
I RÓZA KFT. I
l" 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 1/1. I"

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122
i. ._ .~:~ai.1~~n~~~~~s~~~~ • _ • ..i

"H'~RIfII X 5500 Gyomaendröd.
• J ..I . Ipartelep u. 3.

_ Telifax: 66/386-614.
Epítőipari Kft. 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

Érd.: 30/9552-374

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták
Egyes tapétákra 10% kedvezmény

Festék AKCiÓI
Tilatex akva 16 l-es 3800 Ft

Egyéb
• Fürdoszobaszíinyeg
• Viaszos asztalterítól<
• Müanyag áruk

AJÁNDÉKTÁRGYAKRA 10% ENGEDMÉNY!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig. 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig
Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5"7.

TElEfON: 284,255
JO%....os NAPSZEMÜVEGVÁSÁR!

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 vÁsÁRlóiNkAr!

Tismlmel: SzarfZa Gilla L\TSZERÉSZMESTER

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron
oltott mész • orosz szén,

AKÁC tűzifa
Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon; 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

AGROÁRUHÁZ
Fő út 15. sz.

Ajánlatunk bővült festékáruval: zománc, falfestékek ...
Csemperagasztó, glettanyagok. ecsetek
Műanyag kukák. öntöző berendezések

Befőzéshez üvegek, üvegtetők, üstház, bográcsok,
bográcstartók, szúnyogháló, rovarirtók, fűnyírók,

szegélynyírók,
Szögek, csavarok, szerszámok, szerszámnyél,

sövényvágók,
Szobai szőnyegek 2x3 m, viaszosvászon, műanyag

cefrés hordók 120-220 literes

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ 11táté Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszáliítás
..,. szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Ügyfélszolgálat: telefon/fax: 282-686, 20/9142-122. 20/4684-876
hétföt61-péntekig 8-16 óráig

Személyesen: kedd 14.00-17.00 óráig, Kossuth u. 18.
E-maii: vendel@anet.hu

AUTÓSISKOLA • Gyomaendröd, Hösök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
. tanfolyamot indít 1'-"

Gyomán: 2005. augusztus 10-én, 17 órako
Endrődön: 2005. augusztus 10-én, 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Endrődi Roma Közösségi Ház
2005. augusztus 10-én, 18 órakor

Személygépkocsi,
motorkerékpár, segédmotoros kerékpár

Jelen/kezni: Gyomaendröd, Kossulh u. 18. Telelon: 66/285-556. 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

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

,
•BEL -PÉSI DíJ

CSAK 5000 Ft
Családi csomag - Plusz csomag

port csomag együ
CSAK 3990 forint havidíjérl!
Továbbá akciós leh tőség

2 beltéri egység igénylésére!
Akciós fe/téte/ek szerint - További rész/etek uz/etonkben

CJrabola 11 ~nná

l11űholdvevők

kedvezii áron
Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

(}

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. .
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122 • 20/4684--876\~
E-maii: vendel@bekesneLhu ~

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFl- ÉS KÜLÖN NŐi BODYTEREM, SZAUNA.

SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic
masszázs (bejelentkezés alapján)

Bérletek, napijegyek. teremigény-bejelentés:
66/285-840; 06/30/6278-234

Nyitva tartás: H.-P.: 8-21-ig, Szo., Vas.: 14-21-ig.

MEGNyíLT! • MEGNyílT! • MEGNyílT!
A MESTER kávézó, falatozó a Kner téren

Ősszel induló tanfolyamok:
nyelvtanfolyamok a kezdőtől a nyelwizsgáig

angol, francia, német
telefon, e-maii jelentkezés

Róza Vendel és Farkas Margit tanároknál

-

BEL_5ŐÉpírÉ~ZEi
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŰSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz

falak, burkolatok' Gipszkarton: 9.5 mm: 936 Ft/tábla •
12,5 mm: 973 H/tábla. impregnált 12,5 mm: 1620 H/tábla'

Estrich beton 624 H/40 kg, hőszigetelő rendszer 1620 Ft/m2


tóllSOVER 10 cm hőszig. 5265 H/tele, tetóróliák.
faanyagok, Frühwald térkövel<!

PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,
5O-700Io-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd. Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/6278-234

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

r-----------------------------------------------------------~I' EREDETI NIKE HÁTIZSÁKOK Már 5990 Ft.tÓI!!! I
: Egyes táskákban értékes ajándék találhatól • Strandcikkek, bizsuk, ajándéktárgyak naponta változó akciójal • :
I Sodexho ajándék. és iskolakezdési utalvány beváltható! I
: Minden 500 Ft-os vásárlás u~án ] d~ A/5-ös füzetet adunk ajándékba! :
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. • MA·ZSI PAPIR IROSZER BOLT • Minden, ami papír! ... és még több! I

~-----------------------------------------------------------~
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• Széles formakínálat, korszerű design

• Minden egyes Massive világítótest
most 10-20% kedvezménnyel kapható
a készlet erejéig

• Spotok, kültéri lámpák, mennyezeti és falikarok,
klasszikus csillárok, asztali lámpák

• További kínaiatunk
Zuhanyfülkék
Zuhanytálcák
Kádak
Wc-ülőkék

Kerámia szaniterek

Bemutatdtermünkben több újdonságot,
egyedi burkolástechnikai terméket kínálunk kedvez6áron!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30 szombaton 8-12 óráig

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

Étkező asztal + 4 szék
31.800 Ft

Számítógép- és íróasztal
az iskolakezdéshez!!

MONITOROK:
Yakumo 17": 49999 Ft • Philips 17": 64999 Ft • LG 19': 69999 Ft

sZÁMíTÓGÉP
CHS ÓsSZ. 2,5 GHZ/128 MB/80 GB/CD olvasó

64999 FI
LAPM105: 2,6 GHZ/256 MB/80GB/128 MB/DVD-fró +5,1 hangfalszett

110999 FI

~W\~~r
NYÁR VÉGI AKCIÓiNK! BLACK RED WHITE EJ
Használja ki a csere lehetöségét (TV, hűtö, mosógép, tűzhely, porszívó stb...)
Vegye meg most, fizessen késóöb! (halasztott hitel akár 3 hónappal)

További akciós
ajánlatainkat

NYOMTATÓK: tekintse meg a
darabszönyegekre LEXMARK multifunkciós: 18999 Ft· HP 3920: tintasugaras: 10999 Ft KÖRÖS ÁRUHÁZBAN!

Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel (6-60 hónapig, önerő-befizetés nélkül. GYES-sel és nyugdíjjal is igénybe vehető

hitellehetőségek), ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!
Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig

30-50% kedvezmény

Laminált padló
• Dynamic CI ik (8 mm)

2699/m2

• Standard Plus Clik (7 mm) cseresznye
1699/m2

Gyomaendrődi Híradó. GyomaendrődVáros Önkonnányzatának lapja. Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete·5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A ldadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-mail: gyehlrado@freemail.hu • TeIjesztik a gyomaendrődi kereskedők. Engedélyszám: m/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



































INGYENES KÜLÖNSZÁM•2006. SZEPTEMBER

" ,
YOMAENDROD VARO

ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
A polgármesterjelöltek és képviselöjelöltek bemutatásával

Tisztelt Választópolgár!

Október l-jén helyhatósági, önkormányzati választás lesz.

Aválasztás október l-jén 6.00 órától 19.00 óráig tart. Szavazni
csak személyesen aválasztópolgár lakhelyén, vagy - alakóhelyén kiállított iga
zolással - e választás kitűzése előtt bejelentett érvényes tartózkodási helyen
(ideiglenes lakóhelyen) lehet. Ha aválasztópolgár bejelentett tartózkodási helyén
kíván szavazni, legkésőbb 2006. szeptember 26-ig személyesen, vagy 2006.
szeptember 29-ig a polgármesteri hivatalba beérkező ajánlott levélben kérhet
igazolást a lakóhely szerinti illetékes jegyzőtől.

A helyi önkormányzati képviseló1cet a település választópolgárai
vegyes választási rendszerben választják meg. Amandátumok mintegy 60%-át
az egyéni választókerületekben, 40%-át listáról osztják ki. Ez úgy történik, hogy
aválasztókerületekben vesztes jelöltek szavazatait összesítik az őket állító párt
listájára. Az egyes pártlisták az így gyűjtött szavazatok megoszlásának megfelelő

arányban kapnak képviselői helyeket. így tehát annak a választópolgárnak a
szavazala sem vész el, aki vesztes jelöltre szavazott, hiszen ez aszavazat alistát
állító szervezetet még mandátumhoz juttathatja.

Szavazáskor Ön kizárólag egyéni jelöltekre szavazhat, míg amandátumok
másik része a jelölő szervezetek kompenzációs listáiról, a töredékszavazatok
arányában kerül kiosztásra. Aszavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrend
ben szerepel, de csak egy jelölt választható.

Polgármestert többségi módszerrel választunk, az lesz a település pol
gármestere, aki alegtöbb szavazatot kapla. Az ábécé sorrendben feltünlelett pol
gármesterjelöltek közül csak egyre lehet szavazni.

A kisebbségi önkormányzati választást a választóbizottság kitűzte.

Külön szavazókörben, a (volt Ipari iskolában) Bethlen Gábor Szakképző iskola
Selyem úti épületében zajlik majd a kisebbségi önkormányzati képviselő

választás ugyanezen anapon.
A megyei közgyűlés tagjainak magválasztása a pártok, társadalmi

szervezetek által összeállított listák alapján történik. Aválasztópolgár egy listára

szavazhat. Az egyes listák akapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.
Azok alisták, amelyek az összes érvényes szavazat több, mint 4%-át nem érték
el, nem szereznek mandátumot.

A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart.
Kampányt folytatni aszavazást megelőző nap Oórájától aszavazás befejezéséig
tilos (kampánycsend)! A választási plakátot az, aki elhelyezte (vagy akinek
érdekében elhelyezték) 2006. október 31-ig köteles eltávolítani.

Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok
jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2006. október 2-ig összesíti aszavazatokat, és
megállapítja aválasztás eredményét. Aszavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya
az illetékes választási irodában 2006. október 4-én 16.00 óráig megtekinthető.

A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006. december 30-ig kell
megőrizni. Ezután aválasztási iratokat - ajegyzőkönyvek kivételével- meg kell
semmisíteni, és a jegyzőkönyveket 2006. december 30. után át kell adni az
illetékes levéltárnak.

A helyi választás menetét figyelemmel lehet kísérni a www.valasztas.hu.
vagy agyomaendrődi honlapon is.

Szavazzunk!
A helyhatósági választások fontosságáról nem kell különösebben szólni.

Mindenkinek éreznie kellene, hogy saját élelével szorosan kapcsolatos a döntés.
Reméljük, hogya polgármester- és képviselőjelöltek tenniakarása aválasztás után
sem mérséklődik. Választói, ismerősei, utcabelijei érdekeit soha nem tévesztik szem
elől, vagy adott esetben a városét. Azért, hogy nekünk tetsző jelölt juthasson be a
képviselő-testületbe, törődnünk kell azzal, hogyelmenjünk szavazni, és amegfelelő

helyre tegyük ajelet.
1994-ben aválasztásra jogosultak 38%-a, '98-ban csak, mintegy 27%-a járult

az urnák elé. 2DD2-ben ez aszázalékos arány 42,9% volt.
Ademokrácia sok, lényeges részletbőltevődik össze. Ezek egyik lényeges pont

ja, hogy Magyarországon is demokratikus választásokon határozhatjuk meg a
következő négyesztendő helyi képviselő-testületének tagjait. Éljünk a lehetőséggel!

Utólagosan csak az bíráljon, aki jelen volt avoksoláson! -b-

Helyi Választási Bizottság, Gyomaendrőd, Városháza
Dr. Debreczeni Gizella, Gellértné Vaszkó Tímea, Gyetvai Jánosné

GyomaendrődHelyi Választási Iroda, Gyomaendrőd, Városháza (Szabaság tér 1.)
Név
Dr. Csorba Csaba jegyző

Megyerj László aljegyző

Timárné Binges Irén osztályvezető

Uhrin Zoltánné osztályvezető

Jakucs Mária
Kulikné Gellai Zsuzsanna
Enyedi László
Szopkó Tibor
Balázs Róbert
Csényi István

Beosztás
HVI vezető
HVI vezető helyettese
Szavazókörök névjegyzék
Névjegyzék
Szav. számlálóbizottságok
Névjegyzék
Informatika
Informatika
Informatika
Nyomtatványok, ellátmányok, pénzügyek

Telefon
66-441-089
66-581-236
66-521-602
66-581-233
66-386-122/127
66-521-606
66-521-606
66-521-650
66-386-122/141
66-581-239

Fax
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288
66-283-288

A jelöltek bemutafkozásai. programnyilatllöiáiai' ábécé:sorrendben következnek.
, .v~ .....u; ..." _It.. .' .
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Dr. Busai György
GyomaendrődVáros FejlődéséértEgye ület

. Dr. Busai György vagyok, 1960-ban szület
tem Endrődön. A feleségem rokkantnyugdíjas,
egy 22 éves orvosi egyetemista fiunk van. Az
endrődi részen nőttem fel, és a felnőtt koromtól
lakom a város gyomai részén. A szakmunkás
képzőt és agimnáziumot Gyomán, agépésztech
nikumot Békésen végeztem el. Munka mellett
tanultam mindig. 1985-ben aBudapesti Műszaki
Egyetem levelező tagozatos hallgatója lettem. A
főiskolai diplomát adó műszaki oktatói képesítés
után céloztam meg ajogi egyetemet. Ennek sik
eres elvégzése után, - tekintettel arra, hogy az
1989-ben történt rendszerváltás óta minden a
töke és a pénz körül forog -, ahhoz, hogy még
jobban kiismerjem magam agazdálkodás terén,
a jogászi végzettségem birtokában szereztem
meg a pénzügyi felsőfokú végzettségeimet, a
mérlegképes könyvelő és az adótanácsadó
képesítést.

Életpályám kezdetén közel tizenöt évig dol
goztam kétkezi fizikai munkásként, főleg a
Halászati Termelőszövetkezetben és a Körösi Állami Gazdaság ipari mel
léküzemágában. 1987-től, majd' nyolc éven át általános iskolai tanár voltam
Endródön, ahol technika tantárgyat tanítottam. A közigazgatásban 1995
májusától dolgozom, és pár év ügyvédjelölti gyakorlatot kivéve, ezt amunkát
végzem azóta is. A jegyzői munkám mellett jogi tantárgyakat tanitok
Szolnokon. A közigazgatásban eltöltött közel tízéves gyakorlatom alapján
tudom azt, hogy apolgármesteri tisztség aközösség szolgálatát jelenti, sok
sok munkát és felelősséget mások iránt. Aversenyszférában már egy átlagos
művezetői poszt betöltésének is feltétele a szakképzettség és a több éves
gyakorlat. A jelenlegi piacgazdasági és kormányzati folyamatok, valamint a
havonta változó gazdasági szabályozók adta lehetőségek kiaknázása
megköveteli anaprakész alkalmazkodást.

A közelmúltban történt kormányzati intézkedésekból arra lehet
következtetni, hogya gazdasági szférában történt megszorítások, a jövő évi
költségvetésben már az önkormányzatokat is érinteni fogják. A hazai
fejlesztési lehetőségek még jobban beszűkülnek, és az Európai Unió adta
kereteken belül kell a fejlesztési forrásokat megtalálni. Magyarország már
1998-tól meghívott-társult tagja az Európai Uniónak, az el6csatlakozáshoz
kapcsolódó pénzügyi források lehívására már 2000-től fel kellett volna
készülni, szakemberképzéssel, széles körű oktatással. Az előrelátó

településeken három-négy tő is elvégezte az Európa-szakértő-Európa

menedzser szakot, és szinte naprakész ismeretek birtokában tudtak pályázni.
Az Unió Kohéziós Alapjából csak állami szinten lehet pályázni, de a
Strukturális Alapok, azon belül is a Közösségi Programok és a Közösségi
Kezdeményezések keretében az elnyert, az Unió által kiutalt pályázati
pénzekhez kötelezően hozzá kell járulnia az adott ország költségvetésének. A
Norvég Alap szintén számos lehetőséget nyújt afejlődést biztosító programok
támogatására. Az előcsatlakozási finanszírozások már lezárultak,
Gyomaendrődön alig hallottunk róluk. Az Unió több gazdasági szervezete
(pénzügyi alapok) útján szorgalmazza az Unió által megfogalmazott célok (és
követelmények) elérését.

Jelenleg leginkább az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által
biztosított pályázatok segitik a régiók fejlettségi szintje és élelszínvonala
közötti különbségek, valamint a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók
hátrányainak csökkentését. Aversenyképességet növelő termelő infrastruk
túra-fejlesztést, főleg kis- és középvállalkozások részére. Az ERFA további
lehetőségeket is nyújt akörnyezet védelme és rehabilitációjához kapcsolódó

gazdasági fejlesztésekhez, és ahatárokon átnyúló
szomszédos és atöbb országot érintő, az interre
gionális együttműködések fejlesztésére. Az
Európai Szociális Alap (ESZA) ahumán erőforrá

sokba történő beruházásokkal segíti elő a
foglalkoztatás fejlesztését (oktatás, munkaerő

piaci szolgáltatások javítása). A mezőgazdaság

ból élők az Európai Mezőgazdasági Orienlációs
és Garancia Alap (EMOGA) által kiírt programok
fejlesztési kedvezményeit vehetik igénybe, amely
célja, hogy javítsa és támogassa a vidéki
térségekben kulcstevékenységnek számító
mezőgazdasági ágak versenyképességét,
elősegíti a természetes környezet, a tájkép és a
vidéki kulturális örökség megóvását és javítását,
és támogatja avidék népességmegtartó szerepél.

A fentiek ismeretében látható, hogy a
település egészének hasznára szolgálna, ha lenne
a városban egy Európai Uniós Fejlesztő Iroda,
amely nem az onkormányzat felé, hanem a
lakosság gal is megismertetné, hogy milyen

uniós pályázati lehetőségeket tudnának felhasználni az egyéni fejlődéshez.

A kereskedelem, a logisztika és az idegenforgalom valamennyi ága az
Európai Unióban is tartósan fennálló húzó erő. Az európai államokban ahelyi
iparűzés i adó helyett az idegenforgalmi adó és a lakosság által befizetett,
különböző típusú jövedelemadókból származó bevétel visszaforgatása adja
az önkormányzatok költségvetésének nagyobb részét.

Gyomaendrődön minden feltétel adott egy idegenlorgalomra és
kereskedelemre alapozott irányú lejlődéshez, és az idegenforgalmi adóbevé
tel megteremti a dinamikus tejlődés alapját. Ezt a fejlődést választotta
Cserkeszőlő, meg lehet nézni, hogy az elmúlt nyolc év alatt hogyan fejlődött.

Természetesen az idegenlorgalomra épülő fejlesztés megköveteli a
település egészének afejlesztését, ígyabelterületi holtágak rend betétel ét is,
mely már részben elkezdődött, de mindenképpen tovább kell folytatni,
összekapcsolva atelepülés belvízelvezetésének amegoldásával Ahatvanas
években még fürödni is lehetett a lalualji holtágakban, most meg a nyári
időszakban még a szaga is elviselhetetlen. Egy lakosságbarát szolgáltató
iroda nagyban segítené a város polgárait, hogy ezek a lehetőségek

Gyomaendrődön se vesszenek el kihasználatlanul. Természetesen ez igényli
az új ismeretek megszerzését és gyakorlati felhasználását.

Az uniós kapcsolatok építése mellett kell avárosban olyan munkahelyet
teremteni, amely legalább 3-400 főt folyamatosan képes foglalkoztatni. Már
akilencvenes évek közepén előre látható volt, hogyakönnyűipart az ázsiai
olcsó áruk tönkre fogják tenni, az új munkahelyek fogadására már akkor fel
lehetett volna készülni. Az önkormányzat által megépített ipari parkol. sajnos,
még mindig elkerülik a nagyobb létszámot is foglalkoztatni tudó munkahe
lyek, ezért az önkormányzatnak ketl olyan feltételeket teremteni, hogy minket
válasszanak amunkavállalók.

Tanárként és ügyvédként eddig is atelepülés lakosságát szolgáltam, de
számos területen látom a fejlesztés lehetőségét. Célom, hogy városunk
dinamikusan fejlődő, aközös értékeinket őrző-gyarapító legyen. ahol minden
ember külön-külön érték. Olyan fejlődést szeretnék a városban kialakítani,
amely méltó Endrőd és Gyoma történelméhez, és méltó GYOMAENDRŐD

város lakói számára is.
Fogjunk össze, tegyünk értel
Dr. Busai György, Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület pol

gármesterjelötje
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület - szövetség avárosértl
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Katona Lajos
MSZP-MSZDP-Körösök Vidékéért Egyesület

Tisztelt Választópolgár! l
Tősgyökeres gyomaendlődlkéni Gyomán

születtem 1952-ben, apai ágon endrődi, anyai
ágon gyomai felmenőkkel. A katonai és az
egyetemi éveket kivéve, az életemet
Gyomaendrődön töltöttem. Végzettségemet
illetően mg.-i gépészmérnöki és üzemgazda
sági szakmérnöki diplomával rendelkezem. A
rendszerváltás előtt a Körösi ÁG-ban dolgoz
tam, utoljára termelési igazgatóként. Jelenleg
az 1000 ha-on gazdálkodó Agrofém Kft.-nek
résztulajdonosa és ügyvezetője vagyok.
Családapaként, rendezett magánéleti háttérrel,
három lánygyermekem és a nevelt fiam
neveléséről és taníttatásáról gondoskodom.
Több cikluson keresztül voltam a képviselő

testület tagja, korábban a pénzügyi bizottság
elnökeként, a jelenlegi ciklusban társadalmi
megbízatású alpolgármesterként tevékenyke
dem. Úgy érzem, hogya közéletben, az önkormányzatiság területén
szereztem annyi tapasztalatot, melynek segítségével polgár-mesterként is
tudnék a város, a lakosság szolgálatában eredményes munkát folytatni.
Ezért döntöttem úgy, hogy az MSZP színeiben, a Körösök Vidékéért
Egyesület és az MSZDP támogatása mellett indulok az esedékes önkor
mányzati választáson apolgármesteri tisztség elnyeréséért.

Megválasztásom esetén munkámat a folytonosság biztosításán túl a
megújulás jegyében fogom végezni. Folytonosság a fejlesztések és
működés terén, megújulás avezetési stílusban és lakossági kapcsolatok
ban!

Gyomaendrőd afejlesztések területén új kihívások elé néz. Az elmúlt
időszak eredményes, elsősorban infrastrukturál is fejlesztései után a
fejlesztés iránya részben önként adódik, hisz' amár elkezdett vagy beter
vezett munkákat be kell fejeznünk, például:

• befejezzük a ciklus végére (4 év) a hiányzó szennyvízhálózat és
szilárd burkolatú utak kiépítését

ol elkezdjük és aciklus végére elvégezzük ajárdák felújítását, továb
bá pótoljuk ahiányzó járdaszakaszokat

• folytatjuk a kerékpárút-hálózat bővítését, különös tekintettel az
endrődi városrészre

• megvalósítjuk arégi szeméttelep rekultivációját
• a várossal közvetlenül érintkező külterületi, továbbá abelterületi
csapadékvíz-elvezető rendszereket felújíljuk, új szivattyútelepek
létesítése mellett

• abelterületi holtágak rehabilitációjának elvégzése érdekében befe
jezzük aCsókási-, Fűzfás-zugi- és Révzugi-holtágak összekötését,
és avízcserét biztosító vízművek felújítását

• a ciklus folyamán felújíljuk a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
épületét.

Tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltakra, aterv
által nyújtott lehetőségekre, alkalom nyílik nagyobb ütemű fejlődésre,

amennyiben megfelelően felkészülünk a lehetőségekre, és alkalmas pro
jektekkel azokat ki tudjuk használni.

Ehhez a munkához igénybe kívánom venni a helyi vállalkozók és a
lakosság segítségét és közreműködését, mivel ezek a projektek a város
lakosságának aktív együttműködése és érdekeltségének megteremtése

mellett jöhetnek létre és valósulhatnak meg
eredményesen .

Aváltozó körülmények új, nyitott vezetési
stílust kívánnak a közéletben, nyitottságot a
lakossági kezdeményezésekkel szemben; a
lakosság nagyobb mértékű bevonását a dön
tés-előkészítésbe; nyi Ivánosságot a dön
téshozatal folyamatában.

Ezért, megválasztásom esetén, avárosi TV
közvetíteni fogja atestületi üléseket, továbbá a
nagyobb horderejű döntések előkészítési

munkáiról külön tájékoztatást nyújt. A beteie
fonálásos műsorok mintájára "Válaszol a pol
gármester" címmel interaktív műsort indítunk.
Az éves közmeghallgatást a városi TV nyil
vánossága mellett tartjuk meg.

A média-nyilvánosság mellett fontosnak
tartom a társadalmi szervezetekkel, kisebb
ségek szervezeteivel és aváros életében jelen
tős szerepet betöltő vállalkozókkal akapcsola

tot, ezért aprotokollkapcsolaton túlmutató éves-féléves rendszerességgel
munkatalálkozót tartunk. Olyan vezetési stílust szeretnék megteremteni,
amely nélkülözi az autokrata megnyilvánulásokat, ezért teljességgel
demokratikus; nélkülözi a megkülönböztető-megosztó vonásokat, ezért
integráló; nélkülözi a színfalak mögötti alkukat, ezérl nyilvános és
átlátható.

Mivel elsősorban gyomaendrődi vagyok és csak ezt követően bármely
politikai csoporthoz tartozó, ezért "lúlpolitizálástól" mentes közélet
megteremtését tűzöm ki célként.

Ekitűzött célok megvalósítása szempontjából apolgármester szemé
Iyén túl fontos a képviselő-testület összetétele. Ahhoz, hogy a pol
gármester és aképviselő-testület együtt tudjon dolgozni, kívánatos, hogy
mindkét irányító és döntéshozó tényező elképzelései a városról, a ten
nivalókról hasonló legyen egymáshoz, ugyanaz acél, aváros boldogulása
vezesse őket. Ezért Önnek, Válasziópolgárnak érdemes megfontolni azt is,
hogy szavazatával olyan polgármesteri és olyan képviselőket juttasson a
testületbe akik vélhetően képesek együtt dolgozni, személyük garancia
arra, hogy munkájukat a konszenzuskeresés és nem az idegen befolyás
vezette konfliktuskeresés vezérli. Többek közt emiatt is, én büszke vagyok
rá, hogy jelöltségemet olyan szervezetek támogatják, melyeknek tagjai és
vezetői helyi lakosok, képviselőjelölt jeik gyomaendrődiek, és aválasztási
listáikon helyi lakosok szerepelnek és vezetik azokat. Olyan emberek Ők,

akik különbözően viszonyulnak a "politikához", de mindnyájan
Gyomaendrőd érdekében kívánnak tenni, döntéseik meghozatalakor a
nagypolitikától független, helyi érdekek az elsődlegesek.

Végezetül, mint reménybeli polgármester, nem tudom Önnek azt
ígérni, hogy megválasztásom esetén a gyomaendrődi lakos kevesebbet
fizet a gázért és a villanyérI, hogy megvédjűk Önt a tőlünk független
folyamatoktól. De azt igen, hogy együtlműködünk aváros intézményeivel,
a helyi vállalkozókkal és aváros polgáraival azért, hogy közösen meg
találjuk az utat aváltozó körülményekhez való alkalmazkodásb~, például
abban, hogy pályázati lehetőségek felhasználásával kedvezően alakítsuk át
az energia-felhasználásunkat.

Kérem Önt, amennyiben eddigi tevékenységem, aváros vezetéséről

vallott elképzelésem alapján alkalmasnak tart eposztra, szavazatával támo
gasson ennek elnyerésében!
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• POLGÁRMESTERJELÖlTEK • POLGÁRMESTERJELÖlTEK • POLGÁRMESTERJELÖlTEK:.

Várfi András
FIDESZ-KDNP-Megyei Gazdakörök

1954. július 12-én születtem Buda
pesten. Gyermekéveim alatt sokat voltam
Endrődön, mivel gyökereim anyai ágon ide
nyúlnak vissza. Ekkor szerettem meg a
vidéket, avidéki embereket, akiktől életem
során alegtöbbet tanultam.

1973-ban felvételt nyertem a Gödöllői

Agrártudomány Egyetemre, ahol 1978
ban, a sikeres vizsgát követően okleveles
agrármérnökként végeztem. Ezután költöz
tem haza és telepedtem le. A rendszer
változtatásig a Győzelem és a Lenin
MGTSZ-ekben dolgoztam, majd 1990- ben
családommal vállalkozásba kezdtünk.
Jelenleg családi vállalkozásunk egy
mezőgazdasági kisáruházat üzemeltet,
amelyet feleségem vezet.

1994-1995-ben már dolgoztam váro
sunkban mint falugazdász.

Sokan mondják rosszindulatúan, hogy ha polgármester leszek,
akkor csak agazdatársadalmat fogom képviselni. Ebben nem látok
ráció!, mert egy városnak szüksége van az összes polgárára és egy
polgármesternek mindenkit képviselnie kell.

1997-1998-ig aBethlen Gábor Szakképző Iskolában tanárként
és tangazdaság-vezetőként dolgoztam, majd 2000-tő\ megint a
gazdák szolgálatában kezdtem meg munkámat, újra falugazdász
ként. Azóta államigazgatási szakvizsgákat tettem, és számos
Európai Uniós képzésen vettem részt.

Közéleti munkámról annyit mondanék, hogy 1994-1998-ig
már voltam képviselő, és 1997-1998-ig pedig alpolgármester.

Már akkor is sokan felkerestek, hogy induljak polgármesternek.
Most a felkérésnek eleget téve a FIDESZ, a KDNP és a Megyei
Gazdakörök biztatására elvállaltam ajelöltséget. Szeretnék tenni a
városért. Mint aváros falugazdásza, jól ismerem amezőgazdaság

ból élők és általában aváros lakóinak problémáit.
Családommal együtt szeretjük Gyomaendrődöt, és fiaim

távolabbi célja is az, hogy itt éljenek.
Tegyük tehát vonzóvá fiataljaink számára városunkat!
Az eredmények elismerése mellett VÁLTOZTASSUK Gyoma

endrődöt egy nyitott, dinamikusan fejlődő, büszke jövőképpel ren
delkező várossá. Nem maradhatunk le akörnyező településektől, ki
kell használni kiváló adottságainkat. Polgármesterként majd arra
törekszem, hogy aváros lakóinak mind szélesebb bevonásával ki
kell alakítani egy jövőképet. A döntés-előkészítésbe be kívánom
vonni a helyi vállalkozókat, intézményvezetőket, és nagyon
fontosnak tartom acivil szervezeteket és azok véleményét.

Munkahelyek teremtésével célom az, hogy minél több ember
találja meg számítását, és ha egy gyomaendrődi fiataltól meg
kérdezik, hogy hol akar majd élni tanulmányai végeztével; a vá
lasz az legyen, hogy itt, Gyomaendrődön.

Mik a terveim? Mit kívánok tenni?
Ismerem a város múltját, hagyományait,
tisztában vagyok az értékekkel, és mint pol
gármester-Jelöltnek van elképzelésem a
városvezetésről, a fejlesztésről, a munka
helyteremtésekről és még számos más
dologról. Legfontosabbnak tartom, hogya
városvezetés nyitott és demokratikus
legyen. A munkahelyteremtés elsőrendű

feladat, melyhez minden eszközt fel kell
használni. Egy igazi "Vállalkozók házára"
van szükség, ahol tájékoztatást, informá
ciót apályázási lehetőségekről, és számos
más dologról felvilágosítást kaphatnak az
azt igénylők. A 2007-től kezdődő Uniós
költségvetés új kihívások elé állítja a
mezőgazdaságot is. Ennek megfelelően

egy jól felkészült pályázatíró csoporttal
segíteni kell a város mezőgazdasági és

más területen működő vállalkozásait.
Gyomaendrőd város jelenleg a Békési Kistérséghez tartozik,

melyhez sem történelmi hagyományai nem kötik, sem pedig az
elmúlt évek nem bizonyították ennek akistérségnek sikeres voltát.
Lépni kell tehát, és megválasztásom esetén arra törekszem, hogy
változtassunk ezeken. Régóta hangoztatjuk Gyomaendrődön, hogy
az idegenforgalom aváros számára egy kitörési pont lehet. Szépen
megépült szállodáink és éttermeink vannak. Az általam irányított
következő városvezetésnek egy olyan koordinátori szerepet kell
majd betöltenie, mely az idegenforgaimat tartalmassá teszi.

Bölcsödétől a középiskoláig: biztositani kell minden
gyomaendrődi fiatal és városunkba kerülő tanuló számára a
minőségi ellátást, majd később az értéket adó oktatást. A régi
görögökkel együtt vallom, hogy kultúránk része asport. Ésszerűen

és ugyanakkor célszerűen kell kialakítani a sportolási
lehetőségeket, örömet szerezve ezzel azoknak, akik sportolnak, és
azoknak, akik asportot szurkolóként élvezik. Akultúra terén szín
vonalas szórakozást kell biztosítani apolgároknak. Különös tekin
tettel, méltóságteljesen kell megünnepelni állami és nemzeti
ünnepeinket.

Városunk adottságai kiválóak, csak ki kell használni. Ha az
ember szereti a helyet, ahol él, akkor tesz is érte. Én úgy érzem,
hogy megválasztásom esetén még többet tudnék tenni
településünkért. Azt szeretném, ha valaki - ha csak átutazó is váro
sunkban -, akkor is jegyezze meg, és emlékében úgy maradjon meg
ez akis város, hogy ide ő még vissza akar térni.

Ha ön is egyetért velem, és támogatja elképzeléseimet, akkor
október i-jén kérem, szavazzon rám!

Cél egy olyan élhetőbb, rendezett kisváros, ahol az emberek
részt vesznek a döntés-előkészítésben, és együtt örülnek a si
kereknek.
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BALOG KÁROLYNÉ
MDF

Tisztelt Választópolgároki
Úgy gondolom, hogy az 1. sz.

választókörzetben, ahol évtizedek óta lakom és
dolgoztam 2004 őszéig, már ismernek, ismertek
annyira, hogy különösebben nem kell bemu
tatkoznom. Az élet úgy hozta, hogy azok az akadá
lyok, amelyek nem tették lehetővé további
képviselői munkámat, megszűntek, így ismét
indulhatok az 1. sz. választókerület képviselői

VASS IGNÁC
MSZP

2. sz. választókerület

posztjáért.
Aszemélyes ismeretség, abaráti kapcsolatok és az elmúlt több évtizedes

munkásságom, úgy érzem, szükségtelenné teszik, hogy ígéretekkel próbáljak
bárkit is magam mellé állítani. Az természetes, hogy azon leszek - amennyiben
bekerülök aképviselő-testületbe -, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek
valamennyi gyomaendrődi lakos javát szolgálják, de természetesen elsősorban

a választókerületem, amely a településem egyik legszebb és legfrekventáltabb
része, még szebbé, még vonzóbbá tételét segítik elő.

Ha ismét alkalmasnak találnak, találtok ennek akerületnek aképviseletére,
akkor afülkében az x-et anevem mellé tegyék, tegyétek!

Tisztelt Választópolgároki
Születésem óta Gyomán, illetve Gyoma

endrődön élek, így a helyi emberek problémáit,
gondjait testközel ből ismerem, és így érdekeit is
tudnám képviselni.

Végzettségem: egészsegugYI főiskola,

egészségügyi menedzser, vállalkozói-gazdasági
menedzseri végzettség, Európai Uniós pályázatirói
szakértő és jelenleg végzem a szociális munkás

képzés keretében az alap- és szakvizsgát. Jelenleg a Szeghalmi Kistérség
Irodavezetője vagyok.

13 évig ahelyi önkormányzatnál dolgoztam. Amunkám során tapasztalatot
szereztem az önkormányzati, térségi feladatok ellátásában, valamint ahazai és az
Európai Uniós pályázatok elkészítésében, lebonyolításában. Hiszem és vallom,

Szabó Lajos vagyok, Gyomaendrőd, Pósa u.
22. szám alatt lakom.

Gyomán születtem 1933-ban. Nős vagyok,
három felnőtt gyermek édesapja

Iskoláimat Gyomán végeztem. Harminchét
évig voltam postai dolgozó, 1994 óta nyugdíjas
vagyok.

1979-ben üzemi balesetből eredő mozgás
szervi megbetegedésem miatt kértem tagfelvételemet aMozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületébe.

1996 óta tagja vagyok az Egyesületnek. A vezetőséggel és a tagság gal
együttműködve segítünk sorstársainkon.

A továbbiakban is figyelemmel kísérve a lakosság és tagságunk érdekeit,
őket képviselve szeretnék segíteni.

Kérem, hogy szavazatukkal jelöltségemet szíveskedjenek támogatnil

SZABADOS FERENC
Körösök Vidékéért Egyesület

IZSÓ CSABA
FIDESZ-KDNP

1. sz. választókerület

A Tíz EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET JELÖLTJEINEK BEMUTATKOZÁSA
SZABÓ LAJOS
Mozgáskorlatozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Születési hely: Békéscsaba, születési idő:

1954. 02. 19., anyja neve: Szruhányi Ilona. A
gyomaendrődi 1. sz. választókerület lakosa
vagyok.

Épitoipari, műszaki végzettséggel ren-
delkezem. Szakmai munkámat a Gyomai Tanács
V. B. Osztályán gyakornokként kezdtem, majd a
Tanács Költségvetési Üzeménél építésvezetőként

folytattam. Rövid ideig a Szarvasi Dózsa Mgtsz
nél műszaki vezetőként dolgoztam. 1989-ben kerültem Dévaványára, ahol a
Költségvetési Üzem és aprivatizació során megvásárolt Dévaványai Téglagyár
igazgatója lettem. Nős vagyok, valamint 3 lánygyermek édesapja.
Sportszeretetem miatt a Gyomaendrődi Futball Club elnökeként, társadalmi
megbízásban próbálom gyarapítani ahelyi futball sikereit, érdemeit.

Jelenleg az 1993-ban alapított családi, SZACI Kft. ügyvezetőjeként

tevékenykedem, mely teljes körű építőipari kivitelezéssel foglalkozik. Mivel amai
világban az embereknek minden forint számít, cégem jelentős beruházásba
kezdett. Az endrődi vásártéren üzemanyagtöltő állomást építünk, ahol lényege
sen - akár 8-10 Ft-tal - olcsóbb áron lehet '95-ös benzint és Diesel-üze
manyagot vásárolni. Nyitás szeptember végén várható.

1990 óta lakom az 1. számú választókerületben, így ismerem az itt élő

embereket, és azok gondját-baját. A mai gazdasági helyzetben fontos a
regionális fejlesztés, a munkahelyek teremtése, és nem utolsósorban a
gyomaendrődi lakosok anyagi elősegítése.

Az általam képviselt Körösök Vidékéért Egyesület céljait a magam és
környezetem céljai nak és érdekének is tekintem:

Aliget rendbetétele, beleértve az ifjúsági tábort, asportpályát is; afalualjai
holtág turisztikai vonzásának növelése, esetleg csónakázó vagy egyéb
látványosság kialakítása; a Fürdő parkolójának megoldása; a ligeti fák folya
matos cseréje; járdák, csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása; a város
általános fejlődése, fejlesztése.

Megválasztasom esetén választási üzenetem: minél több központi forrás fel
használásával jobb, élhetőbb, otthonosabb város kialakitása, mely nem csak az
itt élőknek vonzó, hanem az idelátogatók is jól érzik benne magukat.

Izsó Csaba vagyok. 1972-ben születtem
Gyomán. Általános iskolai tanulmányaim után
Szentesen végeztem a Pollák Antal Erősáramú

Technikumban. Nős vagyok, és egy építőipari

kisvállalkozás vezetője Jelenleg a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi karán vagyok poli
tológus hallgató.

Céljaim: szeretném megállítani telepü-
lésünkön a fiatalok elvándorlását. Ehhez munka

helyekre van szükség. Fontosnak tartom az oktatási szféra bővítését, ami azt
eredményezné, hogy atovábbtanulás előtt álló fiatalok számára egyre vonzóbbá
válnának aképzési lehetőségek. Ez fiataljainkat maradásra ösztönözné és egyre
több fiatalt vonzanánk aszomszédos településekről. Nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni alakókörnyezetünk ápolására, építésére. Több energiát kellene fordítani
a külterületeken, tanyákon élő emberek életminőségének javítására Közös
erőfeszítésünk nem marad eredmény nélkül.

Támogatásukra őszintén számítok.
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hogyaválasztókörzetben élők érdekeit úgy lehet a legjobban képviselni, ha a
megválasztott képviselő aktívan részt vesz atestület munkájában, és nem csak
jelen van az üléseken, hanem aktív részvételével, tudásával segíti annak
munkáját. Gyomaendrődön váltásra van szükség, és olyan hosszú távú
fejlesztési stratégiát kell kidolgozni, aminek következtében pályázni lehet, és
fejlesztések valósíthatók meg, nőhet a foglalkoztatottság, s így nem romlik
tovább a lakosság életszínvonala. Avárosnak ebből abezártságból ki kell törni
- "elhúzotl" mellettünk Szarvas, csatlakoztunk egy olyan kistérséghez, amihez
igazán semmi sem köt, és azok inkább Békéscsaba, Gyula irányába gondolkoz
nak, és mi egyedül vagyunk!!!1

Kitörési pont lehet: ameglévő természeti adottságaink, befektelők számára
megfelelő infrastruktúrával ellátott terület kiajánlása, helyi vállalkozókkal és civil
szervezetekkel való együttműködés erősítése .. Pályázatok készítésében szakmai
segítségnyújtás megszervezése. Meglelelő szociális és egészségügyi szolgál
tatás biztosítása. Az új munkahelyek elősegítenék afiatalok helybenmaradását,
és ezáltal megkönnyíthetnénk számukra helyben az életkezdésüket.

Megválaszlásom esetén azt szeretném megvalósítani, hogy az itt élők jól
érezzék magukat városunkban, megélhetésük biztosított legyen, és büszkék
lehessenek aváros által elért eredményekre, melyben aktívan szeretnék részt vál
lalni.

Kérem, jöjjenek el szavazni!

diplomámat, és mezőgazdasági repülőgép-vezetői szakszolgálati engedélyemet.
Letelepedtem acsaládommal Gyomára.

1975 és 1978 között szinte minden kelet-magyarországi településen
dolgoztam, mint mezőgazdasági repülőgép-vezető. 1978-ban hét szövetkezet
összefogása eredményeként Gyomaendrőd központtal repülőgépet vásároltak,
melynek üzemeltetését rám bízták. Igyekeztem megfelelni akihívásnak, mely a
hatékonyság, környezetvédelem, korszerű, gazdaságos technológiák bevezetését
jelentette.

1982-ben a mezőtúri főiskolán megkezdtem tanulmányaimat az ener
giagazdálkodási szakon. 1983-ban pályafutásomat egy munka közbeni légi
szerencsétlenség ketlétörte.

1984-ben másoddiplomáztam, mint energiagazdálkod6 szakmérnök, és
kezdtem el foglalkozni aszámítástechnikával

1985-ben számítógépes rendszergazdaként alkalmaztak, mely munkát
1993-tól egyéni vállalkozóként művel ek.

1987 óta vagyok tagja az Egyesületnek, ahol 1998-ban az Egyesület
titkáraként kaptam megbízatást.

Célom: hogy az esélyegyenlőség elve maradéktalanul érvényesüljön mind
környezetemben, mind országos szinten.

Elvem: mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, segitséget, hogy kibon
takoztathassa képességeit, javithasson helyzetén, megtalál hassa önmaga
számára alegmegfelel5bb életkörülményeket.

GOMBKÖTŐ FRIGYESNÉ
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

ILLÉS JÁNOS
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Választópolgároki
A Gyomaendrőd Város Fejlődéséért

Egyesület támogatásával szeretném megmérettet
ni magam az önkormányzati választáson a 2.
számú választókerület képviselőjelölt jeként. Az
egyesület céljaival egyetértek, mivel fő célkitűzése

j a párt- és politikamentes, a gyomaendrődi

. . ~~._ .......__. .J lakosság érdekeit szolgáló tevékenység.
Gyomaendrőd ami városunk, nekünk kell többet

tenni, az adott lehetőségekkel kellően élni afejlődésünk érdekében
Fogjunk össze, tegyünk érte'
Békéscsabán születtem, majd feleségként 1973-ban kerültem Gyomára, a

későbbi Gyomaendrődre. Négy gyermekem van. Épitő mérnökként szereztem
diplomát, majd adótanácsadó és mérlegképes könyvelői végzettséggel egészítet
tem ki. A családi körülmények és az élet alkotta változások miatt jelenleg
könyvelő irodai vállalkozásom van. Eddig is segítettem, ha módomban állt, a
Gyomaendrődön tevékenykedő alapítványokat és egyesületekel. Büszke vagyok,
hogy részt vállalhattam aKajak-kenu szakosztály létrehozásában.

AGyomaendrődi Társastánc Alapítvány munkáját 15 éve segítem.
Szeretnék többet tenni avárosért, ha Önök is így gondolják.

Illés János vagyok. Aszolgálta\óiparban és a
könnyűiparban tevékenykedem vállalkozókénl.
Ismerem a munkaadók és a munkavál la lók min
dennapi gondjail. A 2. számú választókerülel
szavazóinak bizaimát szeretném elnyerni, hogy
megválasztásom esetén ne csak ők, hanem egész
Gyomaendrőd lakosságának érdekeit méltón tud
jam képviselni atestületben. Van mil tenni, ezt biz
tosan állíthatom. Legfontosabb feladatomnak te

kintem, hogya lakosság érdekének méltó képviselete visszatükröződjön avárosi
testület döntéseiben. A FIDESZ-KDNP-Gazdakörök támogatása mellett a vál
lalkozók bizaimát is élvezem, de Ön, tisztelt Választópolgár, csak Ön döntheti el,
hogy ki az a hiteles képviselőjelölt, akiben bízik, akire rábízza érdekeinek
képviseletét. Remélem, elnyerem bizalmáI, és szavazatát előre is köszönöm.

CSÁNYI ISTVÁN
Körösök Vidékéért Egyesület

1944-ben születtem Budapesten. 1945-óta
élek Gyomán, illetve Gyomaendrődön.

Átalános iskoláimat Gyomán végeztem,
középiskolai tanulmányaimat Szegeden folytat
tam. 1964-ben kerültem a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatósághoz, ahol 1987-ig épitesvezetői,

1987-től 2004-ig területfelügyelői munkakörben
dolgoztam. 2004-ben nyugdíjba mentem. Nős

vagyok, feleségem nyugdíjas.
Pártnak, politikai szervezetnek nem voltam s jelenleg sem vagyok tagja. A

Gyomai Horgász Egyesület és aGyomaenrődi FC vezetőségében tevékenykedek.
A rendszerváltás utáni első választáskor a Városi Választási Bizottság elnöki
tisztségét töltöttem be.

A 2002-es választásokon a Körösök Vidékéért Egyesület támogatásával
képviselői mandátumot szereztem. Megválasztásom óta a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökeként tevékenykedek aváros Önkormányzati
Testületében.

Az elmúlt 4év legnagyobb sikerének tartom, hogyaválasztókerületben lévő

13 út új vagy felújított szilárd burkolattal lett ellátva. így a választókerületben
földes út nincs Megépítésre került aszennyvízberuházás I. üteméből kimaradt
részeken (Hősök, Szabó D., Árpád, Mátyás K., stb.) aszennyvízhálózat.

Megválasztásom esetén szorgalmaznám a választókerületben az alábbiak
megvalósulását:

- átfogó járdaépítési, felújítási program; Fő úti kerékpárút meghosszab
bítása aSzabadság térig; Ságvári úti záportározó felújítása; játszótér kialakítása
aválasztókerületben lévő gyermekek részére.

Afentieken kívül segíteni szeretnék minden olyan felmerülő probléma ren
dezésében, amely alakosság érdekét szolgálja.

DUBIS FERENC
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

1953. június 30-án születtem Budapesten. Édesapám géplakatosként, édes
anyám szövőnőként dolgozott. 1971-ben érettségiztem, ahol az érettségi mellett
amechanikai műszerész szakmát is megszereztem.

Műszaki beállítottságom, aNyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola felé irányí
tott, ahol 1972-ben felvételt nyertem a mezőgazdasági gépész kar repülőgép

vezetői szakára.
1973-ban megnősültem, 1975-ben szereztem meg gépészmérnöki
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DR. KOVÁCS BÉLA
MSZP

Feleségemmel, fiammal, lányommal a
Hantoskerti utcában lakom. 1975 óta tanítok a
helyi Kner Imre Gimnáziumban, melynek 1990 óta
igazgatója vagyok Arendszerváltás óta hol listán,
hol az Önök bizalmából valamennyi képviselő

testületnek tagja voltam. Két ciklusban a megyei
képviselő-testület tagjaként részletesen megis
merheltem a megye más településeinek,
intézményeinek problémáit, eredményeit. Nem

utolsósorban lobbiztam GyomaendrődérI, ami fejlesztései nk megvalósulásáért.
Mi várható ajövőben? Magyarországnak ma szocialista kormánya van. Ehhez a
kormányhoz, a forrásokhoz legjobban egy szocialista polgármester és több
ségében ilyen képviselő-testület tud csatlakozni. Miért kérem, hogya 2-es körzet
egyik képviselőjelölt jeként rám szavazzanak? Városunk költségvetésének több,
mint felét intézményeink működtetése adja. Legrégibb intézményvezetőként (a
fent említett megyei tapasztalatok birtokában) azt gondolom, hogy a pol
gármesternek, a városnak a döntések kimunkálásában hasznára tudnék lenni.
Mindenkinek elemi érdeke, hogy gyermekeik bölcsődétől az érettségiig itt, hely
ben, magas színvonaion megkapják mindazt, ami tudásukhoz, továbbtanulá
sukhoz szükséges. Ezt kell továbbra is biztosílani. Az ezt követő életszakaszban
van a tragédia. Lakosságunk 1990-től napjainkig kétezer fővel csökkent.
Fiataljaink elvándorolnak, nincs munkalehetőség. Atőke, aberuházó megfelelő

környezeti feltételek közé hajlandó jönni. Ezeket a feltételeket kell ebben acik
lusban megteremteni, melyre saját erőnk nincs, tehát központi (EU-s) forrásokat
kell szerezni. Nem kell Önöknek bizonygatni, hogyaforrásokhoz nálunk az a
"csapat" jut, amelynek országos vezérkara döntési helyzetben van. Önök is dönt
hetnek: Gyomaendrőd érdekében

3. sz. választókerület

BABOS LÁSZLÓ
MSZP

Tisztelt Választópolgári
Az Ön ajánlásával indulhatok az októberi

választáson a 3. sz. körzet képviselőjelölt jeként.
Ajánlásál. ajánlószelvényét köszönöm Nem jutot
tam el az ajánlószelvények gyűjtése során min
denkihez, amiért elnézést kérek. Kérem, fogadják
így rövid bemutatkozásom:

A városban lakom több, mint ötven éve.
Iskoláimat Gyomán, Békéscsabán és Szegeden

végeztem. Több, mint harminc évig dolgoztam az egykor szebb időkel megélő

ÁFÉSZ-nél. Jelenleg a Bethlen Gábor Szakképző iskolában dolgozom, tanár
vagyok. Fiatal korom óta polilizálok. Elsősorban itt avárosban, hiszen amin
dennapi életünket befolyásoló dolgok helyben történnek. Tevékenységem során
nem az országos potitikát szándékoztam a városba hozni, hanem éppen
ellenkezőleg: ahelyi érdekeket próbállam képviselni anagypolitikában is. Ezt tar
tom helyesnek Meggyőződésem, hogya jó önkormányzati képviselő több, mint
politikus. Lokálpatrióta, aki nem csak érti és ismeri ahelyiekel, de kész és képes
képviselni aváros, és annak minden lakójának érdekét helyben, a régióban és
országosan is.

Városunknak - hasonlóan az országhoz - ma megújulásra, friss szemlélet
re van szüksége. Váltani, változtatn i a folyamatosság jegyében A változtatás
most szerencsére nem kényszer, hanem - arendelkezésünkre álló több ezermil
liárdnyi uniós forrásnak köszönhetően - végre lehetőség is. Ezzel alehetőséggel

pedig élnünk is kell. Megválasztásom esetén arra törekszem, hogy városunk a
korábbiaknál jobban éljen apályázati lehetőségekkel. Afejlesztési célokat Katona
Lajos, aszocialista párt polgármesterjelöltje bemutatkozó szórólapján jól össze
loglalta. Azokkal acélkitűzésekkel egyetértek, azok megvalósításában szeretnék
részt vállalni. Részt vállalni azért is, hogy lakókörzetünk szebbé, jobbá, élhetőb

bé váljon aváros fejlődésével együtt. Ehhez kérem az Ön segítségét.
Kérem, szavazzon aszocialistákra!

--..--------.-"1 CZIBULKA GYÖRGY

Körösök Vidékéért Egyesület

Czibulka György vagyok. 1941. június 14-én
születtem Nyitramalomszegen. A második
világháború viharai után 1947-ben került acsalá
dom Gyomára, azóta itt élek, itt dolgoztam 42 évig
egy munkahelyen, az endr6di általános iskolában.

Nős vagyok. Házasságomból két fiam
születetl, akik szintén itt dolgoznak, itt alapílotlak
családot, és három szép unokával örvendeztettek
meg

Az 1994. évi önkormányzati választások alkalmával a 3. számú
választókörzetben élők bizalmából a terület önkormányzati képviselője lettem.
Azóta a humánpolitikai bizottságban, illetve két évig alpolgármesterként szol
gáltam városunk lakóinak érdekeit.

Csak néhány dolgot közös eredményeinkből:

Jó ivóvíz került minden lakásba. Szennyvízhálózat, telefonhálózat épült,
kábeltévé épül. Szépül városunk: közterekkel, parkokkal, korszerű játszóteret
alakítottunk ki.

2003-ra avárosrész összes utcája szilárd burkolatú lett.
Akövetkező időszak megoldandó és fontos feladatai nak tartom:
• JÁRDÁK rendbetételét
• CSAPADÉKVíZRENDSZER rehabilitációját.
A jelen választáson a Körösök Vidékéért Egyesület tagjaként szeretném

megmérettetni magam, mert az egyesület céljai aváros javát szolgálják, és jó
szíwel tudom Önöknek is ajánlani l

Kérem, hogy az október elsejei választáson tiszteljenek meg bizalmukkal és
szavazzanak rámi

DAJKÓ LÁSZLÓNÉ BÉLTEKI ÉVA
Független

Tisztelt Választák l

Az idei önkormányzati választásokon
tudomásom szerint heten várják ebben akörzetben
szavazataikat a képviselői megbízatásra Én is
közéjük tartozom. Vannak, akik ezt ellenzik, arcpi
riló bátorságnak veszik, vannak, aki támogatnak.
És ez így van jóL

Dajkó Lászlóné Bélteki Éva vagyok Ebben a
körzetben élek több, mint 25 éve. A Vásártéri

lakótelepen laktam 12 évig, aPásztor úton közel 14 esztendeje lakom. Ezalatt az
idő alatt azt tapasztaltam, hogy világunk, életünk rendkívül megváltozott, fel
gyorsult Nehéz vele lépést tartanunk, de nem ülhetünk tétlenül. Lehetőségeinket

maximálisan ki kell, kellene használnunk. Ezek a lehetőségek körzetenként
különbözőek, illetve kapcsolódóak. Város, körzet, lakos, csak összelogással
érhet el bármit. Közös cél érdekében mindenki tud tenni, ha szeretne, ha akar. A
fejlődéshez, válloztaláshoz komoly mértékben hozzájárul az együttműködő part
nerség. Motlóm: "Tanulj ategnapból, élj amának, és reménykedj aholnapban!"

Független jelöltként számomra csak ez az út tűnik járhatának
Amennyiben képviselői megbízást kapok Önöktől, az Önök érdekei lesznek

az én érdekeim. Megbízásukat kihívásnak érzem, amiért dolgozni dicsőség

lenne. Köszönöm.

FREY MIHÁLY
Független
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BÉRES JÁNOS
Körösök Vidékéért Egyesület

Béres János vagyok, 45 éves, nős, két fiú
gyermek édesapja. A4. számúválasztókerületben
az elmúlt 4év során az Önök bizalmának köszön
hetően képviselőként tevékenykedtem. Továbbra
is szeretnék az iti élő emberek gondjain segíteni,
és városunk fejlődéséért dolgozni. Az elmúlt cik
lusban városunkban befejeződött a szenny
vizhálózat kiépítése, szeméttelep épült, és
elkészült afürdő-beruházás.

Választókerületemben új létesítmények épültek aMirhóháti úton felépült az
új idősek otthona, elkészült a Kner tér, befejeződött a Hősök útjai Kis Bálint
Általános Iskola felújítása. Hét új út épült: Hunyadi út végig, Kisréti út,
Vörösmarty út, Hámán Kató út, Budai út, Mikszáth út, Körgát út, hat meg lévő

kövesút pedig új aszfaltréteggel lett ellátva.
2006 őszén megvalósítjuk aKazinczy, Kálvin János és Liszt Ferenc utcák

útalappal való ellátását, jövő év tavaszán megkapják az új aszfallborítást.
Körzetünkben kábelIévé és internetbekötési lehetőség valósult meg.

További céljaim: afürdő további fejlesztése, csúszda építése, az ipari park
ban új cégek betelepülésének segítése, hogy új munkahelyek létesüljenek, holt
ágak rehabilitaciója, Európai Uniós pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználása városunk fejlődésének érdekében.

Az Önöktől kapott kopogtatócédulákat köszönöm. Kérem, hogy október 1
jén minél többen menjenek el szavazni, és szavazataikkal támogassanak!

4. sz. választókerület

Jelenleg varrónőként aFő úton FOLT-STOPP néven bérelek egy piciny üzlethe
lyiséget, és szolgáltatással (foltozás, stoppolás, cipzárbevarrás stb.) foglalko
zam. A lakosság elég nagy rétegével napi kapcsolatom van. Tudom, hogy az
emberek mérhetetlenül vágynak egy-egy lelkesítő szóra, kérelmek, kérvények
kitöltését bízzák rám. 1974 óta lakótelepi lakosként érzékelem anapi problémá
kat, melyekre megoldást kerestem eddig is, és fogok ezután is. Gondolok itt a
magányosan élők, idősek házi jelzőrendszerének kialakitására, aPolgárőrség és
aRendőrség együttműködésére, esővíz-belvíz levezetésére akörzetben, parkolás
megoldására, gyerekeknek, időseknek közös program szervezésére, apanelpro
gramra, vendéglátó egységek, butikok környezetének tiszlán tartására stb...

Amit itt felsoroltam, nem csupán pénzkérdés! Összefogás, odafigyelés,
törődés és egymás iránti tisztelet szükségeltetik hozzá. Ha bemutatkozó soraim
között vélitek felfedezni, hogy a tenni akarás motivál, kérlek benneteket 2006.
október 1-jén támogassatok és támogassátok szavazatotokkal a Gyomaendrőd

Város Fejődéséért Egyesület jelöltjeit iSi

TíMÁRNÉ KOZMA ÁGNES
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

HACK MÁRIA
FIDESZ-KDNP

Timárné Kozma Ágnes (Irénke) vagyok
Endrődön szülellem 1939-ben. Születésem óta itt
élek, gyomaendrődi lakos vagyok. Iskoláimat
Gyomán végeztem. Középiskolát és könyvelői

vizsgát tettem.
Kettő felnőtt gyermekem van, és kettő

unokám. 1995 óta vagyok tagja egyesületünknek.
2000 óta közgyűlés állal öt évre megválasztott

elnöke, majd 2006. évtől újabb öt évre elnökké választott tagságunk.
Egyesületünk 16 éve működik Gyomaendrőd és vonzáskörében, kiemelten

közhasznú nonprofit szervezetként.
Taglétszámunk 2300 fő, melynek döntő többsége gyomaendrődi lakos,

jelenleg 1421 fő. Munkánk és feladatunk a lakosság ezen rétegének
érdekképviselete, állami és önkormányzati feladatok ellátása, ügyinlézése.

2002. évtől önkormányzati képviselőként a humánpolitikai bizottságban
képviseltem egyesületünk tagságát. lakosságunkat, melyet továbbra is szeretnék
folytatni. Ehhez kérjük tagjainkat, szimpatizánsainkat, sorstársainkat, hogy
szavazatukkal támogassák jelöltjeinket! Figyeljék emblémánkat, akerekesszéket
aszavazólapokon; szavazatukkal, bizalmukkal támogassák munkánk tovabbi sik
erességét! Bizalmukat ezúttal is köszönjük.

Hack Mária vagyok, közel 30 éve
Gyomaendrődön élek, 2 felnőtt gyermekem van.
35 éves pedagógusi munka áll mögöttem.
Jelenleg ahelyi rendőrőrsön dolgozom. A1998
as választáskor anémet kisebbségi önkormányzat
képviselőjeként kerültem a városi képviselő

testületbe.
Az önkormányzati választáson a 3. számú

választókörzet jelöltjeként indulok. Ebben az
évben több alkalommal jártam végig a körzetemet; a teljesség igénye nélkül
említenék meg néhány problémát, melyek alegégetőbbek: alegrosszabb állapo
tot aVásártéri lakótelepen tapasztaltam: kiépítetlen járdák és utak, elhanyagolt
zöldlerületek. Sajnálatos módon a többi utcában is súlyosan kifogásolható a
járdák állapota. Emellell kevésnek tartom az utcára kihelyezett szemétgyOjtöket,
valamint az ürítések gyakoriságát.

Fogékony vagyok a körzetemben élő emberek problémái iránt; ezért
szándékunkban áll aválasztások előtt egy lakossági fórumon találkozni Önökkel,
ahol afelmerülő gondjaikat megvitathatjuk.

VASZKÓ KATALIN
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

TISZTELmEL ÜDVÖZÖllEK
BENNETEKET, ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET!
Vaszkó Katalinnak kereszteltek 1946 augusz-

tus 4-én Endrőd-Öregszőlőben. Iskoláimat is itt
jártam. 1969-ben mentem férjhez, innentől válá
somig aFürj Józsefné nevet használtam, sokan így
ismernek. 1976-ban érettségiztem,1981-ben kötő

hurkoló szakmát szereztem,1986-ban elvégeztem
az Általános Növénytermesztő és Állattenyésztő

Szakközépiskolát. Két gyermekemet 1983-tól egyedül neveltem, taníttattam.
Mindkettő diplomás. Büszke vagyok rájuk, hiszen tisztességes tagjai a tár
sadalomnak.

Miért próbálom megmérettetni magam? Soha nem vollam semmilyen párt
nak a tagja, de mindig érdekelt a közélet. Munkahelyeimen (Háziipari
Szövetkezet, Győzelem MGTSZ) középvezetőként dolgoztam. A rendszerváltás
óta vállalkozóként tevékenykedtem aréqi benzinkúttal szembeni zöldséqboltban.

DELI MIHÁLYNÉ
Mozgáskorlátozattak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Deli Mihályné Kereki Ilona, Gyomaendrőd,

Hősök útja 79. sz. alatti lakos vagyok. Gyomán
születtem 1943. augusztus 17-én. Iskolai
végzettségem nyolc általános, valamint tej kezelői
végzettséget szereztem. 1960-tól nyugdíjazá
somig a helyi Alkotmány TSZ tagja voltam.
Férjemmel három gyermeket neveltünk fel, és már
két unokánk is született.

Mozgásszervi megbetegedésem miatt 1999-ben súlyos műtéten estem át,
ekkor tagja lettem a Mozgáskorlátozattak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesületének. Vezetőségi tagként igyekszem, hogy minél többet tegyek az
emberekért, szülőhelyemért.

Tisztelettel kérem a mozgáskorlátozott egyesület Tagjait, a Lakosságot, a
szimpatizánsokat, támogassák jelöltségemetl Bizalmukat előre is köszönöm.
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KURILLA LÁSZLÓNÉ
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

"Vezetni annyit jelent,
Mint dolgozni aközösség sikeréértl"

Tisz/elettel üdvözlöm!
Kurilia Lászlóné vagyok 196D-ban születtem,

15 éve élek Gyomaendrődön. Terméktanács
adóként dolgozom aFlavinárium Rt.-nél. Férjem
Kurilla László, gyomaendrődi születésű asztalos,
egyéni vállalkozó. Két gyermekünk van. tv..

egyesület képviselőjelöltségét azért vállaltam, mert pártsemleges, és elsődleges

célként tűzte ki aváros fejlődését. Anyaként is fontosnak tartom afejlődést, hogy
gyermekeink itt élhessenek, itt valósíthassák meg álmaikat. Legfontosabb cél
jaink közé tartozik a munkahelyteremtés, hogy az itt élőknek ne segélyekből,

alkalmi munkákból kelljen tengődniük, amire nem lehet családot alapozni,
hanem olyan munkahelyeket kell létesíteni, amelyek hosszú távon nyújtanak lét
biztonságot és méltó megélhetést acsaládoknak.

Fontosnak tartom a folyamatos, közvetlen kapcsolattartást az emberekkel,
mert csak szoros összefogással, együttműködéssel tudunk aleghatékonyabban
tenni aváros fejlődéséért. Aproblémák megoldása az élet minden területén, min
den esetben ..IGEN" -nel kezdődik. Mondjanak igent, Gyomaendrőd város
lejlődésére, mondjanak igent polgármesterjelöltünkre, dr. Busai Györgyre, akit a
Jelöltek közül a legalkalmasabbnak tartok tanári, jogi, pénzügyi végzettsége és
jegyzői, közigazgatási gyakorlata miatt!

Köszönöm, hogy ajánló szelvényeikkel támogatták indulásomat a4. számú
választókerületben!

MOLNÁR ENDRE
MSZP

Molnár Endre vagyok, 1961. 01. 27 -én
születtem Gyomán. Aközépiskola elvégzése után
gépjavító szakon szereztem diplomát a DATE
Mezőtúri Főiskolai Karán. Családi állapotom nős,

két fiú gyermekem van, középiskolában, gimnázi
umban tanulnak. Gyomaendrődön, az Arany János
utcában lakom, saját tulajdonú családi házban.
Politikai pártszervezetnek nem vagyok tagja. Első

munkahelyem ahelyi Győzelem MGTSZ voll, ahol
műhelyvezetőként dolgoztam. A termelőszövetkezet felbomlása új helyzetet
teremtett, a családom visszakapott termőföldjein növénytermesztést és állat
tenyésztést folytatok jelenleg is. Főállásban aParrag-Szatmári Kft. gyomaend
rődi autószervizében szervizvezetőként dolgozom. Munkám során kapcsolatban
vagyok ahelyi lakosokkal, vállalkozókkal.

Elképzelésem szerint fontosabb tennivalók környezetünkben a város
fejlődése érdekében akövetkezők:

Az átmenő gépjárműforgalom növekedése károsan hat aváros - és főként

afőútvonal mellett lakó emberek - életére Hatalmas azaj és a légszennyezés,
veszélyes a városi közlekedés, ezért sürgősen meg kell építeni a 46-os főút

várost elkerülő szakaszát. A Hősök út orvosi szakrendelő, gyógyszertár sza
kaszának rendezése, zárt csatorna kiépítésével parkolók létesítése szükséges.
Azért döntöttem úgy, hogy indulok ahelyi képviselőválasztáson, mert szeretnék
tenni az itt elő emberek nyugodt életkörülményeinek kialakításában, a
pályakezdő szakmunkások itthon maradásáért, hogy az ideérkezők jól érezzék
magukat, és valósítsák meg elképzeléseiket a jó adottságokkal rendelkező

Gyomaendrődön.

SZABÓ BALÁZSNÉ
FIDESZ-KDNP

Szabó Balázsné vagyok a város 4-es számú
körzetének képviselőjelöllje. Támogatóim a
FIDESZ MPSZ, aKDNP és aMegyei Gazdakörök
Szövetsége.

Gyomán születtem, iskolai éveim után is itt
álltam munkába. A Háziipari Szövetkezet, majd
később aGyőzelem MGTSZ tagja és irodai dolgo
zója lettem. Arendszerváltás után, mint vállalkozó
több lehetőséget megpróbáltam Egy időben, mint

kereskedő, és mint gépi szolgáltató álltam alakosság szolgálatában. Jelenleg is
ezt atevékenységet folytatom.

Sok emberrel megismerkedtem. Tudom, van lehetőség arra, hogy ezeket a
kapcsolatokat - egymás figyelembevételével- aváros érdekeit szem előtt tartva
ajövőben kamatoztassuk. Acsaládok biztonságos megélhetése, az idős emberek
számára szép, nyugodt körülményt biztosítva, segítve a rokkantakat, a város
fejlődésének tovább haladásának érdekében FOGJUNK összeI Ha megtisztel
bizalmával, leszek aképviselője

Őszinte, tisztességes akarattal képviselem minden esetben. Ahhoz, hogy
ígéretem be tudjam Önnek bizonyítani, kérem, SZAVAZZON rám és támo
gatóimra.

5. sz. választókerület

HANGYA LAJOSNÉ
Körösök Vidékéért Egyesület

Hangya Lajosné vagyok, 58 éves nyugdíjas
pedagógus és agronómus. 33 éve élek
Gyomaendrődon az 5. számú választókerületben, a
volt Győzelem központban.

Három gyermekem, négy unokám van, akik
Gyomaendrődön élnek.

ígérni nem szeretnék, inkább tenni akarok
továbbra is Gyomaendrödért! Mit ajánlok?

Egészségi állapotom megengedi, hogy teljes
aktivitással dolgozzak az Ön képviseletében, tudásommal, gyakorlati önkor
mányzati tapasztalataimmal segítsem az Ön városépítő elképzeléseit.
Tisztességemet, jó szándékomat, kompromisszumkészségemet, embersze
retetemet kínálom. Önnek és családjának is egy kellemes, sikeres, élhető

kisvárosra van szüksége, mint nekem. Az Ön gyermekének (unokájának) olyan
oktatás kell, amely piacképes, ahonnan lehetöség nyílik bárhová tovább tanulni,
bármilyen hivatást választani. Ön is azt szeretné, hogy fia, leánya helyben talál
na munkahelyet, biztos megélhetést, én is ezt akarom.

Megbízható egészségügyi és szociális ellátórendszerre van szükségünk, és
használhatóbb közlekedésrel Tudom, hogy az 5. számú körzetben avárosszéli
hátrányt még mindig nem sikerült leküzdeni, pedig erre vágyom. Gondolom, Ön
iSi Jó közvilágításra, járható járdákra, kátyúmentes utakra, gondozott
átereszekrel

tv.. elmúlt ciklusban léptünk előre, többnyire kiépült aszennyvízhálózatunk,
és a körzetünkben 12 utca kerülI leaszfaltozásra. Épül a kábeliévé. tv.. idén
elkészül aBudai Nagy Antal utca útalapja, és 2007-ben kerülleaszfaltozásra A
Bánomkert szennyvízterve is megvan, ha alakosság szándéknyilatkozata (67%)
pozitív lesz, ott is elkészülhet acsatornázás és akövesút. Gondolom, Ön is pezs
gő kulturális és sportéletet akar Gyomaendrődön, és azt, hogy mi, itt élők, és az
idelátogató turisták jól érezzék magukat városunkban. Eddig is ezen dolgoztam
mint pedagógus, mint képviselő és mint számos civil szervezet tagja. Szeretném,
ha fiataljaink itt alapítanának családot, itt találnák meg boldogulásukat, hogy ne
csökkenjen tovább anépesség! Idős korban pedig szükséges segítségnyújtás
sal, méltósággallehessen élni l Afejlesztési elképzeléseket, uniós pénzek meg
szerzését támogatom. Érdekeink hasonlóak?

Ha Ön bízik akitartó munkában, a fokozatos fejlődésben, bízzon bennem,
szavazzon rám!
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"A tehetség semmit sem ér,
Aképesség mit sem ér,
Ha nincs meg alehetőség"

PUTNOKI LÁSZLÓ
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

R. NAGYNÉ BARÁTH ÉVA
Független

TISZTELETTEL ÜDVÖZLÖMl
Putnoki László vagyok, 1968-ban Gyomán

születtem. 1992-ben kötöttem házasságot. két
kicsi gyermekem van. 1985-től asztalosként dol
gozom, a munkám mellett végzem a Tessedik

Sámuel Főiskola tanítói szakál. Négy éve a Fa- és Búloripari Dolgozók
Szakszervezetének alapszervezeti titkára vagyok. 2006 márciusában érdekvédel
mi vezetöképzésen vettem részt Finnországban.

Születésem óta itt élek az 5-ös számú választókerületben, házas
ságkötésemig a Gárdonyi utcában, jelenleg a Wesselényi utcában. Az itt élő

embereket és életkörülményeiket ismerve tudom, hogy itt tudok a
leghatékonyabban akörzetért és aváros fejlődéséért dolgozni. Ezért is vettem
részt alapító tagként apártsemleges, aváros fejlődését legfontosabb célnak tartó
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület megalakításában, ahol egyesületi
titkárnak választottak meg.

N ember életében fontos szerepe van döntéseinek, amit igyekszik lehelő

legjobban átgondolva meghozni, figyelembe véve a fontossági sorrendet. Egy
vezetői posztra való jelölés esetén elsődleges szempont amunkakörhöz szük
séges iskolai végzettség, gyakorlati tudás, illetve rátermettség Nekünk is ez
alapján kell polgármestert választanunkl A polgármesterjelöltek sorából
egyedülállóan kiemelkedik dr. Busai György példamutató életútja, tanári, jogi,
pénzügyi végzettségei, jegyzői, közigazgatási gyakorlata alapján. Ő az a jelölt,
akinek elsődleges célja aváros fejlődése, és nincs alárendelve pártérdekeknek.

Biztos vagyok benne, hogy Gyomaendrődön is azok vannak többen, akiknek
fontosabb gyermekeik jövője, városunk fejlődése, mint bármely pártérdek, és
elsődleges szempontok alapján (iskolai végzetlség, szaktudás, rátermettség)
választanak polgármesterti

Kérem, támogassák szavazataikkal dr. Busai Györgyöt, és aGyomaendrőd

Város Fejlődéséért Egyesület jelöltjeiti

foglalkozom. Párton kívüli jelöltként, de az MSZP színeiben indulok az őszi

önkormányzati választásokon Gyomaendrődön az 5. sz. választókörzetben.
Itt lakom akörzetben, így aterület problémáit, nehézségeit személyesen is

ismerem. Tudom, hogyaterületünk fejlesztése érdekében úgy tudok a lehető
legtöbbet tenni és segíteni, ha olyan helyen vagyok, ahol van beleszólásom a
településünk fejlesztésébe, irányításába.

Úgy gondolom, nagyobb a lehetőség, ha képviselőként a fejlesztési
lehetőségekről azonnal értesülök, azok megvalósításáért késedelem nélkül tenni
is tudok.

Célom akörzetünk fejlesztése, csatorna, úthálózat kiépítése, aközterületek
rendezése és az i~ élők mindennapjaiban felmerülő eseti problémák megoldása.

Tisztelt Választópolgároki
R. Nagyné Baráth Éva vagyok. Hivatásom,

tanítónő. Két kisgyermek édesanyjaként és
pedagógusként is nagyon fontos számomra, hogy
milyen jövő vár Gyomaendrőd lakosságára Ezérl
gondoltam, hogy az idén először elindulok az 5.
sz. válasziókerületben, mint képviselőjelölt Azért
ebben, mert itt nőttem fel, édesanyám és sok bará
tom, ismerősöm ma is itt él. Jelenleg az endrődi

városrészben lakom, és ott is dolgozom 18 éve aRózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolában. Ezért is érzem azt, hogy én már teljes mértékben gyomaend
rődi vagyok. Szeretném, ha minél többen így éreznénk ajövőben, hiszen minden
területen együtt és nem egymás ellen tevékenykedve tudnánk előre lépni Arra

KURILLÁNÉ RÁCZ HAJNALKA
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

EL EANDRÁSNÉ
MSZP

Nevem Pelle Andrásné Katona Margit
Gyomán születtem 1953. 04. 27-én, és azóta itt
élek. Férjezett vagyok, két saját és két nevelt, fel
nőtt gyermekem van.

AMÁV-nál dolgoztam 20 évig. 1991 óta vál
lalkozó vagyok. Egyasztalosipari vállalkozást
vezetek, mely keretein belül faipari termékek és
ajtók-ablakok gyártásával és kereskedelmével

IVÁNYI LAJOS
FIDESZ-KDNP

Kurilláné Rácz Hajnalka vagyok,
Gyomaendrőd, Gárdonyi u. 51. sz. alatti lakos.
Gyulán születtem 1975. június 7-én.

Iskolai végzettségem: nyolc általános, szak
képesítésem: virág kötő. Gyulán tanultam 1996
ban aVirágkötészeti és Élelmiszeripari Szakmun
kásképzőben. Sajnos, születésem óta moz
gáskorlátozott vagyok. 1981-ben kétszer mútöttek

mindkét oldali, veleszületett csípőficammal. 1990-ben újra mútöttek háromszor,
ismét csipőficammal. 1991 óta vagyok tagja a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének. Fizikai munkát nem tudok vállal
ni, de képességeimhez mérten képviselni szeretném a mozgáskorlátozottakat,
fiatalokat és egyben az időseket is.

Nagyon szépen kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg a bizalmukkal,
szavazatukkalI

Iványi Lajos gyomaendrődi lakos vagyok, a
Kisfaludy út 9/1 szám alatt lakom. N október 1-i
választáson a FI DESZ, KDNP és a Megyei
Gazdakörök támogatásával indulok az 5-ös
választási kerületben. Családi gazdálkodó vagyok.

Hasonlóságot látok a születésemkor (1949
ben) elindított "átalakítási reformok" és a nap
jainkban zajló folyamatok "dübörgése" között. Az
akkorinak élelmiszer-jegyrendszer, éhínség és az

56-os forradalom lett az eredménye. A jelenlegi kormányt egyelőre EU-s part
nereink intik viszolyogva, hogy nem kellene ilyen messzire jutni asaját nemzetük
elleni gonoszsággal

Hogy mik választási elképzeléseim? Tisztes megélhetést nyújtó munkahe
lyek létesítésének szorgalmazása, a közmúvesítések folytatása. A belvíz és a
pangó vizek elvezetése, beleértve aköztemetőt és annak környezetét is. Az orvosi
ügyelet valóságossá, betegközpontúvá tétele. Atömegközlekedés hozzáigazítása
ahelyi igényekhez. Elérni azt, hogya helybéli érdek elébe semmilyen más érdek
nem helyezhető, szemben a jelenlegi gyakorlattal. Ön is úgy értékeli, hogy az
áprilisi választásokkal újraindított, káros folyamatok felerősödtek? (Új adóne
mek, hitelvesztés, pénzrontás, Gyurcsány-csomag, hadd ne soroljam.) Önnek is
félelmei vannak, hogy október másodikától fog előjönni a"Iarbával" anyomorgó
anyával kérkedve tarháló, multimilliárdos kormányfő? Ön is megtévesztettnek,
becsapottnak érzi magát, mert mást ígértek, és az ellenkezőjét látja megvalósul
ni? Csalódott, rosszkedvű, ezért hátal akar fordítani ademokráciának? Ne tegye I

Menjen el szavazni I Szavazzon ezt asemmit és senkit nem kímélő, kegyetlen,
nemzeti jólétet rontó intézkedési csomagtervet ránk zúdítók elleni Szavazzon a
FIDESZ, KDNP és a Megyei Gazdakörök közös polgármesterjelöltjére, Várfi
Andrásral Szavazzon aFIDESZ-KDNP megyei listájára! És szavazzon rám, Iványi
Lajosra, az 5-ös választási kerület FIDESZ, KDNP és aMegyei Gazdakörök közös
jelöltjérel
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törekszem, hogya lakossági kérések, panaszok közvetítésében segítsek. Józan
itélőképességemet, türelmemet, időmet, igazságérzetemet tudom felajánlani
Önöknek. Szeretnék például, önkéntesekből álló csapatot toborozni a temető

elhanyagolt részeinek rendbetételére. Megválasztásom esetén felajánlom ez évi
liszteletdíjamat a szociálisan rászorulógyermekek továbbtanulásának támo
gatására.

Kéréseivel, panaszaival, ötleteivel bátran megkereshet a06/30/655-7939
es telelonszámon, vagy alakóhelyemen, Gyomaendrőd, Fő út 45/1. Ha úgy érzi,
hogy kellő határozottsággal tudnám képviselni, kérem szavazzon rámi

6. sz. választókerület

HANYECZ KÁROLY
Gyomaendrőd Fejlődéséért Egyesület

Hanyecz Károly okleveles gépészmérnök és
gazdasági szakmérnök vagyok. 1942-ben,
Endrődön születtem. Édesapám a· bognár szak
mában dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt.
Szerény körülmények között éltünk, ketten
vagyunk testvérek, a bátyám Marcaliban él. Egy
leányom és két fiam van, valamint két fiú unokám.

...- -- ----- Leghosszabb ideig állami gazdaságban dolgoztam
műszaki főmérnökként. Jelenleg nyugdíjas vál

lalkozó vagyok, műszaki, energetikai munka-, tűz- és környezetvédelmi felada
tokat végzek.

Eddigi életemben úgy a munkahelyemen, mint a magánéletemben
fontosnak tartottam az emberekkel való törődést, problémáiknak amegoldását.

A pártsemleges, pártcsatározásoktól mentes Gyomaendrőd Fejlődéséért

Egyesület színeiben indulok az őszi helyhatósági választáson Gyomaendrőd 6
0S számú választókerületében önkormányzati képviselőjelöltként.

1990-től élek a6-os számú választókerületben. Látom akörzet lakosainak
gondjait, problémáit és a jövőben ezek megoldásában szeretnék segíteni
erőmhöz képest. Legnagyobb problémának tartom Gyomaendrődön és a6-os
számú választókerületben is amagas fokú munkanélküliséget. Elsősorban ezen
kellene javítani minden lehetséges eszközt felhasználva. Ugyanúgy fontosnak
tartom aváros környezetvédelmének javítását, az elhanyagolt tel kek, közterületek
rendbetételét, egészségesebb életkörülmények megteremtését. Céljaim meg
valósitásában kérem a 6-os számú választókerület választópolgárainak támo
gatását. Fogjunk össze Gyomaendrőd lejlődéséérjl

A hagyományos építésű területek rendezettségét közelíteni kell az európai
szinthez, ezt arendezettséget fenn kell tartani Az új épitésű területeket integrál
ni, és az évtizedes "kilököttség" állapotábóIvégre rendezni kell. Jobban élhetővé,

karakteresebbé, biztonságosabbá kell tennünk lakóterületünket az itt élők leg
nagyobb többségének megelégedésére.

Ha az elmondottakat elfogadja, és ha olyan képviseletre gondol, mely az Ön
elgondolásaira is nyitott, tegye meg, hogy elmegy szavazni és voksoljon rámi

KNAPCSEK BÉLA
Független

59 éves vagyok, aTHERMIX Kh. ügyvezetője,

előző ciklusban képviselő voltam ebben a
választókerületben. A négy év alatti fejlesztések
jelentősen változtattak aváros és aválasziókerület
körülményein.

Jelentős változás a csatornahálózat 97%-os
elkészülte. Ezen aterületen az utak is elkészültek.
Földút maradt 11,2 km aváros egész területén. A
6. számú választókerületben a Selyem utca kb.

300 mhosszú szakasza földút. Megyei beruházásban aFűzfás zugi, Csókási- és
Révlaposi ho Itág összekötése készü I.

A 6. számú választókerületben az elmúlt négy évben elkészült utak: a
Selyem utca kél szakasza, az ÚJkert sorlól aKulich utcáig, aRácz Lajos, Móra
Ferenc és Selyem út közötli szakasza, és aTanács utca egy szakasza. Aszfaltozás
készült a Selyem, Tanács út teljes hosszában. Bethlen, a Selyem-Gutenberg
közötti szakasz, Besenyszegi és Ady utcában. Az Október 6. Itp.-en elkészült a
játszótér. Jelenleg építik akábel iévé vezelékét.

Elkészült a fürdő és az új termálkút. Befejeződött a hulladékkezelő mű, a
szelektív hulladékgyűjtés is megkezdődött, 60 db gyűjtőedénnyel.

Felépült gondozási épületek afvlirhóháti úton és az Öregszőlőben Elkészült
aKis Bálint iskola Hősök úti épülete

Az Ipari parkban agabonatároló megépült, raklapüzem most épül. Elkészüll
aKner tér és anégy játszótér.

A következő ciklusban kezdeményezem az Október 6. ltp környezetren
dezését. Rácz LaJOS, Sebes György, Móra Ferenc utak aszlaltozását ASelyem út
hiányzó szakaszának megépitéséL Újkert sori sporttelep kialakítását, utak, járdák
rendbetételét Avasút melletti út feltöltését.

Avárosban készült beruházásokból a6. számú választókerületben aszük
ségletnek megfelelően az arányos rész megvalósulL

KATONA VENDEL
MSZP

Katona Vendel vagyok, Endrődön születtem
1951-ben. Aváros - urbanizációs szempontból 
legdinamikusabban fejlődő területén lakom, ez a
6. sz. választókerület. Több, mint 30 éve itt élek.
Tapasztalom, hogy széleskörű igény van a saját
városrészünk alakításával kapcsolatos vélemény
figyelembevételére, az élhetőséget szolgáló továb
bi városlejlesztésre.

Miben tudom ezt segíteni megvalászatásom

KRUCHIÓ ANDOR
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Kruchió Andor vagyok Gyomán, 1948. április 11-én születtem. Iskolai
végzettségem szakosított mestervizsga 1995 óta II. csoportú rokkantnyugdíjas
vagyok. Elváltam, negyedik éve egyedül élek. 2001 óta tagja vagyok a
Mozgáskorláltozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének. Szoros
kapcsolatom van az egyesület vezetőségével és tagjaikkal. Szakmám szobafestő

mázoló, így alkalmam nyílt az egyesületnek is segiteni Kérem tagjainkat és szim
patizánsainkat, hogy szavazataikkal jelöltségemet támogassák. Bizalmukat előre

is köszönöm.

esetén?
Szorgalmazni fogom az alábbiakat:
1. Városi szinten teret kell biztosítani ameg lévő vállalkozásoknak, melyek

biztató alapokkal rendelkeznek. A választási ciklus alatt meg kell állitani a
népességcsökkenés gyorsulását, afiatal nemzedék elvándorlását atelepülésről.

Megfelelő konszenzussal és szakértelemmel el kell készíteni aváros fejlesztési
tervét, és nyilvánossá kell tenni. Ebben nem csak aklasszikus városi elemeket,
de ahumán struktúrát és foglalkoztatást is célszerű megtervezni.

2. Aválasztási körzeten belül a különböző alapokból - országos (EU-s),
helyi - avárosrésznek afelzárkózás t biztositó mértékben kell fejlesztéseket biz
tosítaní.

RÁCZ IMRE
FIDESZ-KDNP

1971-tőI1991-ig aMezőtúri Állami Gazdaság
gyomai lafelepén dolgoztam, minI műszaki vezető.

Azóta mezőgazdasági magánvállalkozóként
tevékenykedem. Eddig nem voltam, és ezután sem
leszek egyik pártnak sem atagja. Az' önkormányza
ti választáson a FIDESZ, KDNP és a Megyei
Gazdakörök által támogatott, illetve felkért
képviselőjelöltként indulok.
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Három dolog motivál munkám során. ki. egyik, hogya 6. számú választó
kerületben az utóbbi évben fejlesztés, beruházás nem történt. Alakossággal
érdemben semmi olyan kontaktus nem jött létre, amely aproblémákat feltárta, a
gondok megoldását indítványozta volna. A körzet lakosságának véleménye
szerint pedig szükség lenne Magtárlaposon játszótérre, aBesenyszegi játszótér
bővítésére, a Selyem utat a Tüzép-teleppel összekötő úl építésére, új gyalo
gosjárdákra és arégiek felújítására, csapadékvíz-elvezetésre, karbantartásra, stb.
Megválasztásom esetén félévente összehívnám akörzet lakosságát aproblémák
elemzésére, tájékoztatnám őket a városban történt eseményekről, a képviselői

gyűléseken el hangzottakról.
Amásik az, hogy olyan polgármester kell nekünk, aki nem az íróasztal nál

töltötte el eddigi éveit, aki ismeri aközélet gondjait, akinek hitele van, bizonyít
va eddigi pályafutását, valamint készen áll arra, hogy változtasson. Ezért kérek
minden gyomaendrődi lakost, hogy menjenek el szavazni, s az X-t húzzák Várfi
András neve mellé'

Harmadik pontom lényegét idézem egy városi havilapból: "Minden felelős

politikus tudja és mondja, hogy reformokra van szükség". ki. abaj, hogy csak
tudja és mondja, de nem cselekszik ... Aproblémák nem oldódnak meg maguk
tól, ki kell építeni számukra amegoldás útjátI

TíMÁR ZSOLT
Körösök Vidékéért Egyesület

Tisztelt Hölgyeml Tisztelt Uram!
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem

ki, hogy ajánlószelvényeikkellehetővé tették, hogy
indulhatok az önkormányzati képviselőválasztá

son.
Tímár Zsolt vagyok, Gyomán születtem 1969

július 4-én. Gyermekéveimel Hunyán töltöttem,
majd Orosházán autószerelő képesítést szereztem.
1986 és 1990 között a hunyai termelőszövet

kezetben dolgoztam. Tizenhat éve élek Gyomaendrődön, azóta aBethlen Gábor
Szakképző Iskolában dolgozom. AJ. évek folyamán érettségit, majd szakoklalói
végzettséget szereztem. Nős, kél gyermek édesapja vagyok.

A négy éwel ezelőtti választáson az Önök szavazatainak köszönhetően a
város pénzügyi bizottságának tagjaként dolgozhattam. Sikerült megvalósítani:
szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítése, ipari park átadása, utak építése,
felújítása, Lidl án,Jház, játszótér korszerűsítés, kábeltévé kiépítés (szeptember
végi átadás) Terveim: aSelyem út építésének befejezése (3. ütem), utak, járdák
felújítása, újak építése, csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása, javítása,
játszóterek bővítése, Fűzfás-zugi holtág jobb kihasználtsága (vízi sportok),
zöldterületek növelése, fásítás, munkahelyleremtés (ipari park), forgalomlassító
kiépítés (Fő út).

Megválasztásom esetén minden tőlem telhetőt megteszek városunk,
közvetlen környezetünk fejlődéséért. Tegyük széppé, gondozottá, nyugodt, biz
tonságos hellyé azt, ahol élünk Kérem Önt, Önöket, szavazatukkal támogas
sanak, hogy közös érdekeinkért tegyek, tehessünk'

7. sz. választókerület

1968-ban költöztem vissza családommal Endrődre, és a Cipész
Szövetkezetben dolgoztam 1990 áprilisáig.

Szakoktató, technológus és termelési osztályvezető voltam. 1990-93-ig egy
német cég minőségi ellenőre voltam Magyarorszagon. 1993-tól cipőipari vál
lalkozó lettem anyugdíjazásomig.

Két gyermekem van, felnőtt korúak, és három unokám.
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének

tagja vagyok, és segítem az egyesület munkáját. Ezúton kérem az egyesület tag
jait, Gyomaendrőd lakosait, szimpatizánsokat, jelöltségemet támogassák.

L1ZICZAI LAJOS
Magyar Kommunista Munkáspárt

Tisztelettel köszöntöm a 7. számú körzet lakóit, hogy ajánlószelvényükkel
megtiszteltek és képviselőjelöltként indulhatok a Magyar Kommunista
Munkáspárt nevében az őszi önkormányzati választáson.

Nagyrészben közművesítve van városunk, amiért keményen megfizel a
lakosság.

A kisnyugdíjasnak a minimálbért keresőnek nagymértékben kiürítik a
pénztárcáját.

ígéretekkel tele van ahócipőnk.

Természetesen fejleszteni kell, felzárkózni agyomai részhez.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, becsülettel szolgálom az Önök

érdekeit.

DR. PALYA JÓZSEF
FIDESZ-KDNP

1937. szeptember 18-án születtem
Jászalsószenlgyörgyön. 1964-ben végeztem az
Orvostudományi Egyetemen. Ettől az évtől a
Mezőtúri Kórház sebészeti osztályán kezdtem meg
munkámal mint segédorvos. Azlán Telekgeren
dáson üzemi-körzeti orvosként dolgoztam, míg
1967 novemberében Endrődre nem kerültem, ahol
jelenleg is praktizálok.

A közéleti munkából is kiveltem, -veszem a
részem, amit a "Vöröskeresztes munkáért kitüntetés" bronz fokozatával ismer
tek el.

Szakmai tevékenységemért, kiváló munkáért kitüntetést és megyei el is
merést is kaptam, de úgy érzem, a valódi elismerést betegeim ragaszkodása
jelenli.

Avárható egészségügyi átalakítás ajelenlegi nehéz helyzetben bizonyosan
atelepülés lakosainak is sok gondot okoz. Ezért én azt szeretném, ha aképviselő

testületben az egészségügy képviselete is megfelelő súllyal szerepelne.
Képviselőjelöltségemet a FIDESZ, KDNP és a Megyei Gazdakörök támo

gatják. Kérem, támogasson ön is és október 1-jén szavazzon rám az önkor
mányzati választáson I

Polgármesterjelöliként Várfi Andrást lámogalom. Véleményem szerint ő az
az ember, aki megfelelően tudná irányítani városunkat, Gyomaendrődöt.

-.:-lr=m, PELYVA MIKLÓS
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

Pelyva Miklós, 47 éves egyéni vállalkozó
vagyok. Nős, kél felnőtt gyermek édesapja
Diákéveimet Békéscsabán, a Rózsa Ferenc
Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskolában
végeztem.

ki. endrődi labdarúgás újjászervezésében
1991-ben aktívan részt vettem, majd 15 évig
edzősködtem.

Választókörzetem lakóival együll örömmel
fogadnánk egy városközponlú, új összelélelű önkormányzali képviselő

tesiületet.

Hadirokkantak
KÖVÁGÓ GABRIELLA
Mozgáskorlátozottak és
Gyomaendrődi Egyesület

Kőválgó Gabriella vagyok, a 7. szamu
válasziókörzet önkormányzati képviselőjelölt

jeként bemutatkozom.
1944. december 19-én születtem Endrődön,

abban a házban, ahol jelenleg is lakom, ezért a
körzetben, úgy gondolom, jól ismemek. Általanos
iskoláimat Endrődön fejeztem be, majd
Budapesten tanultam, aCipőipari és Ruházati Ipari

Technikumban. A Tisza Cipőgyár ösztöndijasa voltam, ezért 4 évig a Tisza
Cipőgyárban dolgoztam.
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Városunknak ne csak idős, hanem középkorú és ifjúságpolitikája is legyen.
Nyitottabb városvezetést, rugalmasabb hivatali ügyintézést remélünk.
Valódi együttműködést avállalkozókkal.

GElLAl JÓZSEFNÉ
Körösök Vidékéért Egyesület

DÓGIJÁNOS
MSZP

BOTOS JÁNOS
Magyar Kommunista Munkáspárt

8. sz. választókerület

1964. október 12-én születtem Gyomán.
Általános iskolai tanulmányaimat Endrődön

folytattam, középiskolai tanulmányaimat helyben
is végeztem.

A rendszerváltás óta veszek részt a közélet
ben, ahol aktívan az 1998-as választások óta dol
gozom.

1998 óta tagja, 2002 óta elnöke vagyok a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak.

1999-től vezetem a Roma Közösségi Házat. (2003-ban választottak az
Országos Cigány Önkormányzat alelnökévé, valamint a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége elnökévé.)

Megalakulása óta tagja vagyok aKözösségi Támogatási Keret (KTK) moni
toring bizottságának. 1998-t6l kisebbségi jelöltként a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagja vagyok. A helyi és regionális közéletben, valamint a
nemzetközi fórumokon szerzett tapasztalataimat szeretném hasznosítani, egy jó
adottság okkal rendelkező, hátrányos helyzetekkel küszködő, de fejlődő, nyitott,
emberközpontú városrész, város szolgálatában. Célkitűzéseim, amit a helyi
önkormányzatban és valamennyi fórumon, választási körzetem érdekében
képviselni kívánok: az infrastruktúra kiépítése. Munkahelyteremtés elősegítése.

Aturisztika és az idegenforgalom fellendítése, holtágak rehabilitációja. Erősíteni

kívánom aképviselők választási körzeteken átnyúló együttgondolkozását, össze
hangolt munkáját.

Amennyiben megtisztelnek szavazatai kkal , és képviselőjükké választanak, a
felsoroltak szerint fogok dolgozni, aválasztókörzet, a város fejlődése és az itt
lakók életének megkönnyítése érdekében.

Gellai Józsefné Kurilla Teréz Mária vagyok.
59 éves, a8. számúkörzetben, aKönyves Kálmán
út 8. szám alatt lakom. Szütetésem óta a
településen élek, 40 éve konkrétan a
választókörzetben.

Férjem nyugdíjas asztalos. 3 gyermekünk és
5unokánk van. 33 éve dolgozom az időseket ellátó

'----"_..._, -l szociális ágazatban. Jelenleg mint a Városi
Gondozási Központ vezetője.

kl. Önök megtisztelő bizalmából a2006. január havi időközi választás óta
igyekszem akörzet érdekeit képviselni. Természetesen erövid idő alatt nem si
került (nem is sikerülhetett) minden olyan feladatot megoldanom, amit a
lakosság elvárhat.

A körzetben ez évben szembekerültem azzal a ténnyel, hogy 9 utcában
hiányzik a szilárd útburkolat. Jelentős előrehaladásnak tartom, hogy ebből 1
utcában teljesen elkészült, 4utcában pedig még ez évben elkészül az útalap. Az
is természetes, hogy ez csak részeredmény, és atöbbi utca lakói is türelmetlenül
várják afolytatást.

Azon szeretnék munkálkodni, hogy ez afolytatás minél rövidebb időn belül,
lehetőség szerint 2007. évben folytatódjon.

Természetesen egy választókerület szerves része az egész településnek. A
körzetből kitekintve, nagyon rontos lenne számomra ahelyi autóbusz-közlekedés
stabilitása, akár más formában is, mint ajelenlegi.

Nagy gond akörzetben lévő holtágak állapota, ezen aterületen egy össze
hangolt rendezésre lenne szükség.

Egyéniségemből eredően aktív, az emberekért tenni akaró, pozitív lelkibeál-

VÉHÁNÉ SZEDLÁK ILDIKÓ
Körösök Vidékéért Egyesület

PORUBCSÁNSZKISÁNDOR
MSZP

Amennyiben egyetért velem, kérem, hogya 2006. október 1-jén meg tar
tandó választáson segitse akövetkező 4év közös munkáját!

Együtt, Önökkel, közösen.

Tiszteli Válaszlópolgárokf
50 éves vagyok, bőrfeldolgozó szaküzem

mérnök. Jelenleg hitelügyintézőként segítem mind
a lakosság, mind a vállalkozói réteg pénzügyi
gondjainak megoldását. Közel 10 éve szolgálom
képviselőként a7. sz. választókerület polgárait. kl.
elmúlt 4évben végzett tevékenységeim:

Akörzetünk 90% -ban elkészült akövesút; az
egész körzetben kiépült a szennyvízhálózat;

folyamatosan segédkeztem alakosság gondjainak amegoldásában (támogatási
kérelmek, csapadékvíz elvezetés, kidől ő villanyoszlop helyreállításában).

Városi szinten: pályázatokhoz szükséges önerő előteremtésén, amitől épül
hetett és szépülhetett Gyomaendrőd város; játszóterek kialakitásának
e1 őkészítésében; ipari park területeinek az értékesítésében, mint a felügyelő

bizottság tagja.
kl. elkövetkezendő 4 év feladatai: a maradék kövesút megépítése (a

Napkeleti út végig, ill. a Polányi út két hiányzó szakasza); meg lévő kövesutak
műszaki állapotának javítása; járdafelújítás; az olcsóbb INTERNET minél több
lakásba való eljuttatása akábel-TV-n keresztül.

Városi szinten: munkahelyteremtés elősegítése, hogy az ipari parkban
megvett kettő terület végre ténylegesen is munkát tudjon adni aGyomaendrődön

két őshonos szakma munkásainak; új kerékpárút építése, ameg lévő javítása; a
GYÓGYTURIZMUS fellendítése; további cél: 2007-2013 között minél több
Európai Uniós pályázat megnyerése a városunk számára, és ehhez az önerő

biztosítása.

1955-ben születtem Endrődön, azóta is itt
élek aSelyem úton. Dolgozni Szeghalomra járok
nap mint nap aCsaba Metál Fémszerkezetgyárba,
ahol abeszerzési csoportot irányítom. Feleségem
aSelyem Llti Óvodában dolgozik.

Két nagykorú leányom felsőfokú tanulmányait
végzi. Édesapám kőművesmesterként, édesanyám
bolti eladóként dolgozott nyugdíjazásig.

Mivel születésem óta itt élek, és vidéken dol
gozom, ismerem a körzetben élők napi gondjait, kívánságait, elvárásait. Ezért
célom a további fejlődés folyamatos biztosítása a józan gondolkodásra
támaszkodva, a meglévő értékeink megőrzése mellett, a lakosság igényeinek
megfelelően.

Mivel "egymásért csak együtt tehetünk" kérem, szavazatukkal támogassák
képviselővé választásomat!
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lítottságú, optimista személy vagyok. Szeretnék akövetkező 4évben közvetlenül
a körzet lakóiérl, közvetve Gyomaendrődért erőmhöz, tudásomhoz mérten
képviselőkenttevékenykedni .

Megköszönve ajánlásaikat, ehhez kérem tovabbra is megtisztelő bizalmukat!

ismerek, avalamikori Rákóczi utcában tanultam meg járni és beszélni. Mint a
környezetét kedvelő és véd6 ember fontosnak tartom aholtágak rehabilitációját
és védelmét.

Jó viszonyom van aroma lakossággal, és tenni is akarok értük.
Egy érvem van még: legyen képviselőjük apolgármesteri

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
FIDESZ-KDNP

9. sz. választókerület

AMagyar Kommunista Munkáspárt 9. sz. választókerület képviselőjelölt je
vagyok. A2006-os önkormányzati választáson szeretnék képvisel6 lenni, hogy
szavazatommal, javaslataimmal is közelebb hoznám akét településrész közöili
különbség további növekedését Szeretném, ha az endrődi városrész is gyorsabb
fejlődésen menne keresztül. Olyan képviselőkre van ma szükség, akik
véleményükkel, határozottságukkal kiállnak aválasztópolgárok érdekeiért.

Ehhez kérem aválasztópolgárok segítségét, menjenek el szavazni, szavaz
zanak rámi

DÁVID ISTVÁN
Magyar Kommunisla Munkáspárt

Tisztelt Választópolgár!
A 9. sz. választókörzet kereszténydemokrata

képvisel6jelöltjeként köszöntöm Önt Császárné
Gyuricza Éva vagyok, a Damjanich ulca 15-ben
lakom, Endrődön.

Ahelyi és amegyei önkormányzat képvisel 6
jeként szeretném Önt és avárost továbbra is szol
gálni a kereszténydemokrácia 3 alapelve szerint

1. A személy felléllen tisztelete. 2. Egymás
iránt érzell felel6sség. 3. Helyi ügyek helybeni megoldása

Itthon a következő 4év legfontosabb feladatait hosszan lehetne sorolni, de
tisztában kell lenni aual, hogya pénzforrások szűkösebbek lesznek, mint az
elmúlt 8 évben voltak. Elsősorban az Európai Unió forrásaira számíthatunk.
Fontos, hogy minden lehet6séget megragadjunk. ami munkahelyet teremIl A
lehetőségek maximális kihasználása mellett, véleményem szerint, nagyon
fontos, hogya két városrész arányosan fejlődjön. Továbbá amég hiányzó utakat,
járdákat megépítsük, az óvodai és iskolai oktatás nyugodt, biztonságos feltételeit
biztosítsuk, a testvérvárosi kapcsolatokat a lakosság és acivi I szervezetek lelé
megnyissuk, ahelyi vállalkozókat és civil szervezeteket hatékonyan vonjuk be a
város jövőjét meghatározó döntésekbe. Fontos még ahelyi buszközlekedés körül
kialakult helyzet javítása.

A megyei kórházak és a helyi egészségügy fejlesztésének, a betegek
ellátásának biztonsága, a munkahelyek megvédése és újak támogatása, a
nyugdíjasok és más kiszolgáltatott rétegek helyzetének segítése és folyamatos
figyelése.

Aképvisel6i munka számomra f6állású SZOLGÁLAT, ami azt jelenti, hogy
nyugdijasként a képviselői munkám a vállalt feladatom és a Városunk újság
szerkesztése.

VARGA JÁNOS
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

SOÓS JÓZSEF
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Tisztelettel köszöntöm'
Varga János vagyok, a Gyomaendr6d Város

Fejlődéséért Egyesület 8. számú választókerület
önkormányzati képviselőjelölt je.

1959-ben születtem Gyomán, itt élek, ebben
a választókerületben, az Ifjúsági lakótelepen. Az
őseim mind gyomaendrődi lakosok voltak. Itt jár
tam óvodába, a8 általános és agéplakatos szak
munkásképző tanulmányaimat is itt végeztem

Gyomán. Munka mellett a gázvezeték és -készülékszerelői és a számítógép
kezelői iskolákat is elvégeztem Sajnos, az élet folyamán rokkantnyugdíjas let
tem, de azért jelenleg is dolgozom az UWYTA-Kht.-nél. Úgy érzem, megérett
Gyomaendrőd a dinamikus fejlődésre, fogjunk össze, tegyünk érteI Ennek a
megvalósulásáért alakult meg aGyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület, és
az elképzeléseikkel, ötleteikkel egyetértek. Ezek megvalósításában részt
szeretnék venni, mivel ez az egyesütet pártsemlegesen csak avárosért, aváros
lakóiért cselekszik. Ezért az egyesület jelöltjeként méretem meg magam a
képviselői választáson. Meggyőződésem, hogy ha összelogunk, sikeres
fejlődést érhetünk el. Az egyesület és az én elképzeléseim a következők: a
mezőgazdaságban, ipari ágban munkát fejleszteni, bővfteni, a turizmus
fejlesztése, az uniós pályázatok elnyerése, a Gyomaendrőd város szépítése, a
településen lévő holtágak rendbetétele, vízminőségének javítása, járdák, utak
fejlesztése, aváros útjainak tehermentesítése, kerülő út építése, amunkahelyek
létrehozásának elősegítése. Ezek mind elérhet6 célok, csak cselekedni kell,
véghez vinni az elképzeléseket. Hiszem azt, hogy ezeket meg tudjuk valósítani ha
összefogunk és teszünk érte l

Nevem Soós József, 1952. augusztus ll-én
születtem. Gyermekéveimet Körösladányban
töltöttem, valamint általanos és középiskolai
tanulmányaimat is ott végeztem. Érettségi után
karosszérialakatos szakképesítést szereztem.
1978-ban megnősültem, és azóta Gyoma
endrődön élek. A Viharsarok Halászati TSZ-nél
dolgoztam munka- és lűzvédelmi megbízottként,

1991-ben történt leszázalékolásomig. Nagy műtéten estem át, majd IeIgyó
gyulásomat követ6en munkát vállaltam aUWYTAFoglalkoztatási és Rehab. Kht.
nál. Itt hasontó sorsú mozgássérült és egyéb okok miatt leszázalékolt emberek
közott dolgozom, mint meós. Mivel magam is mozgássérült vagyok, átérzem
gondjaikat, problémáikat. Úgy érzem, tudok majd segíteni, amennyiben bizalmat
szavaznak nekem.

VÁRFIANDRÁS
FIDESZ-KDNP

Mint polgármesterjelölt, úgy egyéni
választókerületben is meg kívánom méretni
magam. Miért indulok mindkét posztérI? - teszik
fel többen a kérdést. Erre, természetesen, vála
szolnom kell. Azért, mert a polgármesteri feladat
megkívánja, nem csak az egészért, hanem a
részekért való felel6sségvállalást is. A 8-as
körzetet azért választottam, mert sok ott él6 embert

FÜLÖP ZOLTÁN
Körösök Vidékéért Egyesület

Fülöp Zoltán vagyok, 1955-ben születtem
Endrődön. Az általános iskoláimat Endrődön

végeztem, majd a középiskolát Gyomán, a Kiss
Lajos Gimnáziumban. Aközépiskolát követően a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépész
mérnöki Karára kerültem. Az egyetemet 1980-ban
végeztem el, diplomát szereztem, mint okleveles
mezőgazdasági gépészmérnök Az egyetem
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elvégzése után anagyszénási Október 6. Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben

kerületi műszaki vezetőként dolgoztam.
1984-ben hazaköltöztünk Gyomaendrődre, ahol a Győzelem

Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgoztam, mint műszaki fő-

ágazatvezető, egészen 1994-ig.
Ettől az időponttól, mint egyéni vállalkozó tevékenykedem, egészen amai

napig.
Társadalmi tevékenységeim: két éve a Gyomaendrődi Városi Sport-

egyesület elnöke, 1999 óta pedig a Barátság Sport Egyesületért Közhasznú
Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok

Nős vagyok, feleségem Takács Ágnes, általános iskolai tanár, jelenleg
rokkantnyugdíjas. Gyermekeim: Zsuzsanna 25 éves idegenforgalmi közgazdász
és jelenleg szerzi másoddiplomáját a miskolci egyetemen, Zsófia 18 éves,
szeptembertől a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész Karának elsőéves hall
gatója lesz.

GIRICZ SÁNDOR
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Giricz Sándor (Endrőd, 1949. 03. 17. An.
Hunya Mária). Gyomaendrőd, Fazekasi u 13. sz.
alatt lakom.

Általános iskolai tanulmányaimat
Nagylaposon, aKereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakmunkásképző Iskolát Békéscsabán végeztem
el 1964-67-ig.

Huszonöt évig a gyomaendrődi ÁFÉSZ-nél
dolgoztam boltvezetőként, illetve boltvezető-helyettesként. Háromszor részesül
tem "Kiváló dolgozó" kitüntetésben. 2000. december 16-án leszázalékoltak,
rokkantnyugdíjassá váltam, mivel egészségi állapotomból adódóan mindkét
lábamat térd től lefelé amputálták, és egy szívműléten is átestem. Tagja vagyok a
Mozgáskorlatozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének, aktívan
részt veszek programjaikon, igyekszem tajékozódni, hogyan segíthetnék hason
ló sorstársaimon.

KOVÁCS ERIKA
MSZP

Férjemmel, Trendl Lászlóval 3 gyermeket
nevelünk. Mindhárman a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola tanulói voltak, jó alapot nyújtva az
élethez. Fanni lányunk aPécsi Tudományegyetem
Bölcsésztudományi Karának 2. éves hallgatója,
András fiunk a Keleti István Művészeti Iskola
színész szakán kezdi az évet, Péter fiunk
másodikos gimnazista, jómagam aSzent István E.
Jászberényi Karán művelődésszervezői szakon

tanulok.
ATRENDL Kft. 1994 óta az "Eri-Market" (volt Kunságfüszért) felújításával

és működtetésével, valamint 2002-ben az APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
megnyitásával tette le névjegyét avárosban.

1985 óta (azaz 21 éve) nyereségesen és atörvényi előírásoknak megfelelően

működtetjük vállalkozásunkat, ami feltétele a pályázatokon való részvétel nek.

KOVÁSZNAI FERENC KÁROLY
Független

1956 április 13-án születtem Budapesten
Nős vagyok, két gyermekem van, Klára tervező

grafikus, Nóra egyetemista. Végzettségeim
karosszérialakatos - Budapest, szakközépiskolai
érettségi - közlekedésgépgyártó technológus 
Szolnok, technikum - gépkarbantartó-javító tech
nikus - Szolnok. 1973-tól élek Gyomaendrőd

endrődi település részén Kezdetben az akkori
ENGI ifjúsági szervezetében tevékenykedtem.

1985-ben lettem választókerületi képviselő, több munkabizotlságban is részt
vettem. Ezen időszakban a településünkön kiépített gáz-, szennyvízvezeték,
szilárd burkolatúút szervezési munkálataiban vállaltam aktív szerepet. Arendsz
erváltás után visszavonultam Jelenleg aCartoon Betéti társaság tagjaként dol
gozom.

Úgy gondolom, hogya lakosság minden korosztályával sikerült jó kapcso
latot kialakítanom. Elsődleges feladatomnak tekintem az itt élő emberek jogos
igényének megfelelően Gyomaendrőd fejlődésében közremúködésemel,
különös figyelemmel az endrődi településrészre. Nagy lehetőséget látok avidék
természeti és néprajzi kultúrájának megismertetésében, az itt nyaralók, látogatók
fizetőképes fogyasztóként történő bevonásában. Gyomaendrőd egy nagyon szép
környezetben fekvő, nagyszerű lehetőségekkel rendelkező település A
lehetőségek adottak arra, hogy közösen létrehozzuk azt akörnyezetet, amelyben
mindenki jól és biztonságban érzi magát és családját Ehhez szükség van több
munkahelyre (elsősorban a termelés területén), a fiatalok megtartására, 2
nyugdíjasok, az itt élők megbecsülésére, az idősek további megfelelő ellátására,
atömegközlekedés vasúttal való kapcsolatának javítására, akörnyezetvédelem
re (a belterületi holtágak iszaptalanítására), a lakosság érdeklődési körének
megfelelő szabadidős rendezvényekre, de legfőképpen közös tenni akarásra, az
egymást segítésre. A sport, a kultúra, a szabadidő tartalmas eltöltésének
lehetősége is azt eredményezné, hogy a településen élő minden korosztály jól
érezze magát a lakóhelyén. Sok nagyszerű ember él avárosban. Fogjunk össze,
együtt sokra juthatunkl Aközösségért felelősen dolgozva lehet eredményt elérni.

SZONDA ISTVÁN
A Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

Tiszteli Választópotgárok l

Szonda István vagyok, Endrődön születtem,
az iskoláimat is itt végeztem, és azóta is folya
matosan Endrődön élek, ma már nyugdíjas vál
lalkozóként. A rendszerváltás adta lehetőséggel

élve 1991-ben alapítottam avállalkozásomat, amit
amai napig üzemeltetek.

Pártokhoz való kötődésem nincs, nem vagyok
egyik pártnak sem tagja.

A Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület alapító tagjaként azonban
bízom abban, hogy közösen, ajó célért összefogva, sokat tudunk tenni városunk
fejlődése, szépítése érdekében. Az egyesület által megfogalmazott célok meg
valósításállal egy olyan fejlődés indulhat el Gyomaendrődön, amely méltó lehel
egy tizenhatezer fős városhoz, és képes lesz gyermekeink, unokáink számára egy
modern városi életteret biztosítani. Ennek megvalósítása rajtunk, gyomaend
rődieken múlik.. Fogjunk össze, tegyünk érte.

Ezért vállaltam a megmérettetést I
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10. sz. választókerület

HUNYA LAJOS
FIDESZ-KDNP

Hunya Lajosnak hívnak, 1931-ben születtem.
Paraszti származású vagyok, életem nagyobb
részét tsz-ben töltöttem, mint sok más ember.
Rendszerváltozáskor a Kisgazdapárt helyi
szervezetének elnöke lettem, majd 1992-ben
megalakítottam az Endrődi Gazdakört, melyet
azóta is vezetek. Az Endrődön kárpólollak mind
ismernek, tudják rólam, hogy annak idején - a
lehetőségekhez képest - a legalacsonyabb, ~OO

forintos aranykoronánkénti áron igyekeztem juttatni számukra a földet. Ugy
érzem, megtettem aföldet igénylőkért azt, amit lehetett. Ebben aszellemben poli
tizálok ma is, igyekszem aközösség javára lenni. Az évek során tapasztalatokat
szereztem az életben és amunkában egyaránt, és hála Istennek, mindmáig fizikai
és szellemi erőm sem hagyott el. Van még elég rászoruló, akikért ajövőben is
kiállok. Azért vállaltam el a FIDESZ, a KDNP, s a gazdakörök jelölését, hogy
képviselőként még többet tehessek értük. Bízom a győzelemben, hogy
Gyomaendrőd fejlődhet. Ha Várfi András lesz a polgármester, biztos vagyok

. benne, hogy jól ludunk majd együttműködni. A lakosságnak nem mindegy,
hogyan képviselik az érdekeit.

JAKUS IMRE
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET

1998-tól képviselhettem Nagylapos és
Öregszőlő lakosait városunk önkormányzatában.
Választókörzetemben születtem, s itt élek 52 éve,
melyből több, mint három évtizedet szintén a
körzetben dolgoztam különböző munkakörökben.

M vallom, hogy nem csak ismerem akörzet
gondjait és problémáit, hanem nap mint nap át is
élem. Az elmúlt két ciklusban igyekeztem minden
lehetőséget megragadni, hogya kél településrész

felzárkózzon abelterületi életszínvonalhoz. Jelentős beruházások valósultak
meg Megválasztásom esetén tovább szeretném folytatni a választókörzet
fejlesztését, saz eddigi tapasztalataimmal segíteni aváros működőképességének

megőrzését, fejlődését.

FÜLÖP ISTVÁN
MSZP

Fülöp István vagyok, 1954-ben születtem
Endrődön. Alap- és középfokú iskoláimat
Endrődön és Gyomán végeztem. Felsőfokú

végzettséget 1987-ben, a Politikai Főiskolán

szereztem. Feleségem Fülöp Istvánné Dávid Ilona
pedagógus, aKis Bálint Általános Iskola igazgató
ja. Két gyermekünk van: Csaba politológus, az
Országgyűlés Hivatalában dolgozik, Zsanett
középiskolai tanuló.

2006. október 1-jén megtartásra kerülő önkormányzati választáson a10 sz.
választókerületben az MSZP képviselőjelölt jeként indulok.

Aválasztókörzet főbb programpontjait az alábbiakban jelölöm meg:
Minden lehetséges eszközt és fórumot felhasználok annak érdekében, hogy

ajogos lakossági igényeket figyelembe vevő módon változzon meg atömegköz
lekedési eszközökkel való utazás lehetősége. Fontosnak tartom és kezde
ményezem a jelenlegi időskorúakat és gyermekeket ellátó intézményrendszer
korszerűsítését, és lárgyi feltételeinek további fejlesztését. Kiemeit feladatnak
tekintem, hogy a városi út- és járdaépítési, valamint csapadékvíz-elvezetési
beruházási tervekkel összhangban Öregszőlő és Nagylapos területére is készül-

jenek el atervek, és induljon meg akivitelezés. Halaszthatatlan feladatnak tartom
aKondorosi út mellett elhaladó kerékpárút közvilágításának kiépítését.

Megválasztásom esetén az érdekérvényesítés minden lehetséges eszközét
fel fogom használni annak érdekében, hogya körzet külterületen élő lakossága
a lehelő legkedvezőbb módon tudjon kapcsolatot tartani a város különböző

feladatokat ellátó intézményeivel, kereskedelmi és szolgáltató egységeivel. Arra
törekszem, hogyavárosvezetés által biztosítható életminőség javulásának része
sei lehessenek.

Bizalmukat el nyerve szeretném Önöket képviselni. Kérem, ezért aválasztá
sokon támogassanakI

FÜLÖP LAJOS
Magyar Kommunista Munkáspárt

AMagyar Kommunista Munkáspárt 10. sz. választókerület képviselőjeJöll

je vagyok.
Azért vállaltam aMunkáspártban aképviselőjelöltséget, mert szeretném, ha

választókerületemben megoldódna a munkanélküliség problémája, továbbá
szeretném akerékpárút megvilágítását kiviteleztetni, és megválasztásom esetén
Öregszőlőben ártézi kutat fúrattatni. Ehhez kérem a válasz\ópolgárok támo
gatását, kérem, menjenek el szavazni, és szavazzanak rám, a Magyar
Kommunista Munkáspárt képviselőjelölt jére, Fülöp Lajosra, született tősgyö

keres Öregszőlősire.
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Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek
bemutatkozása

BERKI ZOLTÁNNÉ
1950-ben, Gyomán születtem, két gyermek édesanyja és három gyermek

nagymamája vagyok. Családommal együtt Gyomán élek.
1989-ig a Sütőiparnál dolgoztam, 1990-ben sajnos rokkantnyugdíjas let

tem. Acigány kisebbségi önkormányzati választásokon először indulok.

ID. DÓGI JÁNOS
ld. Dógi János vagyok, 1939-ben születtem Endrődön, zenész családból

származom.
Nős, két gyermek apja, négy gyermek nagyapja vagyok.
Iskolai végzettségem: 8 általános, melyet felnőttként fejeztem be. Akésőb

biekben állattenyésztéssel kapcsolatos tanfolyamot végeztem (juhtenyésztés,
juhnyírás). 10 évig aFatelepen dolgoztam, 35 éve pedig ajuhnyíró brigád cso
portvezetője vagyok, melyben még ma is tevékenykede·m. 1990-től '94-ig a
cigányság szószólója, '94-tőI2002-ig acigány kisebbségi önkormányzat elnöke.
ABékés Megyei Cigány Lakosok Egyesületében az ellenőrző bizottság tagja, a
helyi szervezet elnöke voltam, valamint "A Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány
Kuratóriumának tagja vagyok. Elvégeztem minden olyan tanfolyamol. amely
kapcsolódik akisebbségi önkormányzat munkájához, feladataihoz.

A törvények változtak, de a kisebbségi önkormányzat szellemisége,
eszmeisége megmarad. Szeretnénk az elkezdett munkáinkat folytatni. Hisszük és
valljuk, hogya gyomaendrődi cigányság életkörülményeinek javulásához a
tanuláson keresztül vezet aZ út. Ezért fontosnak tartjuk a továbbiakban is az
oktatás, képzés, átképzés, foglalkoztatás szervezését, melyek elvégzését
követően aképzéseken résztvevők könnyebben elhelyezkednek amunkaerőpia

con. Mi munkahelyeket teremteni nem tudunk, de jelentős szerepünk lehet
abban, hogy a városban élő cigány lakosság minél nagyobb része munkához
juthasson

Az elmúlt időszakban a következő programokat valósítottuk meg: állás
keresési lehetőségek aFoglalkoztatási Információs Ponton keresztül, tanoda
program, hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatása, oktatások,
képzések, továbbképzések, közösségi ház bővítése, kulturális rendezvények
megvalósítása, játszóházi programok, télapó- és fenyőünnepségek. Ajövőbeni

céljaink között szintén szerepel az eddigi megvalósított programok folytatása, a
romák integrációjának elősegítése érdekében.

Kiegészülve új tagokkal- akétpólusú települést figyelembe véve - mindkét
településrész képviselteti magát a cigány kisebbségi önkormányzati választá
sokon. így, összefogva próbálunk meg sikeres eredményeket elérni.

Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy amennyiben egyetértenek
elképzeléseinkkel, úgy támogassanak minket szavazatai kkal!

Tisztelettel: a Cigány Szervezetek Országos Szövetségének jelöltjei

Német kisebbségi önkormányzat jelöltjei

Nevem Schwalm Márton. 48 éves, nős

vagyok, 2 gyermek édesapja. Születésem óta
Gyomán, illetve Gyomaendrődön élek.

Általános iskolai tanulmányaimat helyben, a
középiskolait Békéscsabán, a Vásárhelyi Pál
Szakközépiskolában végeztem, technikus
minősítőt Pécsett szereztem.

1977-ben agyomai Építőipari Szövetkezetnél
kezdtem dolgozni, mint építőipari művezető. 1994
óta építőipari vállalkozást vezetek.

Gschwindt Mónikának hívnak, gyomai
születésű vagyok, édesapám ágán mezőberényi,

német származású ősökkel.

Középiskolai tanulmányaimat leszámítva
Gyomaendrődön élek 7éves kisfiammal.

Hódmezővásárhelyen érettségiztem, a
Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Jelenleg a
Szegedi Élelmiszeripari Főiskola élelmiszer-tech
nikus-mérnöki szak 3. éves hallgatója vagyok.

Emellett dolgozom: munkaköröm a családi
vállalkozásunk élelmiszerüzletének vezetése.

A választás kihívás számomra, mivel még
fiatal vagyok, de kellőképpen agilis a feladatok, problémák megoldására. A
városban, illetve más településeken tartott német kisebbségi rendezvényeken is
részt szokott venni családunk, ezzel is kifejezve hovatartozásunkal.

Nevem Tóthné Lapatinszki Zsuzsa, Gyoma
endrődön élek férjemmel és 2 gyermekemmel.
Általános iskolai tanulmányaimat a volt 3. Sz.
Általános Iskolában végeztem, a némei nyelvet
ekkor kezdte megszerettetni velem Vaszkó Irénke
néni. Középiskolába Mezőtúron, a Teleki Blanka
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolába
jártam, ott 4 éven keresztül folytattam a nyelv
elsajátítását. Érettségi után másfél évig Német
országban éltem és dolgoztam. Célom továbbra is
a nyelv és a hagyományok ápolása, mivel nagy

mamám és édesanyám révén én is ekisebbségi közösség hez tartozom.

Ettől az évtől kezdve megváltozott akisebbségi törvény, melynek köszön
hetően csak az vehet részt acigány kisebbségi önkormányzati választásokon, aki
regisztráltalta magát. Ez a szám Gyomaendrőd esetében 101 fő, tehát váro
sunkban ennyien szavazhatnak a cigány kisebbségi önkormányzat jelöltjeire.
Szervezetünknek, - aCigány Szervezetek Országos Szövetségének (CSZOSZ) 
melynek színeiben indulunk, Gyomaendrődön van aszékhelye.

SZÉCSI ZSOLT
1981-ben születtem, Gyomán. Két testvérem van, szüleimmel és testvéreim

mel Endrődön élek. Dolgoztam a városi gondozási központban és a Békés
Megyei Gyermekotthonban. 2002 óta acigány kisebbségi önkormányzat tagja
vagyok. Fő célom acigányság érdekeinek képviselete

DÓGI JÓZSEFNÉ
1946-ban Mezőtúron születtem, két gyermek édesanyja és két gyermek

nagymamája vagyok.
Iskolai végzettségem szakközépiskola. Mezőtúron, a szállodában dolgoz

tam, mint szállodavezető, öt évig. Ezt követően pedig Gyomán, az Építőipari

KTSl.-nél hat évig, mint adminisztrátor. A"Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány
alapítója és 1994 óta acigány kisebbségi önkormányzat tagja vagyok. Szintén
1994-től a városi önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizottságának és a
humánpolitikai bizottságának tagja voltam, jelenleg pedig az ügyrendi és jogi
bizottság tagja vagyok.

VAGYON DEZSÖ
1983-ban születtem, Gyulán. Az általános Iskola elvégzése után aKner Imre

Gimnáziumban érettségiztem. 2002-ben elvégeztem az "Irány az Európai Unió"
tanfolyamot, 2003-2004-ben szintén aKner Imre Gimnáziumban kereskedelmi
technikusi végzettséget szereztem, majd ezt követően aBethlen Gábor Szakképző
Iskolában agrárkereskedelmi managerasszisztensi képesítést is. Roma fiatal ként
betekintést nyerek a romák helyzetébe, ezért szeretnék részt venni a cigány
kisebbségi önkormányzat munkájában.

IFJ. DÓGl JÁNOS
1964-ben, Gyomán születtem, Endrődön nőttem fel, és ma is itt élek. Nős,

két gyermek apja vagyok. Iskolai végzettségem: szakközépiskola.
12 évig dolgoztam a Hőterm Kft.-nél. 1994 óta tagja, 2002 óta elnöke

vagyok a cigány kisebbségi önkormányzatnak. 1999-től vezetem a Roma
Közösségi Házat, szintén '99-től a"A Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány titkára
vagyok. 2003-ban választottak az Országos Cigány Önkormányzat alelnökévé,
valamint aCigány Szervezetek Országos Szövetségének elnökévé. Megalakulása
óta tagja vagyok aKözösségi Támogatási Keret (KTK) monitoring bizottságának.
1998-tól kisebbségi jelöltként a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,
2005. márciusa óta az MSZP Roma Tagozatának elnöke vagyok.
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fJ.J. 1998-as választások óta tevékenykedem a német kisebbség i önkor
mányzatban. a jelenlegi választáson is azért indulok, hogy próbáljuk elérni, a
feltételek megteremtése mellett, hogy nagyobb szerepet kapjon a német nyelv
oktatásának bevezetése az általános iskolában.

Hack Mária vagyok, a német kisebbségi
önkormányzat alapító tagjai közé tartozom,
Schwalm Márton képviselőtársammal együtt.

2felnőtt gyermekem van. 35 éves pedagógusi
pályafutást tudhatok magam mögött. Jelenleg a
helyi rendőrőrsön dolgozom.

Tagja vagyok a Békés-Csongrád Megyei
Iskolaegyesületnek, elnökhelyettese a Békés
Megyei Németek Szövetségének, valamint elnöke
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkor
mányzatának.

Célunk lenne egy nemzetiségi osztály
elindítása, felmenő rendszerben, ha erre megfelelő partneriskolát találnánk.

Ajtai Ferencné Beinschróth Ilonának hívnak.
Gyomaendrődön élek családommal; férjemmel és
2gyermekemmel.

Végzettségemet tekintve általános ápolónő és
asszisztensnő, mérlegképes könyvelő, közgazdász
és közbeszerzési referens vagyok

Jelenlegi munkahelyem a városi gondozási
központ, munkaköröm előbb főkönyvi könyvelő,

majd az intézmény gazdasági vezetője.

Az önkormányzati választáson azért indulok,
mert a kisebbség munkájában aktívabban részt
szeretnék vállalni. A megszerzett tudásomat a

kisebbségi önkormányzat munkájában is kamatoztatni kívánom.

"Nem elég acélt látni
Járható útja kell
Nem elég útra lelni
Az úton menni kel 11"

-Váci Mihály-

Jelölő szervezetek

Önkormányzati választások: október 1. Szavazzunk aFideszr !

. . .. • I.' • •

•. I' ••

, . ,,

Onkormányzati választások: október 1. Szavazzunk aFideszre!
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Egyesületünk jelöltjei a Békés megyei közgyülésben:

Gál Imre erdész Gál Imre G. mezőgazdasági Csányi István vizügyi terü!eti
Gyula vállalkozó. Mezöberény felügyelö. Gyomaendröd

Dr. Dávid Imre polgármester Bödi Jánosné COOP Barta István Zoltán vállalkozó
Gyomaendröd igazgatóság elnöke Szarvas Békés

Garai János
az MSZDP gyomaendrődi

alapszervezeti titkára

Jenei Bálint
az MSZDP megyei elnöke

Azért dolgozunk, hogy természeti és kulturális értékeinket megóvjuk, ha kell
helyreállitsuk, hagyományainkat ápoljuk, ha kell újraépítsük.

Jól tudjuk, megélhetési forrásunk egyike aturizmus fellendítése lehet, amely
gazdasági életünk javulását eredményezi. A Körösök Vidéke az a hely, amely
önmagában is garancia erre.

Összerogással olyanná varázsolhatjuk, amely páratlan szépségét vonzóbbá,
lálogatottabbá teszi.

Dr. Komlovszki Ferenc, Körösök Vidékéért Egyesület elnöke

KÖRÖS ÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET

íGÉRETEK HELYED ÖSSZEFOGÁST AKÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT, MEGYÉNKÉRTI

Elgondolkodlató, hogya FIDESZ-KDNP-Gazdakörök nem találtak hiteles
helyi képviselőjelöltet alista vezetésére.

Mi fontosnak tartjuk, hogy Gyomaendrődön olyan polgármester és önkor
mányzati képviselők legyenek, akiknek gyökerei itt vannak, ismerik az embereket,
az előttünk álló feladatokat, és nem arivális jelöltek lejáratásával akarnak győzni

aválasztásokon.
Ezért lámogatjuk Katona Lajos polgármesterjel61tet és a szocialista

képviselőjelölteket.

A GYOMAENDRŐD VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Tiszleli VáJaszlópoJgárokf
AJ. egyesületünk valamennyi tagja és önkormányzati képviselőjelölt jei

nevében ezúton is szeretném megköszönni az ajánlószelvényeket és az ajánló
szelvények gyűjtése során kapott jó szándékú támogatást Az egyesülelünk jól
példázza azl, hogy jó célok érdekében lehel együttműködni párlálláslól
függellenül is. Az egyesületünk önkormányzati képviselőjelölt jei is a város
lakosságát, életét jól ismerő emberekből áll. Megtalálható közöttünk, fiatal
főiskolára járó munkás, felsőfokú végzettségű pénzügyi és műszaki szakember,
és akereskedelemben jártas, lakóielepen élő személy. Akorosztály tekintetében
is képviselik aváros lakóit, középkorosztálytól anyugdijasokig, és mint szülők,

pontosan tudják, tudjuk afiatalok céljait és igényeit
Már az egyesület megalakulásakor úgy gondoltuk, hogy szükség van egy

pártvitáktól mentes szövelségre a településen, egy olyan összerogásra, amely
képes minden haladó szellemű, a város fejlődéséért tenni akaró természetes
személlyel és egyéb szervezetekkel együttműködni. AJ. egyesülelünk fő

tevékenysége a településfejlesztés, pártharcoktól mentesen, minden jobbító,
fejlesztő gondolatot, ötletet felkarol ahhoz, hogy avárosban végre megvalósul
hasson egy olyan színvonalú munkahely, amelyik valóban képes biztosítani a
polgárok megélhetését, és amelyik képes lesz atelepülésen megtartani aváros
ifjúságát A településfejlesztéshez kapcsolódva egyesületünk további tevé
kenységei között akullurális és oktatási levékenység keretein belül, akulturális
örökségünk - a népművészet és a néphagyományok megőrzése mellett -, a
kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása acélunk.

A tudás alapú gazdaság kiépítéséhez, fejlesztéséhez jól kapcsolódik az
egyesület oktatási tevékenysége. Akorszerű üzemek, szervezetek - akár ipari,
mezőgazdasági, logisztikai vagy éppen közigazgatási szervezet - ma már egyre
több számítógépes rendszerrel, modern informatikai háttérrel működhetnek gaz
daságosan, illetve hatékonyan. Ennek érdekében tanfolyamok és továb
bképzések szükségesek, akár távoktatás alkalmazásával. AJ. uniós állampol
gárság és az idegenforgalom fejlesztése megköveteli az életcentrikusabb,
gyakorlatiasabb nyelvtudás\.

Most, amikor aközoktatás és aközigazgatás "egyensúly-reformálása" akor
mányprogram, nemmaradhat városi civil támasz nélkül az oktatás és aközigaz
gatás sem. Atudás alapú gazdaság alapja az oktatási intézmények által biztosí
tott versenyképes szolgáltatás. AJ. egyesület tagjai érdekében érdekképviseletet
lát el. Különösen fontos és hangsúlyos ez az érdekvédelem az egyesület jogvédő
tevékenysége keretén belü I.

Úgy véljük, hogy városunk fejlődéséi nagy mértékben segítené agyógy-, a
vadász- és a horgászturizmus, és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi és
vendéglátó-ipari fejlesztés A korszerű városfejlesztés sem lehet öncélú, az
emberközeli lelepülésfejlesztés és a környezetvédelem kapcsolalában alap
elvként kell szem előtt tartani, hogy a település adott részén élő polgár ludja
igazán azt, hogy ott milyen fejlesztésre lenne szükség ahhoz, hogya lakó
környezetében az életminősége még jobb legyen, de ezzel összefüggésben az is
lényeges, hogy az így nyújtott szolgáltatást megfizethető módon érhesse el.

Az egyesületünk részéről készek és képesek vagyunk arra, hogy megragad
junk minden, az országos pártpolilikákból adódó, Gyomaendrőd polgárai
számára hasznos lehetőséget, és maximálisan ki is használjuk, bármelyik oldal
ról érkeuen is az. Városunk dinamikus fejlődését, céljainkat csak az Önök támo
galása mellett tudjuk és kívánjuk megvalósítani. Ehhez kérjük az Önök
megtisztelő támogatásál!

Fogjunk össze, tegyünk érte!
Tisztelettel: dr. Busai György elnök

MAGYARORSZÁGI SZOCIÁ DEMOKRATA PÁRT
GYOMAENDRŐDI ALAPSZERVEZETE

AJ. önkormányzati választásokat megelőző kampány eddigi folyamatában
örvendeles volt, hogya Heti Keleiben többnyire névtelen szerzőtől megjelent írá
sok kivételével nem vádaskodó, hanem előremutató célokra mutatott rá.

Sajnos, úgy tűnik, aFIDESZ országgyűlési képviselője - aki ahelyi FIDESZ
lista vezetője is - aválaszIópolgárok meggyőzését riogalással, félrevezetéssel
próbálja elérni, és lekicsinylí aváros fejlődésében elért eredményeket.

Felelőtlen és félrevezető aual buzdítani a FIDESZ polgármesterjelöltjére,
hogy megválasztásától függ Gyomaendrődön a gáz-, a villany-, a vízdíj és a
gyógyszerek ára. Tudjuk, ez nem így van.
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Tisztelt Gyomaendrödiekl Október elsején polgármestert és képviselőket kell választanunk. Hallani olyan kiábrándult
véleményt, hogy "én nem megyek el szavazni, nem érdemes". Ezt avéleményt ne fogadják ell

Aváros sorsa Önökön és az Önök által választo~ polgármesteren és képviselőkön múlik. Az EU-s
pályázatok, támogatások"2007,2013: éYek-'közö~iidőszakban óriási~tehetőségeket biztosítanak
Magyarország, így természetesen' Gyo a~ndrőa,,~zártlára-iS:Olyan pólgárrrfester kell ma aváros élére,
aki ismeri városunk gondját-baját Nem veti-eLa.z eadig elért eredmériyekeCazgkra tud és akar épiteni.
Ajót tovább viszi, akev~sbé jót kiigazltja. ~lehetŐSé~ekft felitmeri;kapcsoialal révén aváros pályázatait
tudjamenedzselni. "_._~._-- .......-

Katona lajos városunk alpolgármestere ilyen ember. Mi rá szavazunk. Meggyőződésünk, hogy
vezetésével a város további ütemes feJlődése biztosított. Hisszük azt is, hogya kormánypárti pol
gármester és akormánypárti többségű képviselő-testület jobban tudja aváros érdekeit érvényesíteni,
ezáltal Gyomaendrőd fejlődését elősegíteni.

Tisztelt
Gyomaendrődiek!

Valamennyien váro
sunk szebb, jobb jövőjét

akarjuk. Magunknak, gyer
mekeinknek, unokáinknak.
Igen! Tegyünk hát érte l

Éljünk jogainkkal, s adjunk
lehetőséget egy baloldali
polgármesternek és egy
baloldali többségű város
vezetésnek!

Magyar Szocialista
Párt Városi Szervezete

KOMPENZÁCiÓS LISTÁK
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
és a Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége jelölő szervezet

l. Domokos László, 2. Császárné Gyuricza Éva, 3. Illés János, 4. Hunya
Lajos, 5. Izsó Csaba, 6. Hack Mária, 7. Gurin László, 8. dr. PalyaJózsef, 9. Szabó
Balázsné, 10. Papp István László.

Gyoamendröd Város Fejlődéséért Egyesület jelölő szervezet
l. dr. Busai György, 2. Putnoki László, 3. Szonda István, 4. Gombkötő

Frigyesné, 5. Hanyecz Károly.

Körösök Vidékéért Egyesület jelölő szervezet
l. dr. Dávid Imre, 2. Hangya Lajosné, 3. Csányi István, 4. Jakus Imre, 5.

Béres János, 6. Gellai Józsefné, 7. Czibulka György, 8. Tímár Zsolt, 9. Véháné
Szediák Ildikó, 10. Fülöp Zoltán.

Magyar Kommunista Munkáspárt jelölő szervezet
1. Dávid István, 2. Liziczai Lajos, 3. Fülöp Lajos, 4. Botos János.

MSZP jelölő szervezet
1. Katona Lajos, 2. Babos László, 3. dr. Kovács Béla, 4. Fülöp Csaba,

5. Dógi János, 6. Fülöp István, 7. Katona Vendel, 8. Kovács Erika, 9. Pelle
Andrásné, 10. Porubcsánszki Sándor.

MozgáskorJátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
jelölő szervezet

1. Tímárné Kozma Ágnes, 2. Soós József, 3. Kővágó Gabriella, 4. Szabó
Lajos, 5. Dubis Ferenc, 6. Deli Mihályné, 7. Giricz Sándor, 8. Kruchió Andor,
9. Kurilláné Rácz Hajnalka.

(A szerkesztöség tartalmijelelősségetnem váUaI a leadott kézira
tokra vonatkozóan. Mindenneműjelelősség a jelöltet terheli! 
A szerkesztÖség.)
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FIGYELEMI

GENERALI BIZTOsíTÓ
TeJjes körű ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-o Casco-biztosítás
• életbiztosítás. nyugdíj-előtakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényeí szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd. Madách u. 2/2.

Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

A200&. október 1-jei
önkormányzati választások
eredményei Gyomendrö"dön

(Az adatok tájékoztató jellegűek!)

Az előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok
száma 12385 fő volt. A voksoláson megjelentek száma 5650 fő

(45,62%), az urnákban lévő szavazólapok száma 5638 volt. Az
érvényes szavazatok száma 5558 (44,88%), az érvényteleneké 80.

Apolgármesteri címért indult:
(A győztes - Gyomaendrőd új polgármesterének - nevét vastag

gal szedtük)

Dr. Busai György, Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület,
kapott szavazatok száma: 1239 (22,3%)

Katona Lajos, MSZP-MSZOP-Körösök Vidékéért Egyesület,
kapott szavazatok száma 1547 (27,8%)

Várfi András, FIDESZ-KDNP-Megyei Gazdakörök,
kapott szavazatok száma 2772 (49,9%)

A 55/2006. (VI1.27.) FVM rendelet alapján a ter
mőföldekre vonatkozó elővásárlási és e/őhaszonbér

leti jog gyakorlásának közléséért 2006. szeptem
ber ii-től igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni, melynek mértéke kifüggesztésre kerülő

ajánlatonként 1750 Ft. A szolgáltatási díjat átutalás
sal, postai úton, vagy a hivatal pénztárában lehet
megfizetni.

HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
6éves hitelügyintézési gyakorlattal, relerenciával, önálló, független irodával

rendelkezünk'
500 OOO Ft·tól 30 OOO OOO Ft-ig forint és deviza alapú hitelek!

ALAPKAMAT 3,95%-tól!!!
Lakáscélú és szabadfelhasználású hitelek, adósságrendezés, terhelt
ingatlanra is plusz hitelek, szoc.pol. ügyinté~és, személyi hitelek,

hitelkiváltás, ingatlan lízing, új gyorshitelek Uj! Vállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitel törleszlése pl.:

1MFt eselén 20 évre 6100 FVhó, 25 évre 5480 FVhó
AKCiÓ!!! • MEGHOSSZABBíTVA 2006. NOVEMBER 17-1G!

: Forint alapú hitelek eselén (új lakás építése és új lakás vásárlása), valamint minden
: deviza (CHF) alapú hitel benyújtása esetén nincs értékbecslési és közjegyzői díj,
: illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki köllségmentességgel
: (pl. régi lípusú ~itelek kivállása, személyi hitelek kivállása ingatlanfedezeltel),
: Epítési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!
: . Fészekrakó program 35 éves korig
: Epílkezés, új és használt lakás vásárlása eselén állami garanciával, 10% önerővel

: vagy önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
: Devizahitelek havi fix törlesztéssel (5 év) árfolyamgaranciával
: Közlisztviselői és közalkalmazoIti hitelek állami garanciával,
: csak} vásároli ingatlan fedezetével12,5 MFt-tól 25 MFt-ig
: Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3MFt-ig!
: Devizában, akár árlolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzői díj nélkül!
Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alaIt)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélkül!
Vályogépületek esetén is hitellehetőség!

Fontos!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem
kötelező!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szabo tlan, gyorsan, szakszerűen!

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk!
Az elvégzett munkánkért felelősséget vállalunk!

.. Hívjon bizalommal!
Ugyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpontegyeztetéssel !

Tiszteletlel: Tóth Jánosné üzleti fötanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselö.06/20/9220-990

Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, 06/20/4551-211,06170/5589-247

··
·
··
·. .......................••.......................•....•.........
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A győztes/bejutott képviselő neve vastag betűvel szedve.
(Rövidítések: GYVFE=Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület;
KVE=Körösök VidékéérI Egyesület; MHGYE=Mozgáskorlálozoltak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete: MKP=Magyar Kommunista
Párt), Fü=független.

Az önkormányzati képviselőválasztáseredményei
A szavazatok megoszlása az egyéni választókerületekben

7. sz. VK
Kővágó Gabriella MHGYE 23, Liziczai Lajos MKP 24, dr. Palya

József Fidesz-KDNP 195, Pelyva Miklós GYVFE 82, Porubcsánszki
Sándor MSZP 82, Véháné Szediák Ildikó KVE 107.

8. sz. VK
Botos János MKP 5, Dógi János MSZP 111, Gellai Józsefné KVE 134,

Soós József MHGYE 6, Varga János GYVFE 50, Várfi András Fidesz
KDNP 229.

9. sz. VK
Császárné Gyuricza Éva Fidesz-KDNP 334, Dávid István MKP

31, Fülöp Zoltán KVE 124, Giricz Sándor MHGYE 12, Kovács Erika MSZP
94, Kovásznai Ferenc Károly F33, Szonda István GYVFE 85.

10. sz. VK
Hunya Lajos Fidesz-KDNP 75, Jakus Imre KVE 122, Fülöp István

MSZP 112, Fülöp Lajos MKP O.

1. sz. VK
Izsó Csaba Fidesz-KDNP 213, Szabados Ferenc KVE 78, Szabó Lajos

MHGYE 22, Vass Ignác MSZP 227.
2. sz. VK
Balog Károlyné MDF 40, Csányi István KVE 178, Dubis Ferenc

MHGYE 47, Gombkötő Frigyesné GYVFE 70, Illés János Fidesz-KDNP 122,
Dr. Kovács Béla MSZP 127.

3. sz. VK
Babos László MSZP 140, Czibulka György KVE 143, Dajkó

Lászlóné Bélteki Éva Fü 87, Frey Mihály Fü 14, Hack Mária Fidesz-KDNP
129, Tímárné Kozma Ágnes MHGYE 25, Vaszkó Katalin GYVFE 46.

4. sz. VK
Béres János KVE 206, Deli Mihályné MHGYE 29, Kurilla Lászlóné

GYVFE 27, Molnár Endre MSZP 98, Szabó Balázsné Fidesz-KDNP
221.

5. sz. VK
Hangya Lajosné KVE 219, Iványi Lajos Fidesz-KDNP 153, Kurilláné

Rácz Hajnalka MHGYE 6, Pelle Andrásné MSZP 68, Putnoki László GYVFE
61. R.Nagyné Baráth Éva Fü 18.

6. sz. VK
Hanyecz Károly GYVFE 110, Katona Vendel MSZP 144, Knapcsek Béla

Fü 81, Kruchió Andor MHGYE 20, Rácz Imre Fidesz-KDNP 167, Tfmár
Zsolt KVE 78.

Akompenzációs listák eredményei a töredékszavazatck
alapján komp. listaállító megszerzett mandátumok, nevek:

Fidesz-KDNP-B.m.
Gazdakörök 2: Domokos László, Illés János
GYVFE 1: dr. Busai György
KVE 2: dr. Dávid Imre, Béres János
MKP O
MSZP 2: Katona Lajos, Babos László
MHGYE O

(Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének alakuló ülése aválasztá
sokat követően néhány napon belül várható.)

A Békés Megyei Közgyffiés választásának eredménye
A tízezernél több lakosú települések szavazatok alapján:

Fidesz-KDNP-Gazdakörök 11 mandátum, MSZP 7 mand.
A tízezernél kevesebb lakosú települések szavazatok alapján:

Fidesz-KDNP-Gazdakörörök 13, MSZP 8, SZDSZ 1.

Név szerint Gyomaendr6drrJl: Császárné Gyuricza Éva
Fidesz-KDNP-Gazdakörök, dr. Kulcsár László Fidesz-KDNP-Gazdakörök.

Kisebbségi önkormányzatok:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai lettek: id. Dógi János, Dógi

Józsefné, Berki Zoltánné, ifj. Dógi János, Szécsi Zsolt.
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai léttek: Gschwindt Mónika,

Tóthné Lapatinszki Zsuzsa, Schwalm Márton, Hack Mária, Ajtai Ferencné
Beinschróth Ilona.

Ezúton, értesítjük aKözépső zugi (Csókási) ingatlantulajdonosokat, hogy
az .Endrődi három holtág összekötése" beruházás keretében aHatház utcai átjáró alat
ti áteresz épftési munkálatai előreláthatóan

2006. október 2-ával kezdődnek meg és előreláthatóan 14 napot
vesznek igénybe.

Akivitelezési munkák ideje alatt a Hatház utcai átjárón keresztül időszakosan,

előreláthatóan 7.00 óréltól17.00 óráig az ingatlanok nem lesznek megközemhetőek.

Az ingatlanok, ezen időszak alatt gyalogosan és kerékpárral az Apponyi úttal
szembeni gyalogos átjélrón keresztül lesznek megközelfihetőek, motorral és sze
mélygépkocsival az Endrődi hid felhajtójáról induló jobb oldali védtöllésén (gát)
keresztül lesznek megközelfthetőek. Kérjük megértésükel!

Dr. Dávid Imre összegzése és tanácsai
Kilenc és fél, gyakorlatilag tíz gazdasági éven át vollam Gyomaendrőd

polgármestere. Eredményekben és kudarcokban, elismerésben és támadások
ban is volt részem. Azért arra büszke is lehetnék, hogy az úgynevezett
független, szabad sajtó támadott állandóan, azonban aki reálisan mérte fel a
helyzetet az elismerte a munkám. Ebben azonban mindig mögöttem állt a
hivatal, tehát csak egyik résztvevő voltam afolyamatokban. Igyekeztem - bár
milyen hihetetlen - a döntésekbe a képviselő-testületet bevonni, s úgy
előkészaeni, hogy az megfeleljen mindenkinek.

Nagyeredménynek tartom az elkészült beruházások mellett (például avíz,
aszennyvíz. amely mintegy 3 milliárdnyi összeggel aföld alatt szolgál min
ket, a fürdő, vagy éppen a hulladéklerakó telep) azt, hogy Gyomaendrőd

független maradt. Soha nem tudta egyetlen politikai hatalom sem maga alá
gyűrni a települést, ez néha hátrány volt, de úgy érzem, hogy néha inkább
előny. Nem kellelt elkötelezni magunkat egy-egy politikai hatalom iránt, vis
zont mindig kormánypártiként kezeltem ezt a dolgot. Kudarcnak tekintem,
hogy nem sikerült Gyomaendrőd kistérségét kialakftani, továbbá, hogy az ipari
park létesaése után, a munkahelyteremtés helyzete gyengén alakult. Ennek
oka lehet akörzetünk, megyénk általános helyzete, amit nem lehet nem figyel
men kívül hagyni. Talán most kezd a park kissé látványosabb fejlődésnek

indulni.
Összességében bízom abban, hogy az elmúlt tíz esztendőben a város

lakóinak zöme megelégedéssel fogadta el munkámat. Úgy érzem, hogyebben,
a végül is rendkívül nehezen vezethető városban - katolikus-református,
gyomai-endrődi, politikai ellentétek egyes szűk csoportok között ... -, azért
mindig megtaláltuk a helyes utat a fejlődés érdekében. Lehet, hogy egyéni,
csoport, intézményi érdekeket esetenként sértheltem, ezért most elnézést
kérek, de mindig avárosért, snem egyéni karrierem érdekében teltem.

Bízom abban, hogy az újonnan megválasztott polgármester, Várfi András,
az eddigi pozitívumokat tovább fogja vinni, megújítja a testületben folyó
munkát és olyan eredményesen dolgozik majd, hogy avároslakók érzékelni,
az idelátogatók látni fogják atovábbi fejlődésünket, hiszen úgy érzem, ezután
kisebb költséggel is látványosabb dolgokat lehet véghez vinni. Ehhez kívánok
neki erőt, egészséget, kitartást, türelmet, s hogy sikeresen tudja a képviselő

testület, aváros lakói, ahivatal dolgozói támogatását maga mellé állítani, és
az elképzelések, a fejlődés ne egy ember, egy szűk csoport, hanem aváros
egészének érdekét képviselje.
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Bemutatkoznak a Térségi Humánsegítö Szolgálat
(volt Városi CsaládsegítőKözpont) pszichológusai

1. rész: Hanyecz Lászlóné pszichológus

Hanyecz Lászlóné Timár Juditnak hívnak. A korábbi években orosz, ma
gyar, francia szakos tanárként dolgoztam, 2005 szeptembere óta a Térségi
Humánsegítő Szolgálat pszichológusa vagyok.

Az elmúlt év során 128 ügyféllel találkoztam. Volt, akivel gyermeke isko
laérettségi vizsgálata vagy tanulási nehézségei miatt találkoztam, másoknak az
óvoda, iskola javasolta, hogy gyermekük viselkedési problémái miatt működ
jenek együtt velem. Sok szülő önként keresett fel, hogy tanácsot kérjen gyer
meknevelési, életvezetési gondjai megoldásához. Sok gyermekkel foglalkoziam,
többségüket magatartási problémák miatt hozták hozzám. A gyermekek
agresszív, tekintélyellenes viselkedése, vagy az ezzel épp ellentétes túlzott
zárkózottsága, passzivitása mögött az esetek többségében családi probléma áll.
A kövelkezetlenül nevelt, elhanyagolt, bántalmazott vagy elkényeztetett (nem
fegyelmezett, vagy törődés helyett csak anyagiakkal elhalmozott) gyermek
elveszíti bizaimát afelnőttekben, szorongó lesz. Dühét környezetén tölti ki, vagy
saját magának okoz kárt, akár öngyilkosságot is megkísérelhet. A gyermek
viselkedésében csak akkor történhel javulás, ha a szülők és nevelők

együttmúködnek velem, s közösen igyekszünk a gyermek körülményeiben,
emberi kapcsolataiban pozitív változást elérni. Ennek hiányában aterápia után
hazatérve ugyanazok aproblémák fogadják. melyek miatt hozzám került. smin
den kezdődik elölről. Szerencsére a szülők jelentős része megérti, hogy közös
érdekünk az együttműködés. Én is igyekszem felvenni akapcsolatot aszülőkkel,

a gyermekek nevelőivel, az oktatási intézményekkel, s a családgondozókkal
egyaránt.

A kamaszkor kritikus életszakasz. A fiatalok nehezen uralják abennük le
zajló nagy testi és lelki változásokat. Már nem gyermekek, de még nem felnőt

tek. Sok köztük a céltalan, reményvesztett fiatal, akit sem a tanulás, sem a
munka nem vonz, bizonytalannak látják ajövőt, s nem is akarnak gondolni rá.
Elégedetlenek önmagukkal , bizonytalanok, sokszor elulasítóak. A viselkedési
problémák és tanulmányi kudarcok folytán sokan ki maradnak az iskolából is.
Ha nem sikerül értelmes célokat, elfoglaltságot, jó irányba húzó barátokat talál
niuk, könnyen depressziósak lehetnek. Előfordul náluk a túlzott alkoholfo
gyasztás, esetleg drogozás, öngyilkossági kísérlet is. Ne higgyük, hogy nekik jó
így! Ők szenvednek leginkább, mégis nehezen tudnak változtatni. Közülük is
sokan felkerestek. Volt, aki szülővel, más egyedül. Ennél a korosztálynál már
nem feltétlenül szükséges a szülő bevonása, csak ha a serdülő is így kívánja.
Beszélgetéseink négyszemközt zajlanak, s engem teljes titoktartás kötelez.

Az ügyfelek igen sokféle problémával fordulnak hozzám: szorongásos
panaszokkal, beilleszkedési, párkapcsolati nehézségekkel, táplálkozási
zavarokkal (kóros soványság vagy kényszeres evés), alvási gondokkal. szá
mukra fontos személy elvesztése okozta súlyos gyászreakcióval. A városban
sok a munkanélküli, az anyagi és párkapcsolati problémákkal küzdő ember. A
stressz, az állandó gondok sokaknál depresszióhoz vezetnek. A depresszió
lényegében súlyos hangulatzavar. melyet hosszabb ideig fennálló nyomott
hangulat, örömlelenség, folyamatos fáradtságérzés jellemez. Gyakran kíséri
alvászavar, társulhat hozzá alkohol- és drogfüggőség. A depressziós embert
nem érdekli amunkája, életét értelmetlennek éli meg, akár öngyilkossági gon
dolatok is foglalkoztathatják. Adepresszió is egy betegség, melyet lehet és kell
is kezelni. A test mellett a lélek is lehet beteg. Ez természetes, és sajnos igen
gyakori probléma. Nem szégyen, kezelés hatására javul abeteg közérzete, sokuk
teljesen meggyógyul. A depressziós betegek orvosi kivizsgálás után
utókezelésre járnak hozzám.

Munkám során kognitív viselkedésterápiát alkalmazok, melynek lényege a
lelki problémák eredetének, okának megismerésén túl a problémák fenn
maradásában szerepet játszó tényezők megérttetése és korrigálása. Nem mindig
önmagukban az események a szorongáskeltőek, hanem a nekik tulajdonított
jelentés által válnak azzá: pl. valaki butának, csúnyának ... érzi magát, pedig
nem is az. Ezért a dolgok helyes megítélését kell elsajátítania a betegnek. A
terápia lényegében beszélgetés, melyet én terelek a megfelelő irányba.
Előfordul, hogya pontosabb diagnózis érdekében tesztet is kitöltetek.
Gyógyszert nem írok fel, az a pszichiáter feladata, akihez szükség esetén
átirányitom az ügyfelet. A tanácsadás egyszerűbb problémáknál néhány alka-

lom, a terápia 20-40 találkozás is lehet. heti-kétheti gyakorisággal. A terápia
célja nem az, hogy én mondjam meg az ügyfélnek, hogy mit tegyen, hanem
hogy ő találja meg a számára optimális megoldást. így a problémát végül ő
maga oldja meg, az én segitségemmel. Ehhez időre, türelemre és főleg

tényleges változtatási szándékra van szükség az ügyfél részéről.

A Térségi Humánsegítő Szolgálatnak lehetősége nyítt arra, hogy 2006
szeptemberétől két pszichológust foglalkoztasson. Ezentúl még több ügyfelet
tudunk majd ellátni: Hunya Krisztinával fogunk együtt dolgozni

Élele során mindenki kerülhet olyan nehéz helyzetbe, mikor egyedül nem
érzi elég erősnek magát ahhoz, hogy felülkerekedjen a gondjain. Másoknak
tanácsra lenne szükségük. Van, aki magányos, és szeretné, hogy valaki
meghallgassa, érdeklődjön iránta. Ez amunkánk, igyekszünk segíteni.

Aprobléma megoldásához vezető első lépés az, hogy beszélünk róla...
Hanyecz Lászlóné pszichológus

Problémái vannak?
Szeretné megbeszélni nehézségeit?

Egyedül van kérdéseivel?
Gondjai vannak gyermekével?

Sokat vitázik vele?
Nem érti viselkedését?

Nehezen megy neki a tanulás?
Szívesen segítünk!

Kérdéseivel keresse fel intézményünk
pszichológusai~!

HANYECZ LÁSZLÓNÉ HUNYA KRISZTINA
pszichológus pszichológus

fogadja afelnőtteket és aserdülőket fogadja a3-18 éves korosztályt

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjen időpontot személyesen vagy
telefonon:

A Térségi Humánsegítő Szolgálattól (volt Családsegítő Központ)
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon: 66/282-560

PÁLYÁZATI FELHívÁs
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt

pályázatot hirdet Gyomaendrőd, Fő út 173-179. szám alatti
önkormányzati tulajdonú helyiségek és a hozzá kapcsolódó
vezetékes műsorszolgáltatást lehetővé tevő műszaki megoldás 
helyi televízóvételi csatorna - három évre szóló helyi
vezetékes müsorszolgáltatást nyújtó televízió stúdió
célú hasznosítására.

Apályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani
zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd város pol
gármesterének címezve, "Gyomaendrőd Városi Televízió" jeIigév
ei ellátva. Az. értékelésben kizárólag a2006. október 31-én 12.00
óráig a polgármesteri hivatal titkárságán (5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1.) személyesen benyújtott, vagy postai úton az
5501 Gyomaendrőd, Postafiók 3. címre 2006. október 30-án 16
óra előtti postabélyegzővel ellátott ajánlott küldeményként feladott
pályázatok vesznek rész!.

A részletes pályázati kiírás és kapcsolódó mellékietei a pol
gármesteri hivatalban átvehetők, vagy a
www.gyomaendrod.hu/hirdetotabla/palyazatok internetes oldalról
letölthetők.



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2006. OKTÓBER

Mi lesz Veled, Polgárör!?
Ezt a kérdést elsősorban, mint polgárőr és nem utolsósorban, mint

gyomaendrőd i lakos tettem fel magamnak. Azonban acímben szereplő nevén
nem nevezett polgárőrrel történt eset súlya miatt nem tudom magamban tartani
amegdöbbenésemet és az esettel kapcsolatos gondolataimat, véleményemet
Röviden: az esetnél jelenlévők, illetve a szemtanúk által elmondottakra ha
gyatkozva a következők történtek az endrődi ligetben az augusztus 20-i ren
dezvények egyik napján, hajnali 2 óra körül. Konkrét neveket nem írok, mert
úgy gondolom, hogyamegtörténtek a fontosak. A későbbiekben leírt
párbeszédre való utalás nem szószerinti, csupán a tartalmi mondanivalót
próbálja meg visszaadni. Az írásban hivatkozott polgárőr rendszeresen teljesít
"szolgálatot" a rendőrjárőrrel együtt, és szintén nem először vesz részt az
augusztus 20-i rendezvények biztosításában.

Amár említett napon és időben szolgálatot teljesítve, békésen ült egy asz
taltársaságnál, mikor mellé leült egy gyomaendrődi lakos, aki arról kérdezte,
hogy korábban a rendőrséggel közösen végrehajtott igazoltatás során hogyan
tudta megállapítani motorkerékpárja lejárt biztosítását Apolgárőr azt válaszol
ta, hogy az érvényesítő címkén található az erre utaló igazolás. Talán be sem
fejezte amondatát, máris ütés érte az arcát. Ezt követően abántalmazó afiával
és egy harmadik társával elkezdte üt:egelni a polgárőrt. számos jelenlévő

ember előtt. Az ütések és rúgások erejének hatására apolgárőr székeket és asz
talokat borított fel, próbált menekülni, de nem tudott. A támadói a földön is
tovább rúgták, ütötték és obszcén kifejezésekkel illették akorábban felemlített
rendőrjárőrrel történt közös intézkedésben való részvétele miatt. A támadók
közül az egyik személy olyan erővel ütötte meg a polgárőrt, hogy az asztalnak
csapódás következtében a fején, de különösen az arcán erősen vérző sérülés
keletkezett Ekkor támadója egy pillanatra megriadt. Averés nem tartott sokáig,
mert bejelentésre hamar kiért a rendőrjárőr. A polgárőrt kórházba kellett szállí
tani, és ellátni asérüléseit Apolgárőr akórházat még aznap elhagyta, azonban
asérülések nyomai még mindig jól látszanak. Alejét ért ütés miatt továbbra is
vannak fájdalmai.

Apolgárőr higgadtan mérte fel ahelyzetet, és egyetlenegyszer nem emelte
a kezét, hogy akár önvédelemből is visszaüssön, pedig megtehette volna.
Tisztában volt vele, hogy atámadás közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
nak minősül, amit nehéz lesz "megmagyarázni" az elkövetőknek. De vajon
milyen emberek azok, akik ennyire elveszítikaz önuralmukat, és mekkora indu
lat, gyűlölet kell ahhoz, hogy egy földön fekvő, több ütést és rúgást
elszenvedett embert tovább verjenek? Természetesen az ügyben a rendőrség

megtette a megfelelő intézkedéseket. A polgárőr pedig feljelentést tett az
ügyészségi nyomozóhivatal felé. Az eset nem hagyta hidegen az Országos
Polgárvédelmi Szövetséget sem, afeljelentés egy másolati példányát elkérték.

A polgárőrt megtámadó személyek között van: egy sportvadász, egy
hentes és asportvadász egyik fia.

Tulajdonképpen meg sem kellene lepődni az eseten, hiszen a hírekben
több esetben halljuk, hogy intézkedő rendőrre egy gépjármű-igazoltatás során
rálőnek, és továbbhajt az elkövető, még lehetne tovább sorolni. A közrend
olyan szintre süllyedt, hogy az már elképesztő. Az átlagember úgy érzi, nincs
kellő biztonságban, nincs, aki megvédje. Mondhatnánk, hogy ott vannak a
törvények, ott van a rendőrség stb., és a megelőzés terén idetartozik a pol
gárőrség is. Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesülete azzal a céllal
alakult, hogy segítsen az itt élők mindennapjaiban, próbálja óvni a vagyo
nunkat, javainkat, atanya-program keretében elesett, segítségre szoruló idős

embereknek vigyen meleg ételt, gyógyszert és amire szükség lehet. A pol
gárőrség - véleményem szerint - jelentős segítséget nyújt akevés létszámmal
és nem alegjobb felszereltséggel rendelkező helyi rendőrőrsnek.

Mindezek ellenére, sajnos, vannak olyan személyek a településen, akik
rossz néven veszik a polgárőrség működését is, sőt fenyegetőznek. Pedig az
emberek többsége igényt tart rá, sőt olyat is szeretnének elvárni, amit atörvény
nem enged meg. Sok alkalommal vesznek részt polgárőrök magánházak meg
figyelésében, óvásában, hogya családi események, rendezvények alkalmával
az üresen maradt épületben a bent lévő anyagi javakban ne keletkezzen kár.
Igen! Sajnos, ilyen világot élünk manapság. Néhányan a demokráciát úgy
értelmezik, hogy nekik mindent szabad, akár amásikat jól összeverni is. Hogy
miért!? Erre nehéz lenne válaszolni. Úgy gondolom, az ügyészég kérdéseire
sem lesz könnyű választ adni a polgárőrt megverő személyeknek.

Mennyire voltak tisztában tettük következményeivel? - az legyen az ő

bajuk, mindenesetre nem szeretnék a "bőrükben" lenni. Az esettel kapcsolat
ban amai közrend-állapotok ellenére - amit mindannyian megtapasztalhatunk
nap, mint nap -, nem értem, hogya jelen lévők miért nem próbálták megállí
tani a verekedést. Hiszen a verés akár halálos kimenetelű is lehetett volnal
Közönyösség, félelem, vajon mi zajlott le azt ott lévőkben? Nem hinném, hogy
aközönyösség és nem is egyértelműen afélelem. Valami más, összetettebb és
bonyolultabb dolog ... Vajon, ha annak az ütésnek - amelynél a polgárőr feje
belecsapódott az asztalba - halál a vége, milyen lelkiismerettel tértek volna
haza az ott lévők'? Hagyták, hogya szemük láttára egy embert halálra verjenek!

Amennyiben lehet hinni ajelenlévők által elmondottaknak, akkor az előb

bieknél sokkal rémísztőbb a valóság. Gyorsan hozzá teszem amondandóm
előtt, hogy ezek nem tények, csupán feltételezések, de sajnos már ez
önmagában is riasztó. Tehát az ott lévők között többen voltak, akik így vagy úgy
részesei voltak már a rendőrjárőr és a polgárőr közös intézkedésének. Az
elmondások alapján pattanásig feszült várakozás alakult ki, hogy ki vagy eset
leg kik és milyen módon fognak beavatkozni a verés be? Arról már nem is
beszélve, hogy ki kinek az oldalán avatkozott volna be. Szerencsére ez már
csupán feltételezés. Én nem csak személyesen ismerem amegveret polgárőrt

és nyilván még sokan avárosban, hanem mint apolgárőrség egyik tagja is. Az
illető inkább visszahúzódó, konfliktust kerülő, becsületes ember, aki aszabad
idejének egy részét arra áldozza, hogy segítsen az embertársinak, és ter
mészetesen ezért nem kap egy fillért sem, mert önként vállaltuk ezt a köz
reladatot.

Mindezek után felteszem a kérdést: hogyan képes egy emberben egy
korábbi intézkedés sérelme, indulata évekig elraktározódni és ilyen brutálisan
afelszínre törni, ennek akiéléséhez még ráadásul másokat, az indítékban nem
érintetteket bevonni? Gyorsan hozzáleszem, hogy a verés indítékát képező

intézkedés során az illető nem lett megbírságolva, egy szemernyi kára,
hátránya nem lett. Akkor vajon honnan táplálkozik benne ez abrutalitás? Arról
már nem is beszélve, hogy ő maga is egy fegyverrel rendelkező szervezetnek a
tagja, amely alapjaiban feltételez egyfajta, jó értelemben vett emberi tartást,
szigorú szabályoknak való megfelelés!, kellő önfegyelmet és még sorolhatnám
tovább.

A leírtak alapján talán érthető, hogy miért "Mi lesz Veled, Polgárőrl?"

címet adtam az írásomnak. Sok kérdés merül fel az esettel kapcsolatban,
melyek egy részére biztosan nem kapunk válasz!. Hogyan fog ez az ügy lezárul
ni? Ilyen körülmények között van-e értelme polgárőrnek lenni?

Apolgárőrség többi tagját is megrendítette az esel. Hozzá vagyunk szokva
egyes személyektől nem éppen hízelgő megjegyzésekre, de ezúttal úgy gondo
lom ez túl ment minden határon. Amegnyilvánulások terén nincs sokkal jobb
helyzetben a közterület-felügyelő, a mezőőrök és a rendőrség sem. Az, hogy
Budapesten vagy nagyobb városokban megtörténnek hivatalos személyek
elleni atrocitások, az nem újdonság, de Gyomaendrődön eddig még nem volt
jellemző.

Mint már korábban említettem, én ismerem amegvert polgárőr!, és higy
gyék el, nem olyan fából faragták, aki könnyen feladja. Remélem, és ter
mészetesen a polgárőrtársaim is, hogy ezek a rá mért ütések az igazságszol
gáltatás során atámadóira amegfelelő elrettentő büntetés formájában vissza
kerülnek. Tudomásom szerint ilyen eset még nem fordult elő Gyomaendrődőn

és bízom abban, hogy többé nem is fog.
Az egész eset kapcsán Hemingway sorai jutnak eszembe, aki az "Akiért a

harang szól" című regényének végén a következőket írta. Nem szó szerint
idézem, csupán a lényegi mondanivalóját:

Hiszek anépemben és abban ajogában, hogy úgy kormányozza önmagát,
ahogy azt alegjobbnak tartja. Vállalnunk kell aharcot, az erőszakot, mert elke
rülhetetlen, de hinni nem szabad benne, mert azzal mindent elrontottunk.

Ami "hőseink" úgy gondolták - nagy jóindulattal feltételezve, hogy ők is
olvasták Hemingway sorait, ám azt erősen félreértelmezve -, igazságot tesznek.

Az írásban leírt esettől egy kicsit jobban kitekintve azt gondolom, ha azt
akarjuk, hogy ne legyen ilyen mértékben életünk része az erőszak, és ne ilyen
emberek tartsanak félelemben, akkor atörvényes keretek között vállalnunk kell,
hogy megpróbáljuk visszatartani őket. -pb-
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. szeptember 14-én

NAPIREND ELOTTIEKBOL ÉS A NAPIRENDI PONTOKBÓl
A két héttel korábbra hozott ülés oka az október 1-jei helyhatósági

választás. Ezért megjelent az ülésen a három polgármesterjelölt, Katona
Lajos, Várfi András, illetve dr. Busai György képviseletében felesége és
Putnoki László. Bemutatkoztak atestületnek, röviden ismertették elképzelé
seiket, céljaikat aválasztás megnyerésének esetére.

A szarvasi Tessedik főiskola pedagógiai kara gyémántdiplomát
adományozott Horváth Lajosné gyomaendrődi nyugalmazott óvónőnek.

Gratulálunk!
A Leglelsőbb Bíróság jogerőre emelte a Gyomaszolg Ipari Park Kft.

követelését Illés Jánossal szemben az infrastruktúra-kiépítés reá eső

részére vonatkozóan.
Évenként felülvizsgálja a testület a város közoktatási intézményrend

szerének működési minőségirányítási programját. A program által előírt

feladatok elvégzésével az adott tanévre vonatkozó munkatervnek
meglelelően működtetik a közoktatási intézmények minőségfejlesztési

rendszerét. Afeladatok rendszerbe foglalása és működtetésének célja, hogy
szakmai feladatukat magas szinvonalon teljesítsék, köllségorientáltan. Ezen
feladatok között találjuk például a helyszíni ellenőrzéseket, beíratások
időpont-meghatásozását, térítési díjak szabályainak módosításait, nyári
nyitva tartást, óvodai, iskolai csoportok létszámát stb.

A kötelezően előírt mérések például: általános iskolák esetében:
környezeti nevelés, erkölcsi tudatosság, szociális kompetenciák, alap
készségek, tantárgyi tudásszint stb. mérése. Gimnázium esetében: tantárgyi

Várfi András kitüntetése
Miniszteri elismerő oklevéllel tüntették ki Várfi András falugazdászt,

augusztus 20-a alkalmából, elismervén tevékenységének hasznosságát,
eddigi kiváló munkáját.

Jenei László Hajdúszoboszlón több, mint1 00 bográcsos induló
közül a körösi/tiszai halászlé kategóriában második aranyérmes lett,
egyéb étel kategóriában (tejfölös harcsapörkölt) a Bethlen iskola
kecskesajtjával) negyedik lett, valamint két különdíjat is szerzett ezen az
országos versenyen. Ugyanekkor Mészáros Pál, a Körösi HTSZ
versenyzője abszolút győztes lett.

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

KÉRÉS :
I

AGyomaszolg Ipari Park Klt. kéri atisztelt Lakosságot, hogy aszilárd
burkolatú utak mentén fekvő ingatlanuknál keletkezett háztartási hul
ladékot az erre a célra, és rendeltetésének megfelelően elhelyezett
edényzetben gyűjtsék, és azt ürítési napokon az ingatlan elé (7.00-ig)
kihelyezni szíveskedjenek!

Azsákokban kihelyezett hulladékot akft. csak abban az esetben szál
lítja el, ha a zsákon a GYOMAKÖZSZOLG Kft. matricája szerepel. Az
edényzetek, illetve amatricák aGyomaszolg Ipari Park Kft. telephelyén,

: az Ipartelep út 2. szám alatt szerezhetők be - munkanapokon 7.30-15.00 :
: óráig. Információ: (386-233; 386-269) :
: Kérjük a Lakosságot, hogy mindannyiunk érdekében a felhívásnak:

l_~:§:~~:~~~~~~~~~:~:~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~:_~~S!~~l~~~ 1

A nyár folyamán rendezték Gyomaendrödön, aHármas-Körös partján,
már második alkalommal a VII. Országos Köfaragó Horgászversenyt.
Akétnapos, vidám hangulatú esemény felnőtt győztese Hőgye Imre lett, női ben
Kis Dóra. Arendezés sikerét önzetlen támogatásával Szatmári József és Váradi
Zoltán segítette.

tudásszint, partner elégedettség mérése, pedagógiai hozzáadott érték
becslése. Hasonlóan a zeneiskola esetében is, míg a Családsegítő

Központnál a partneri elégedettség mérése. A program végrehajtását az
intézmények is ellenőrzik, anevelő testület aszülői szervezet véleményének
kikérésével is, a fenntartó szintén, és jóváhagyással javasolhat további
intézkedéseket.

Nyílt pályázatot hirdet a testület az erre acélra fenntartott helyiségek
ben, az ehhez szükséges műszaki megoldás három évre szóló kialakítására,
helyi vezetékes műsorszolgáltatást nyújtó televízió-stúdió hasznosítására.

ADÉGÁZ Zrt. felajánlotta, hogy megvásárolja az önkormányzat tulaj
donát képező, atelepülésen működő 22 db gázelosztó vezetéke!. Avételárat
végül húszmillió forintban fogadták el.

A területi védőnői álláshelyre, amely hosszabb ideje betöltetlen,
érkezett pályázat egy vidéki pályázótól. Amunkába állás feltétele aszolgálati
lakás, ennek hiányában albérleti hozzájárulás biztosítása. Dudás Zsuzsanna
védőnő részére havi tizenötezer forint albérleti hozzájárulást biztosítanak,
amíg aVárosi Egészségügyi Intézménynél dolgozik, illetve az önkormányzat
szolgálati lakást nem tud biztosítani számára.

Érzékenyen érintette a lakosságot a Domuszbusz Kft. új, helyijáratú
autóbusz-menetrendje, ugyanis jelentős járatszámcsökkenés történt. Az
anyagi megfontolású változást próbálták aztán korrigálni, de így is érezhető

ajáratok ritkulása. Új menetrendet készítettek, amiben igyekeztek figyelem
mel lenni az eddigi utazási szokásokra, vonatmenetrendre, munkahelyi,
fürdői, temetői utazásokra és aforgalmi csúcsokra ... (lásd külön 9. old.!)

Békés Megye Képviselő-testülete kiemeit feladatának tartja amegye
több településére vonatkozó komplex belterületi vízrendezési beruházást.
Mindez több ütemben és egyúttal állami címzett beruházásban valósul meg.
A megyében ebben az évben kezdődött meg a projekt harmadik üteme,
amely hat települést érint. A II. ütemben szereplő kilenc településen a
műszaki átadások még folyamatban vannak. Gyomaendrőd esetében ez
érinti a három belterületi holtág összekötésél, amelynek műszaki adatai:
1db szivattyúzási provizórium, tározó holtágak, iszap-eltávolítás
(31831 m3) elzáró műtárgyak 9 db, nyílt csatorna 148 fm, zárt csatorna
523 fm, átereszek: 56 fm, várható bekerülési költség 219 millió forint. A
terv szerint ebben az évben befejeződne amunka. Ahárom ütemben össze
sen 3 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg, melynek 10 százalékát
biztosítják ahelyi önkormányzatok.

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyoma
endrődi Egyesülete tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját a2 Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napja
alkalmából rendezendő ünnepségre és a2 a2t követő

közös ebédre.
Időpont: 2006. október 21..9 óra. helyszín: Bowling

étterem (Fő út 81/1.) - Zene. tánc. tombola. (Tombola
jelajánlásokat kösztönettel jogadunk.)

Fellépő művészek: Hazadi Zsuzsa nótaénekes.
Horváth Anna Napsugaras jeltáncművészés Jankovics
Andrea páros, Botos János zenész.

Az ebéd ára 1300 Ft. (A és B menü) Jelentkezés ok
tóber 17-ig a Hősök útja 56. sz. alatti irodában hétfőn.

kedden. csütörtökön 8-12 óra között, tel.: 386-677.

Minden érdeklődőtszeretettel várnakl
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Vidéki lány lettem... VII. Nemzetközi Cigányzenész· és Tánctalálkozó,
Gasztronómiai Nappal egybekötve

arany
ezüst
bronz

Fr. Ungvölgyi János, commendator

Géprongy kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-il-ig, keddtől péntekig: 8.30-il-ig,
szombaton: 8-i2-ig

Átmeneti
kabátok, ruhák

vására!

Köszönettel:

GYOMAENDRÖD
Bajcsy-Zs. út 63.

A Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndij Alapítvány a
személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a
magánszemélyek felajánlásából 2005. évben 140610 Ft támogatást
kapott. A támogatás összege az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően az alapítvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát az endrődi

születésű, hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támoga
tására használtuk fel.

Köszönjük támogatóink segítségét, továbbra is várjuk támogatá
sukat! Adószámunk: 19062255-1-04

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma - Farkas Zoltánné

A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, a Templárius
Alapítvány, az Élet-másokért Egyesület, ahelyi kereszténydemokraták és a
Karitász gyomaendrődi csoportja idén újra megrendezi a

v. "SEGíTSÜNK A RÁSZORULÓ
GYERMEKEKEN!"

jótékony célú adakozását. Terveink szerint 200 családot, közel 500 gyer
meket szeretnénk ebben az esztendőben is megajándékozni a nagylelkű

segítségeknek köszönhetően.

Helyei:
Szent Imre Katolikus Templom (Gyomaendrőd - Endrődi városrész)
• Ideje: Endrőd, 2006. december 15., péntek de. 10 óra
• Budapest, 2006. december 16., szombat

Gyűjtünk: tartós élelmiszert, írószert, játékokat, könyveket, fogkeféket,
fogkrémeket, szappant, konzerveket, törülközőket, plédeket, számítógépet
nyomtatóval és minden olyan dolgot, aminek egy gyermek örülhet!

Keresünk olyan védnököket, akik nagyobb adománnyal és hoz-
zájárulássaltámogatja agyújtésünket.

Figyelem: ruhát nem gYúltünk!

Afelajánlásokat akövetkező címre várjuk:
Szent Imre Róm. Kat. Plébánia Hivatal, 5502 Gyomaendrőd, Fő u.lsz.
Aki anyagilag szeretne segíteni, az a következő címen teheti meg:
Számlaszámunk: Templárius Alapítvány, Endrőd és Vidéke Taka

rékszövetkezet 53200015-11060273

AGasztronómiai Nap keretében rendezett főzőverseny eredménye:

vegyes kategóriában I. helyezést ért el:
• Várfi Péter, Gyomaendrőd; (gombás csülök)
• Bártkai Miklós, Békéscsaba; (halászlé)
• id. Dógi Jánosné, Gyomaendrőd, (tyúkos káposzta)

Igaz, csak arra a pár napra, amíg családommal
Gyomaendrődönnyaraltunk. Annak, aki itt nő föl, talán
természetes az, hogy az utcán a fű. le van nyirva, nin
csenek helyenként elszórt cigarettacsikkek, az emberek
nem teleJonálnak az utcán, és hogy biciklivel járnak a
sarki közértbe. Viszont nekem., a tipikusan elkényezte
tett, a lakótelepi ház 4. emeletéről kiszabadult nagy
városi lánynak, akinek az a természetes, hogy, ha
valamilyen inJormációra szüksége van, akkor megnézi a
neten, már a levegő is más volt, mint otthon.

Az első tény, amit ittlétem alatt megállapítottam, az
volt, hogy a vályogtéglából készült ház felér egy profi
légkondicionáló berendezéssel rendelkező irodaházzal.
Míg odakint a hőmérő már-már a 40 fokot súrolta, nagy
meglepetésemre a szálláshelyünknek kiválasztott
házban a lehető legkellemesebb hőmérsékletfogadott.

Másodszorra az internet és a kábeltévé hiánya tünt
föl - amit őszintén szólva egyáltalán nem bántam,
hiszen miről szóljon a vakació, ha nem arról, hogy egy
kicsit elszakadhatunk az otthoni környezettől?

A következő felderitendő terep a kert volt. (Kert?! 
őszintén szólva, eddig jóformán azt se tudtam, mi az...l
Szállásadónk első este megkért, hogy öntözzem meg
esténként a viragait - gondoltam, miért ne, 2 perc az
életemből igazán nem nagy áldozat. Kicsit ledöbbentem,
mikor rájöttem, hogy itt nem ugyanaz a kategória a vi
rágöntözés, mint otthon, ahol azt a két darab cserepes
növényt, ami a szobámat díszíti, egy ivópohárból szok
tam meglocsolni. Nem. Itt, ha nem is egész estés prog
ram a locsoms, de két percnél mindenképpen tovabb
tart.

A locsolással végezve - még mindig a kertben néze
lődve - barátkoztam össze Ginóval, a fekete kutyával.
Igazság szerint eddig eszembe sem jutott, hogy úgy iS
lehet háziáliatot tartani, hogy nem kelllevinni minden
nap sétáltatni a negyedik emeletről - nekem többek
között ugyanis ezért nem volt soha, semmilyen háziál
latom.

Miután sikerült Gino füle tövét megvakargatnom, és
ő pedig sikeresen körbeugrált engem, jött újabb
áldozatom: a kert végében, egy fa ágára kifeszített hin
taágy. Micsoda zseniális ötlet! Kár, hogy otthon, két
polc közé ugyanezt nem lehet megkreálni!

A hintaagyból kikászálódva (ami korántsem volt
olyan egyszeru feladat, mint ahogy én azt első ránézésre
gondoltam, ráadásul Gino közben hangosan ugatott,
amiből némi nevetés-félét véltem kiha11anil a biciklik
felé vettem az irányt. Hajjaj! - gondoltam magamban, itt
az újabb kihívás... Szégyen vagy sem, mindenesetre úgy
éltem le. 14 évet az életemböl, hogy nem tudtam bicik
lizni - szerencsére, tavaly nyáron sikerült valamiféle
kerékpár-tudásra szert tennem. úgyhogy felpattantam
a lehető legkisebb kempingbiciklire - és egyből az
útszéli bokorban kötöttem ki. No, de sebaj, gondoltam
magamban, miért adnám fel? Egy-két karcolás és egy
felhorzsolt térd még nem fog eltántoritani célomtól! És
- talán az én legnagyobb meglepetésemre - néhány si
kertelen próbálkozás után megbirkóztam a nagy fel
adattal, és immáron rajta ültem a kétkerekün.

A nyaralás végén számos új élménnyel gazdagodva
szálltamjel a vonatra - amit (élmények ide, vagy oda)
változatlanul kényelmesebb közlekedési eszköznek
találom., mint a biciklit... Barna Judit Bp.
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Erdélyi tábor

7

AClubNetCet Egyesületnek köszönhetően aGyomaendrődön táborozó
romániai fiatalokkal együtt mi is részt vehettünk a GTP-tábor Romániai
programján és táborában. A tábor helye az Etéd melletti Dávid-tanya volt,
mely egy festői környezetben helyezkedik el.

Magyarországról 7 fiatal vett részt: négy általános iskolás Gyoma
endrődről, három középiskolás Budapestről, valamint a romániai fiatalok,
akik előző héten nálunk táboroztak.

Augusztus 13-án vonattal indultunk el Segesvárra. Nagyon fárasztó út
volt, hét órát utaztunk. Az utazás alatt csodáltuk atájat, mely hegyes-dom
bos. Láttuk Déva várát is avonatból. Amikor Segesváron leszálltunk avona
tról, két kis busszal folytattuk az utat aszállásig. Útközben láttuk asegesvári
ütközet színhelyét és aPetőfi-emlékszobrot. Amikor elfoglaltuk aszállást és
megvacsoráztunk, atáborvezető ismertette aprogramot.

Kedden reggel a Firtos várához mentünk, ami egy jó kis gyalogtúra
volt, fel az 1065 méter magas várromhoz. Visszafelé akilátónál
piknikeztünk, majd ahazafelé vezető utat szekéren tettük meg. Felejthetetlen
élmény volt számunkra. Vacsora után következett a bővebb ismerkedés.
Játékos formában megtanultuk egymás nevét, bemutattuk saját magunkat.
Mindenki mondott magáról néhány jellemző mondatot, és ezután lehetett
kérdéseket feltenni.

Szerdán reggel busszal indultuk egy egésznapos kirándulásra, a
Parajdi sóbányához, továbbá Korondra és Szovátára - a Medve-tóhoz,
ahol megfürödtünk a sós vízben. Csodálatos tájakat láttunk végig.
Elfáradva, de vidáman értünk haza este. Vacsora, és következett az esti

KITÜNTETÉSEK
ABethlen Gábor Szakképző Iskola szeptemberi tanévnyitóján nyúj

tották át négy munkatársnak nyugdíjba vonulásuk alkalmából a
következő kitüntetéseket:

Biróné Majoros Mária és Gecseiné Pintér Eszter a
Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet az oktatási minisztertől, valamint
Putnoki Sándorné élelmezésvezető és Giricz Imre tangaz
daságvezető a földművelési és vidékfejlesztési miniszter elismerő

oklevelét, hosszan tartó, kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
Gubucz József igazgató pedig átvehette a gyöngyösi Károly

Róbert Főiskola szenátusa által adományozott Címzetes Főiskolai

Docens címet az agrár és vidékfejlesztési szakon végzett kiváló oktatási
tevékenységének elismeréseként. Ez egy komoly szakmai elismerés,
ami a két iskola közötti kapcsolattartást, közös programok szervezését
és az iskolában folyó felsőfokú szakképzés koordinálását, afőiskolához

való integrálását jelenti. ABethlen iskola, mint ismert, háromféle felső

fokú szakképzést folytat: agrárkereskedelmi asszisztens, ami a
gyöngyösi főiskolához; a hulladékgazdálkodási technológusképzés a
Tessedik főiskolához, Szarvashoz; a vadgaIdálkodási techno ló
gusképzés pedig a szegedi tudományegyetem hódmezővásárhelyi

általános karához tartozik.

élménybeszámoló. A táborvezető kérte, hogy mindenki írja le az addigi
élményeit.

Csütörtökön délelőtt volt a táborban az ún. GET-nap. Ekkor olyan
feladatot kaptunk, hogy mutassuk be városunkat, ahonnan jöttünk. Le kel
lett rajzolni a települést a nevezetes épületek megjelölésével, és három
híres ember nevét is fel kellett írni, akiknek aneve összefügg avárossal. A
mi kis csapatunk kitett magáért, mert Gyomaendrődöt nagy sikerrel mutat
tuk be.

Ebéd után megnéztük a közeli faluban lévő Szalmakalap Múzeumot.
Nagyon érdekes volt az atöbb, mint kétszáz szalmakalap és az udvaron lévő

sok - avíz által megformált - kő. Ellel díszítették az udvart. Érdekes volt
még a sok jelzőtábla, ami az udvaron volt. Mindegyik egy-egy helységet
jelzett azok közül, ahonnan voltak már látogatók. Mi a Gyomaendrőd felé
mutató táblát helyeztük el. Ha valaki arra jár, feltétlen nézze meg, és tudja,
hogy azok mi voltunk.

Akirándulásból hazaérkezve, vacsora és tábortűz. Késő estig
gyönyörködtünk a tábortűz csodálatos fényeiben, miközben közösen
énekelgettünk. Pénteken Segesvárra mentünk kirándulni. ahol megnéztük a
várat, az óratornyot, múzeumot és magát avárost. Este értünk haza, sajnos
szomorúan, mert másnap korán reggel indultunk vissza Magyarországra.
Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Utólag szeretnénk köszönetet
mondani aClubNetCet Egyesületnek és aTemplárius Alapítványnak, hogy
részt vehettünk ebben atáborban.

Agyomaendrődi csoport nevében: Bihari Ákos

55 éves évforduló
".. Kovács Imre és felesége,

Juhász Mária a közelmúltban
ünnepelték házasságkötésük 55.
évfordulóját. Ezen alkalomból
szeretettel köszöntik és jó
egészséget kívánnak lányaik,
vejeik, unokáik párjaikkal és
dédunokájukl

Felnöttképzési ajánlat
ABethelen Gábor Szakképző Iskola tanfolyamot hirdet az alábbi szak-

képesítésekre: 1. Aranykalászos gazda 2. Sajtkészítö
Részvételi díj: 40 ezer forint /fő, jelentkezési határidő: 2006. október

15-ig. További információ: 66/386-028-as telefonon.

XVI. Nemzetközi Solymásztalálkozó
Gyomaendrőd, 200&. október 24-29.

Október 25., szerda 8.30 Megnyitó aKner téren
9.00 Kiutazás avadászterületre

10.00-16.00 Solymászat
Október 26.. csütörtök 9.00 Kiutazás avadászterületre

10.00-16.00 Solymászat
Október 27., péntek 9.00 Kiutazás avadászterületre

10.00-16.00 Solymászat
Október 28., szombat 9.00 Kiutazás avadászterületre

10.00-11.00 Solymász bemutató
(honfoglaláskori jelmezben, szirti sassal, vándor
sólyommai és egerészölyvvel - Sági Oszkár) agyomai
sportpályán.

9.30-16.00 Solymászat
17.00 Záró ünnepély a solymászok által elejtett vadak
terítékével, lovas bevonulással aKner téren.
20.00 Solymászbál aBowling Treff Étteremben (zártkörű)

Czifrák Gábor EB. elnök
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Avezetőség

ATótkaép Kft. felvételt hirdet kőműves munkakörbe.
Érdeklődni: 06/30/3384-225

Gyomai majorettek sikerei

A 3. napon a nagycsoportokat bírálta a szigorú zsűri. A nagyon erős

nemzetközi mezőnyben botos senior kategóriaban a 14. helyen végzett a
csoport színpadi és menettánc koreográfiában egyaránt A fent említett
nevek mellett akövetkező lányok erősítik az együttes közösségi és csapat
munkáját: Fülöp Zsanett, Kis Viktória, Mag Bianka, Polónyi Vivien és
Arnótszky Judit.

Köszönetünket fejezzük ki, amiért intézményeink igazgatói elengedték a
lányokat: Kis Bálint Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Városi Zene
és Művészeti Iskola... Tiszteletlel köszönjük Jakus Imre képviselő úrnak és
párjának anyagi segítségét, gondoskodását, és az opolei nemzetközi
versenyen fáradhatatlan videózásukal. Örömmel köszönjük meg
Stranszkiné Zsuzsa gyomaendrődi varrónőnek ötletes ruhaterveit, anyagi
hozzájárulását. Továbbá köszönjük dr. Dávid Imre polgármester úrnak, a
humánpolitikai bizottságnak, Hangya Lajosnénak, Poharelec Lászlónak,
Gschwindt Mihálynak, Török Sándornak, Újlaky Szabolcsnak, Arnótszky
Györgynek, dr. Komlovszki Ferencnek és Gubucz József igazgató úrnak,
hogy önzetlen anyagi segitségükkeltámogatják az együttest!

HUNYA JOLÁN mazs csop. vezető

A lányok pom-pommal

ASzínfott Majoretle Csoport teljesitménye nagyon jól sikerült, a lányok
sikeresen versenyeztek! Rögtön az első napon bronzéremmel kezdett a
senior botos kategória triója: Gergely Viktória, Hajdú Tímea és Knapcsek
Kitti. Pár órával később szintén magabiztosan lépett a színpad ra botos
senior szóló kategóriában Knapcsek Kitti, aki V. helyezett lett az Európa
Bajnokságon, A2. napon pom-pom senior duó kategóriában Knapcsek Kitti
és Baráth Beáta 8. helyezést értek el, míg pom-pom senior mini formá
cióban döntős lett ahat nagylány, atőlük megszokott módon, nagyszerűen

hozták versenyformájukat - Nyíri Dóra, Hajdú Zsanett, Hajdú Tímea, Baráth
Beáta, Knapcsek Kitti, Gergely Viktória - VI. helyen végeztek l

A gyomaendrődi Országos Majorette Versenyen 12 kategóriában
dobogós helyezést elért Színfolt Majorette Együttes a nyáron is íolytatta
sikeres versenysorozatát. Július 8-án Gyulán rendezték meg a X.
Nemzetközi Tűzoltózenekari és Majorette Fesztivált, amely minősítő ver
seny is volt. A gyomai majorettek 3. alkalommal vettek részt ezen a ren
dezvényen. A szuperdöntőben, a Fődíjasok kategóriájában elhozták a
"Győztesek Nagydíja" helyezést' Nem csak a senior csoport edzett és
versenyzett. hanem ajuniorok is. Több rendezvényen sikeresen szerepeltek
a Százszorszépek. Országos Fúvószenekari és Majorette Fesztiválon,
Balatonalmádiban első alkalommal vetlek részt. Afellépések mellett legem
lékezetesebb az egész csoport számára aközös bobozás voltl

Amajorette-tánc történetében az eddigi legmeghatározóbb esemény az
Európa Bajnokságra való kijutás, versenyzés. Hat ország: Csehország,
Szlovákia, Horvátország, Lengyelország, Beloruszia és Magyarország,
közel 100 majorette csoportja versenyzett különböző kategóriákban és
korosztályokban.

II. BOGRÁCSOS BABFÖZÖVERSENY
aMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületénél

2005 májusában egyesületünk babadományt kapott egy kondorosi vál
lalkozótól, melyet szétosztottunk tagjaink között, valamint abab "adta" az ötletet
ahhoz, hogy az egyesület hagyománnyá tegye a bográcsos babételek főző

versenyét városunkban. 2005. június 4-én került sor először averseny megren
dezésére. A rendezvényről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, mely biz
tatást adott, hogy idén is megrendezzük aversenyt, melyet július 8-án tartottunk
meg egyesületünk udvarán. Hét bográcsban főtt afínomabbnál finomabb babé
tel-különlegesség, egy csapat pedig különlegességképpen körömpörköllet
főzött. Az ételeket "szakavatott" zsűri értékelte. A zsűri elnöke Várfi András,
városunk falugazdásza volt, aki nagyra értekeli egyesületünk tevékenységét.
Minden résztvevő oklevelet kapott, és kis ajándékkal köszöntük meg averseny
ben való részvételét. Akik nem főztek, azok az általuk legízletesebbnek talált
ételekból fogyaszthattak, abográcsok mind egy szemig kiürültek.

A rendezvény ragyogó napsütésben, nagyon jó hangulatban zajlott, mely
hez nagyban hozzájárult Timár Zsolt zenész műsora. Az ebéd és azsűrizés után
tombolasorsolásra került sor, melyhez tagjaink és vendégeink sok szép tombo
latárggyal járultak hozzá, melyet ezúton is megköszönünk. Valamint
köszönetünk mindenkinek, aki részt vett rendezvényünkön.

.' 5500 Gyomaehdrőd,VI. ker. 540.
._T~L / fax: .0E?~66-386-186, ,06/ ~O / 3348-018,

Építőipariszolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Eptlési 01J.ljOgOR: sOdeT. homok. (:Clllf.11t. mész. suttlitftso

MA-ZSI PAPíR-íRÓSZER BOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz.
Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási
eszközök • fénymásolás, spirálozás
Ajándék vásárlási utalvánv beváltása
Ticket Service Accor, :;:<>';;~~!'~ Sodexho
2007-es naptárak, határidőnaplók

Naponta változó akciók!

A Katona József Művelődési Központ októberi programjaiból

2DD6. október 10. (kedd) 17 óra aKatona József Művelődési Központban
Operettek és Világslágerek "Kérdezd meg aszívedet" címmel
Közreműködők: a Duna TV Kívánságkosár című műsorának előadói Endrődi

Éva és Molnár György
Belép6: 600 Ft; 800 Ft
Október 12. és 16.8-12 óráig Véradás
Október 18-31. IX. Őszi Tárlat
2006. Október 7. (szombat) 16 órától: AGalaktika Baráti ::ör vendége
lesz ARANYI LÁSZLÓ
(A Magyar Asztronautikai Társaság tagja, aNew York-i Tudományos Akadémia
rendes tagja, aBritish Interplanetary Society vezetőség tagja, valamint újságíró
és tanár)
Az előadás témái:
1. A Mars rejtélyei - titkos űrprogramok, 2. Visszatér Marduk csillaga - a
Nibiru, 3. Atlantisz - az elfelejtetett civilizáció
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A GIMNÁZIUM HíREI
Békés megye több testvérmegyével tart lenn kapcsolatot. Köztük romániai, szlová

kiai és francia is megtalálható. Kél éve aszlovákiai Zsolna megye és Békés megye úgy
gondolta, hogy aformális kapcsolatot jó lenne tartalommal megtölteni. Ezért egy delegá
ciót küldtünk Szlovákiába, hogy lelmérje a lehetőségeket, az esetleges partner
intézmények lehetőségeit, szándékát. Ennek eredményeként agyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium vezetése és aruttkai (Vrutky) gimnázium vezetése kölcsönös látogatást tett
egymásnál, amely kapcsolat baráti viszonnyá alakult.

Alapelképzelésünk az volt, hogy akét intézmény diákjai kölcsönösen megismerjék
egymás országát, természeti szépségeit, kultúráját. Emellett amegromló szlovák-magyar
viszony árnyékában szinte missziót vállalt fel mindkét intézmény, hiszen egymást megis
merve lehet megérteni, megszeretni, együttműködni. Abezárkózó nacionalista önger
jesztés még sehol sem vezetett jóra. Terveink valóra váltak, mivel egy 30 lős diákcsapat
látogatott el hozzánk április végén. Agimnázium Hősök útjai kollégiumában laktak,
miközben az út két oldalán katonai járművek sorakoztak, amelyek az árvízvédelem
munkáiban közreműködtek. Aszlovák diákok részt vettek aBethlen szakképző iskola
nemzetközi sportversenyén, meglátogalták aSajt- és Túrólesztivált, megismerték váro
sunkat, az őket kisérő tanulóinkat, jókat buliztak, sok élménnyel tértek haza.

Nyáron aKneresek viszonozták alátogatást. Ag/A osztály és három tanár egy hetet
töltött afestői szépségű vidéken.

* * *
Aközelmúltban lálogatást tettünk Szlovákiában. Ennek célja abaráti együttlét mel

lett az volt, hogy szándékunkban áll magyar-szlovák-Irancia közös EU-s pályázatot
igénybe venni kapcsolataink további elmélyilésére, illetve anyagi támogatást. Mint
ismeretes, Davidovics László, aBethlen iskola tanára évek óla dolgozik eredményesen a
francia-magyar kapcsolaion, melynek részeseiként ami diákjaink közül is jó néhányan

jártak, lanultak Franciaországban. Ez a hármas rendszer még nem gyakori, de a
lehelőségei kecsegletőek

Legközelebb szalagavató ünnepségünkre jön egy küldöttség Ruttkáról,
lestvériskolánkból. Mini megtudtuk, a magyar kapcsolat a szlovák diákokat is lázba
hozta. Készülnek hozzánk, versenyeznek, hogy eredményeik alapján ki fér majd be a
buszba, amely találkozó úgy, minI tavaly, lehetőséget ad aversenyre, abarátkozásra,
egymás megismerésére. -gimisek-

.....................................................•...............................................•...........•..............

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ-MENETREND
ÉS HELYKÖZI VOLÁN AUTÓBUSZ-MENETREND

MUNKANAPOKON
Öregszólö Déryné MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Dérvné Öregszíilö

04.45 04.50 05.00
04.50 05.00 05.04

05.10 0520 0525
05.40 05.45 05.55

06.05 06.20 06.24
06.10 06.15 06.25 Nagylaposra

06.15 0630 0634
06.20 0630 0635 06.40 06.55 07.00 Szarvasi úton

06.31 06.35 06.45 06.50 07.00 07.15 07.19
Nagylaposról 06.50 7.10 MagI. 07.15 0720 735 Lévai 07.50
Kond.út 7.10 0720 0735 07.40

0830 08.40 8.45 Fürdő

08.36 08.40 08.50 08.55 09.00 09.15 09.19
11.26 11.30 11.40 11.45 11.50 12.05 12.09

1300 13.05 13.20
1330 13.45 1350 Fürdő 13.10 13.25 13.29

14.10 14.15 1430 14.30 Kondorosi úton
14.06 14.10 14.20 14.25 15.10 15.15 1530 Nagylaposra

15.30 15.45 15.49
Szarv.14.40 14.45 15.00 Lévai 1510 16.10 1615 MagI. 1630 16.35 Kondorosi úton
15.11 15.15 15.25 15.30
Szarv.16.40 16.45 16.55 17.00
16.41 16.45 16.55 17.00 17.34 17.49
Nagylaposról 16.10 16.25 Lévai 16.35 17.30 17.35 Fürdö 17.50
17.46 17.50 18.00 18.05 18.05 18.20 18.24

18.00 18.10 18.15 19.50 19.55 20.05
2005 20.15 2020

22.10 2215 2225

MUNKASZÜNETI NAPOKON
08.20 08.25 08.35

08.45 08.55 9.00 Fürdő 16.10 16.15 Fürdő 1630
1630 16.40 16.45 17.50 17.55 Fürdő 18.10
18.10 18.20 18.25

A vastagon szedett, dó1t betűs időpontok a helyközi Volán-járatok indulása ideje!
A kigyüités azon helyközi Volán Autóbuszjáratokat tartalmazza, amelyek igénybevételével Endrödről Gyomára vagy

Gyomáról Endrődre lehet közlekedni munkanapokon.

Óvodai bővítés
ATulipános Óvodában szerény ünnep

séggel adták át rendeltetésének a bővítés

során kialakított helyiségeket. Többek
között tornaszobával, új teremmel,
személyzeti öltözővel, tálalóval, irodával
gazdagodtak, de sor kerüli a fűtés és a
vízvezeték felújítására, elkészült az akadály
mentesítés is, s ezek összköltsége mintegy
4,5 millió forintba került. A Rózsahegyi
iskolával közösen megoldott munkák saját
erejét az önkormányzat biztosította a
pályázati összegen felül. Az ÁNTSZ
igényeinek szem előtttartásávaltörténtek az
átalakítások, de így is maradt még feladat a
jövőre vonatkozóan is. Most 39 gyermek jár
ide, s két csoportban foglalkoznak velük az
óvónénik.

Jogos igény az, hogy Öregszőlőben is
szép, minőségi környezet és gondoskodás
várja a gyerekeket. A Gyomaszolg kft. által
kivitelezett átalakításhoz gratulált dr. Dávid
Imre polgármester és Jakus Imre, a körzet
képviselője is.

A Kecsegés-"zug Tájvédelmi és Horgász
Egyesület elnöksége köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2004. évi szja
1%-ával .az egyesületet támogatták.
A 427737 Ft támogatást őshonos halak
telepítésére ésa környezet védelmére
használtuk fel.

Avezetőség
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Közhasznúsági jelentés a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete,
Gyomaendrőd 2005. évi tevékenységéről

AMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete, Gyomaendrőd 1990-ben alakult meg. Az egyesület az 1997. évi elVI Tv. értelmében aBékés Megyei Bíróság Pk.
60.113/1990/5. sz. végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezet.

. Főbb tevékenysége:
Szoros kapcsolattartás és együttműködés atagsággal
Az esélyegyenlőségi jogok alapján segitségnyújtás arászorulóknak

Lelki segélyszolgálat. betegek ápolása és segftése
Tanácsadó szolgálat amindennapos közügyek intézésében (APEH, TB, kérelmek stb.)

Egészséges életmódra nevelés, orvos-beteg találkozók szervezése stb.
Az egyesület a2005. évi tevékenységét az alábbi számvitel i beszámolóval mutatja be:

A)
AlI.
B)
BIV.

D)
Dl
Dll.

E)
F)
FI.
FIl.

Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök
Eszközök
Saját tőke
Induló tőke

Tőkeváltozás

- ebb61lárgyévi eredmény
Céltartalék
Kötelezettségek
Hosszúlejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségek
Források

fl6z6év
317
317

1600
1600
1917
1917

1149
768

1917

Mérleg (ezer Ft-ban)
Tárgyév
159
159
970
970

1129
1129

1912
-783

1129

A)

B)

C)
D)

E)
F)
G)
H)
I)

Eredmény-kimutatás (ezer Ft-ban)
fláz6év Tárgyév

Összes közhasznú tev.
bevétele 3866 2224

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás (a-d) 1964 1131
a) Alapítóktó! 972 606
b) Államházt. más alrendszertől 940 448
c) Más adományozótól 52 77
2. Közhasznú tevékenységból

származó bevélelek 1902 1093
Vállalkozási tevékenység
bevétele O O
Összes bevétel 3866 2224
Közhasznú tev. költségei 3131 3007
- Anyagjellegű ráfordítások 84 90
- Személyi jellegű. ráfordítások 779 1453
- Értékcsökkenési leírás 284 158
- Egyéb kö Itségek 1984 1306
Vállalkozási tev. költségei O O
Összes tevékenység költségei 3131 3007
Adózás el6tti eredmény 735 -783
Adófizetési kötelezettség O O
Tárgyévi eredmény 735 -783

Megnevezés
A) Személyi jellegű" ráfordllások
- bérköllség
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
- személyi jellegű egyéb költségek
- személyi jellegű költségek közterhei

Összeg
1453
186
949

318

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
Megnevezés
B) AnyagjelleglI ráfordllások
C) Értékcsökkenési lefrás
Dl Egyéb költségek, ráfordllások
El Aszervezet által nyújtotltámogalások
- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

Összeg
90

158
1306

Záradék: AMérleget és Eredmény-kimutatást avezetőség megvilatta és jóváhagyta. Változatlan tartalommal aközgyűlés 2006 .05. 27-én elfogadta.
Gyomaendrőd, 2006. 05. 27.
Közhasznúsági záradék: A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete, Gyomaendrőd minden kiadása az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására irányult.

Jelentősebb kiadások: közgyűlés lebonyolftása, Esélyegyenlőségi Nap megszervezése és lebonyolítása, orvos-beteg találkozók rendezése, gyógyhelyi kirándulások szervezése
és lebonyolítása, választott tisztségviselők képzése és továbbképzése stb.

Gyomaendrőd, 2006. 05. 27. Tímárné Kozma Ágnes, elnök
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APRÓHIRDETÉSEK

JÁRMÜ

TARSKERESO

SOZOKI. fehér. 6 éves. kevéS km. ~on
tatóhoroggal. vagy anélkül eladó. Erd.:
284-196 -o-4x-

31 éves, 175 cm magas, motett lány
vagyok. Keresem társam 35-40 éves férti
személyében. Jelige: ..Magányos szív" (a
Gye. Híradó Gyomaendrod. Szabadság
tér 1. sz. szerkeszt6ségébe).

NagytesW robogó újszeru állapolban
eladIÍ. Erd.: 06/30/9781-803

Csapadékmérö
Augusztus 20. és szeptember 20. között
Gyomaendrőd belterületén (Gyoma) 18,4
mm eső hullott. HA

Veszélyes és egyéb fak kivágasát, WZlfa
vágásat, gallyazást, kertgondozást vál
lalok, Hermann Mihály, 06/20/3882-263

2 lunkclós babakocsI esővédove1 ujS2eru
állapotban eladó. I.ár 9 E rt. Erd.:
06/30/4873-964 -b-4x-
ASztalok. székek, fotelek",szekrény, ro~ant
tolószék eladó lJyomán. rd.:
06/30/9810-025 -b-4x-

kombihútő. gáztúzhely, kerékpár,
etetőszék, iáróka stb. Erd.: Körgát u. 25.
Tel.: 282-366; 06/30/9781-803;
06/30/4873-964

Képeslap-kiállítás
Gyomai, endrődi és gyomaendrődi képeslapokból nyílik kiállítás

október 5-én aKner Nyomdaipari Múzeumban. Megtekinthető november
30-ig, hétfő kivételével 9-15 óra között.

Minden érdeklődőt szeretelIel várunkl

Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
Szombat szünnap!

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478 06/30/9580-479

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-AHöldi megJelenésü~ B A Z Á K 744- és az
@A~ apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra. egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat. hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

,-----------------,---------------------------------------------------.--------------~

i INGYENESCSEREBERE~IRDETÉS(APRÓHIRDETÉS)
!. Feladó neve: ; .'.. : : ; .
i Címe: :.•. ,.

i:::::. ~:'=b~~~:{:~r~-):~~~~.~:$:=~:f=:~~,~~I' .•.:.• :.
• •• o" •••••• " •••••••••• , " ~""!'" •••••••••••••••••••••• o-o ••••••• ; • o •••••••••• :

........: ~ ~ ~~ ........•........................ ~ : .
(Irányár; Ft.) (olvasható iTássalJJL " " J

Talajmunkák: kertek, udvarok szántása,
marása, egyengetése, érd.: 386-053
Jó áliapotu nal 26-os kerekpár eladó,
vagy kempingkerékpárra cserélhető. I.ár 7
E Ft. Erd.: 285-730 este és hétvégén.
-b-4x-

Szekrenysor {3 részes, világos sZín~,
ágyneműtartó. fotel ok. széke •
padlószőnyegek (200x360; 300x360;
400x420) eladók. I.ár 1 E-25 E Ft. Erd.:
66/284-175 -b-4x-

AZ. Úl tanévben magántanári allast vállalok
általános iskolások mellé. Cél a kitűnő
bizonyítvány, tanulmányi versenyeken való
eredményes részvétel, haték,onyabb tanu
lási stratégiák elsajátítása. Erd.: 285-141
18-19 óra . 06/30/8563-218

Többlunkclós babakocSI (+Iábzsák, eso
védŐi mózeskosár~ láska) jó állapotban
eladu. I.ár 20 EFl trd.: 06!70/3126-391 
b-4x-

I, r loraszal. eego s ajvag s.
Minden kedves szépüini vá,gyó vendeget
szeretettel várok..Hol? Endrodön,\ aRózsa
~resszó mellett. Erd.: 06/30/521 ~-869
lsztell Szüioki Szemelyre szabott oktatási

Korrepetálás. felzárkózfatás, magánórák,
egyéni fejlesztő foglalkozások másnapra,
dolgozatokra, versenyekre való feikészItés.
tanlárgyspeclfikus jártasságok. készségek.
képességek (pl. fogalmazási tevékenység,
helyesfrás. szövegértés. matemalikai algo
ritmusok elsajátítása ...) fejlesztése. tehet
séggondozás általános iskolásoknak.
Mrnden felszerelés ingyen biztosílott.
Iskolai dolgozatlapok, versenytesztek
megrendelhetők. Rövid időn oelül az
iskolai teljesítmény ugrásszerű javulása
érhető el. Minden tanulni és tudni vágyó
diákot szeretettel vároki Erd.: 285-141
(esti órákban); 06/30/8563-218.
06/70/3223-664

elles v tva orgat se e mec ani us s
LAJTA típusú 16 soros csúszócsorosz yás
vetőgép eladó. I.ár 75-11 OE Ft. Erd.:
06/2U/5375-919 -b-4x-

Eladó 1 db ülokévé összecsukhato ag~, 2
db ágynemútartóval, 3db díszpárnával (35
EFl). Erd.: Sass Tünde Gye., Mirhóháll u.
26. -b-4x-

HasznaltcIkkek eladók: húlo, fagyasztó,

80ntásból eladók: 4 db alu radiátor 120
taqosak), 1 db konvektor, 3 db bej éri
muanyag ajtó. I.ár 10-15-5 E Ft. Erd.:
06/20/9506-703 -b-4x-

Alsó tagozatos g~ermekek korrepetálását
vallai om. Erd.: Gye., Bethlen u. 40.;
06/30/4618-025 -b-4x-

KIsállatkozmetika a volt ÁFtSZ udvarban
~ajcsy-zs. út) Tel.: 06/30/5749-735

ázsa, súlyo1<kal, kéZikOCSI. p'árnázoll
székek, éjjelt szekrény. hármas tükör, ágy
belétek. páros ágy eladó. Erd.:
06/20/9428-257

Takarmánvtököt veszek 10=100 q-Ig. Tel.:
06/70/2191-068 -b-4x-

Eladó: DBF régi tipusú. némel asztali,
kombinálható fémforgácsaló gép. eszterga
és maró egy,ben. oszlófejjel 220V/150W.
I.ár 85 EFt. Erd.: 06/20/8056-159 -b-4x
BAO-LUX Fürdószoba Szalonl MI meg
valósftjuk álmai fürdőszobájátl Nézzen Ile
hozzánk. s nem bánja meg! Hol? Szarvas.
Deák F. 2. sz. Tel .. 216-023
MA-ZSI Papír Irószer továbbra IS válja
kedves vásárlói! új helyen, megújult
árukészlettel! Gye. Kossuth u. 34. sz. Tel.:
06/30/4267-121

Gyoman, a Hantos-kertben 420 n.öl
gyümölcsöskert elad~ villany, lúrott kút
van, horgászati lehetuség. I.ár 450 E Ft.
Erd.: 66/282-376 esti órákban -b-4x-

ecseg en eso ue - ert vIzparti
telek, í.óllerm szilvafákkal elad . I.ár 2,2
MFt. Erd.: 66/386-19116 ó után -b-4x
Gye. központjában osszkomlortos pa
rasztház eladó, lakóteleQi csere is érdekel
1., 2. em. I.ár 8 M Ft. Erd.: 06/70/3843
329 8-16 ó-i -b-4x-

ye., yom n szo s.pssz özmuves
kertes családi áz eladó. Erd.: 282-233;
06/30/2554-630; 06/70/5165-223;
06/20/9890-691

INGATLAN

Iszappakolás. lávaköves. nYIrokmasszáZs.
mell és dekollázs. valamint stria és cel
lulitkezelés, kézre. lábra algás. paraHinos
pakolás. Erd.: 06/30/9072-il91

Endr6dön, Bónom-zugban vlzp'artl telek
bekerítve, 1705 m2 termő gyümólcsfákkal,
egy 5 személyes. lakókocsIval eladó. I.ár
2,5 M Ft. Erd.: 06/20/9341-645;
06/20/3586-464 -b-4x-
Gye., 190 m2-es, 2garáZsos, összkomfor
tos családi ház eladó. I.ár 13 M Ft. Erd.:
06/20/4830-560; 06/20/3586-464 -b-4x
Gye. -9n _kis paraszth?i nagy kerttel~ leljJJlt
va, gázfutéssel elado. I.ár 4,2 M rt. Erd.:
06/70/4551-808 -b-4x-
Endrődön. a Blaha L. u. 2 szobas+
ebédlős, összkomfortos családi ház mel
léképüleltel azonnal beköltözhetően eladó.
I.ár 9,5 MFt. Erd.: 06/20/5375-919 -b-4x
Gye' l BákócZl u. 2. sz. alatt háZ eladó. I.ár
15 M FL (részletfizetés megegyezés
szerint). Erd.: hétköznap 18 óráig
06/30/2538-578 -b-4x-

Gyomán
l

Vásárten ltp. -en földszrntl. 3
szobás akás Qilrázzsal eladó. Ar meg
egyezés szerint Erd.: 66/284-996 -b
Gyomán, a BercsénYI u. 15. sz. alatt 1,5
szobás, összkomlortos ház belül téliesen
f.elújítottjLarázzsal eladó. I.ár 4,8 M Ft.
Erd.: 06!70/7734-477 -b-4x-

Gye, Oregszolo, Szolőskert u 18. sz. alat
ti ház eladó. Erd.: 280-191; 06/20/4907
557

Póhalmon, köves ut mellettilanya eladó,
700 m1 gazdasági épülelte és 2 hektár
(öddel (villany. fúratt kút van). I.ár 2,5 MFt
Erd.: 06/30/4844-889 -b-4x-

ye.. s rteri tp.-en ti szrntl 1 sza as
lakás eladó. I.ár 5MFt. Erd.: 06/70/5617
835 -b-4x-

Gye., IlJusagl ltp, 2. em. lakás elado I.ár 6
MFt. Erd.: 06/30/3551-429 -b-4x-

Endrod központi részén összkomfortos.
hosszú parasztház gazdasági épülelekkel.
garázzsal eladó. I:ár 4.6 M Ft. Erd.:
66/282-898; 06/20/2541-262 -b-4x-

VEGYES

GYDman, tetótérbeépitéses, 2 család
réSzére is alkalmas, hószigetelt családi
ház, melléké~ülettel, garázzsal, ipari áram
mal, 600 m-es telken eladó. Lakótelepi
cserét is beszámítunk I.ár: 12,9 M Ft. Er
deklődni: 06/30/4716-476-os telefonszá
mon lehet. -b-4x-

Gye., Endród, Napkeleti u, 18. sz. alatti
komlort nélküli parasztház eladó. Ar meg
egy. szer. Erd.: 06/70/5799-770 -b-4x
Gyomán, Tompa u. 16. sz. alatt 3 szabás,
összközműves ház ipari .. árammal, nagy
telekkel eladó. Erd.: Okrösné Dusek
Kalalin, 5500 Gye., Tompa u. 9.

Gye. váras központjában, lürdohöz közel
nagy családi ház eladó. Gye., Arany J. u. 1.
I.ár 15 MFt. Erd. ahelyszínen -b-4x
Gye., 2szobás összkomlortos ház lakható
melléképülette!. garázzsal eladó, lakót~lepi
lakáscsere is érdekel. I.ár 7,5 M Ft. Erd.:
66/386-588 -b-4x-
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Személyes ügyfélszolgálat: minden kedden 14-18 óráig, Kossuth u. 18.

A tanfolyamok helye: Kossuth u. lB., a gyomai KNER Múzeum mellett.
Jelentkezés: Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál
Tel./fax; üzenetrögzítő: 661282-686; 2014684-876, 20/9142-122
e-maii: vendel@aneLhu.margil@aneLhu.vendel@internet-X.hu

Egyéb szolgáltatásaink:
nyelvvizsgákkal kapcsolatos információ (TELe, ÖSO, ITK Origó)
próbavizsga, szinlfelmérés

Angolul, franciául,

németül, olaszul

szeretne tanulni?
ÖSSZEL INDULÓ NYELVTANFOLYAMAINK:

kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
alapfokúlól aközépfokú nyelvvizsgáig 260 óra
diákok részére érettségi felkészítő és felzárk6ztató
Atanlolyamok időtartama szakaszonként:

kezdő, újrakezdő tanfolyam 1DO óra
nyelvvizsga elökészítff 1DD óra
nyelvvizsga tréning 40 óra
haladó 60 óra
próba-tanfolyam 30 óra

• 6-10 fős csoportok
• vizsgacélú nyelvoktatás
• kezdő, újrakezdő, haladó szinten
• egyéni segítség
• beiratkozás szeptemberben, januárban, májusban

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

Hagyományos kínai orvoslás
Szolgállatásaim, tanítok: kínai egészségmasszázs, akupresszúra •
Svédmasszázs, frissítés • Hö[gyeknek speciális fogyasztó program •
Dohányzásról való leszoktatás megkönnyítése • Kínai hagyományos ter
mészetgyógyászat • Akupunktúra (tűszúrás, akupresszúra, moxibuszcio,
köpölyözés), belgyógyászati, nőgyógyászati,gyerinek- és bénulásos
betegségek természetes gyógyítása • Fejfájás, csigolyasérülés, nyak- és
derék, kar- és lábfájás gyógyítása • Depressziós, stresszes tünetek eny
hítése, idegrendszeri problémák gyógyítása

Tegyen egy próbát dL Wang rendelőjében!

Vizsgáltassa meg magát, és kezeltesse idejében problémáit l

BetegSégmeg1fés:Jtsz~sek számára!

m::. 1tJA1t9 *u eA1
aMagyar-Kínai Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyszerészeti

Tudományos Egyesület elnökhelyettese
Békéscsaba, Szent Islván tér 9. sz. fsz. 10. TeL: 06/30/4506-070

Yin-Yang Stúdió

RÓZA VENDEL

(J Gyomaendrőd, Hársfa u. 811. ()
Tel./fax/ü: rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vende1@anet.hu
Nyilvántartási szám: 06-0077-02

PATyoLAT YOMÁN
A KOSSUT~ u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGyrisZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTÍTÁSA

kEdVElŐ ÁRON, Rövid HATÁRidŐRE.
NyiTVA: hÉTfőTől pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq

KözülETEkNEk hÁZTól hÁZiq szÁllíTÁsI

Ügyfélfogadás: hétfff, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrffd, Kossuth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2006. október ii-én, 17 órakor
Endrődön: 2006. október ii-én, 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, «

segédmotoros kerékpár ~
Jelentkezni:

Gyomaendród, Kossuth u. 18. Tetefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: nól felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől 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, ke~~~~~

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~~~ '.
~hobby·, kemPlDllszakuzlet 1(.-~

HORGÁSZ FELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig
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•
Ir~c

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFl- ÉS KÜLÖN NÓI BODYTEREM, SZAUNA,

SZOLARIUM, MASSZAZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

Az októberi fitneszbérletekhez 5 perces ingyen szolárium jár!
Bérletek, napijegyek, teremigény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: H.-P.: 8-21-ig, 5zo., Vas.: 14-21-ig.

Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

BEL,SÓÉPíTÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/33~6-075

KIVliELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz

falak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 1030 H/tábla
12,5 mm: 1070 Ftftábla, impregnált 12,5 mm: 1728 H/tábla

• Estrich beton 624Ft/40 kg, hőszigetelő rendszer
1620 H/mZ-tól, ISOVER 10 cm höszig. 5265 H/tek.,

tetóróliál<, faanyago I<, Frühwald térl<övel<!
PROKONCErT energiatakarékos épftési rendszer,

5O-700f0-ké\1 kevesebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombe.ton 7-12 óráig

ELÉPÉSI DíJ
CS K 5000 t

Családi csomag .. Plusz csomag
Sport csomag együtt
4990 forint havidijért!

Továbbá akciós lehetőség .
2 beltéri egység igénylésére!

Akciós feltételek szerint - További részletek üzletűnkben

Te!emax Távköz!éstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeJ.:66/442-755
Gyomaendrődi szerefőnk:20/9-266-853

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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.

"'HE'~IfII. X 5500 Gyomaendrőd,•J" Ipartelep u. 3.
_ Tel./fax: 66/386·614,

Epítőipari Kft. 66/386·226

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

keretes állvány, útpanel. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

Érd.: 30/9552-374

TAPÉTÁK:
széles választékban, papír, selyem,
habosított, fűrészporos tapéta 30 m-es 800 FI/tek
33,5 m-es 975 FI/tek
öntapadós tapéta 45 cm-es 295 FI/m
67,5 cm-es 495 FI/m
Csempe utánzalú tapéta 1020 FI/m
Fali poszterek, bordűrök

Polystirol mennyezet lapok 635 Ft/2m2

Szegőlécek már 199 Ft-tól
Egyéb: Műanyag kerti bútor 20%-kal olcsóbban, amíg akészlet tart!
Nyilva tartás: H-P 8-12-ig 13-17.30-ig Sz 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553, mobil: 06/70/5037-612

,:':'.~.~>, TAPÉTA, FESTÉK ''':'~
~:,.' ÉS AJÁNDÉKSZALON

•• o? •

_5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.
~r. '. ~ ~ .

r"-'-'-'-'~'~'~'-'-"-"

i . PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
. PAPIRDOBOZ gyártása "

! STANCfDRMA KÉszíTÉS!
I RÓZA KFT. I
'1 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. lll. "I

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122
" E-maiI: vendel@anet.hu .
~._._._._.~=~a~._._._.~
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Sándor Service, Kft.

Ajánlatunk bővült festékáruval: zománc, falfestékek, ..
Csemperagasztó, glettanyagok, ecsetek

Műanyag kukák, virághagymák, rózsatövek, műtrágya,

esőruha, gumicsizma, fólia, alulétra
Befőzéshez üvegek, üvegtetők, üstház, bográcsok,

bográcstartók, szúnyogháló, rovarirtók, fűnyírók,

szegélynyírók
Szögek, csavarok, szerszámok, szerszámnyél,

sövényvágók, szeneskályhák, kályhacsövek, savanyító
edények, lombszívó, kerti szerszámok, aprító szer

számok, facsemetevédő, hólapát
Szobai szőnyegek 2x3 m, viaszosvászon, műanyag

cefrés hordók 120-220 literes
Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~?Itáü
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

,. ,.
AGRO ARUHA

Fő út 15. sz.

! FOOI tho dif1eronce

! ~

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externet.hu
honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépitő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

.GY'O'MAEND'RÖDI BÚTORBOLT .
. 'J<'isrétiutca 36. szám" .

.(volt Tejcsarnokkal,szempen)

További kínálatunk:
• ol.. • . •

,; • szekrénysorok
- • ülőgarnitúrák: 3+2+ 1; 3+ 1+1

• franciaágyak, heverők ".
, .' :.étkezőgarFlitÚrák. .

eszéJes:v,álasz±ékb'ankfegészítő kisbútorok
". . "'. _. , . \ ........-

,'KÉT ·BA".K K~I)V~~Ő HITE~EH
'ÜG-YI Nt:É.ZÉS~:HEL.~stíN EN "~-:

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig:~17 óráig,
'szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282:068 '.

. '\ '

'. AKCIÓS KONYHÁK: 49 900 H-6~ OOO Ft-ig'-
t}6~1 ,8-as FRANCIAÁGYAK 27000 Ft"-tól :~:
3+2+1,ÜLŐG'ARNITÚRÁK 108000 Ft.,tól·
-,,",: . ,I .< - '/ •

~ ..:'
i :

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

Te~fon: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~~t~G.::m:~~r~d~ r:.0~s~a:.: ~9.:. .J

r--·_·----------------,
i FAHULLA~ÉK, FENYŐ TŰZIFA ELADÓ! i
. Erd.: 06/30/3233-364 .
L._._._._._._._._._._.~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:
:MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ez még nem minden! Akciós menüink mellett most ingyenes opciós csomagot is kap új
autójához! Nálunk akár 0% önerővel is vásárolhat uj autót!

Az akció részleteiról érdeklodjön értékesító1nknél!

OP-L MEZŐTÚRKft. - 5400 Mezőtúr,. Puskin út 79.
Tel.: 56/350-424, Fax: 56/351-180

e-maii: opelmezo@opelmezo.axelero.net
Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig

Gyomaendriídiek, figyelem!
Készletünk erejéig és amost megrendelt autókra három szenzációs
ajánlattal lepjük meg Önöket:

• Új autója mellé ajándék asztali DVD, vagy
• Mini HIFI torony, vagy
• CD rádió és vonóhorog közül választhat *(csak Opel Astra Classic II. típus esetén)

DEÁK ISTVÁN
Tel.: 06/30/6339-626

Keressen bennünket bizalommal!
DÉVAY LÁSZLÓ

Tel.: 06/20/5124-777
MAJOR BALÁZS

Tel.: 06/30/9457-385

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron

oltott mész • orosz szén, AKÁC tűzifa
Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

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

DINYA IMRE

Az OP-L Mezötúr Kft. szervize vállalja:
• Az Opel gépjárművek teljeskörű szervizelését, javítását
• Rövid határidőre vállaljuk sérült, karambolos autók javítását.

Allianz Hungária helyszíni kárügyintézés.
• Bármilyen típusú jármű garancián túli szervizelésél,

klíma javítását.
• Folyamatos olajcsere akciói PI.: Opel, VW - 8000 Ft-tól

(4 I olaj, olajszűrő, munkadíj)

Forduljon bizalommal KDVÁCS LÁSZLÓ szervizvezetőhöz

a06/30/9457-384-es telefonszámon!

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-ls. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok, Dunaferr

radiátorok, ötrétegű csövek, idomok, boylerok, kazánok,

fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STI HL láncfűrészek és tartozékai k

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TElEfON: 284~255

TovÁbb TART A NAPSZEMÜVEGVÁSÁR }O-~O%

ÁRENGEdMÉNNYEL!

INC;YENES kOMPUTERES SZEMVizsC;ÁlAT

H/K.~P.~S20. dÉlElőn

SzTK-vÉNYEk bEvÁITÁsA • SZEMüvEGEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPS2I;MÜVEGEk

NAC;Y VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk

EGYES PROGREsszív lENcsÉk 20% ÁRENGEdMÉNNYElI
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁssAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAr!

TisZTElETTEl: Szarfi.a GaIa f.(rSlERÉS2MESTER
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OSli AKCID!!!
Padlószőnyeg 888 Ft/m 2-től _
Laminált padló 1111 Ft/m 2-től

FÜGGÖNYÖK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

ŐSZI AKCiÓI
Csillárok 4990 Ft-tól, spotlámpák BOMBA ÁRON!

Kettes spotok már 2190 Ft-tól, fürdőszobai lámpák,
UFO lámpák hatalmas választékban!

Kültéri falikarok 20% kedvezménnyel

Elektromos kávéfőzők 30% kedvezménnyel,
9900 Ft helyett 6900 Ft-ért! (Csak fekete színben)

Újdonságaink: spanyol burkolólapok

Hidromasszázs gőzkabinok már 199 OOO Ft-tól
(trópusi zuhany, digitális vezérlőpanell, lábmasszázs stb)

Mediterrán kőburkolatok 2790 Ftlm2

(1cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4cm)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30 szombaton 8-12 óráig
Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

AJANLATAINK: (a készlet erejéig érvényes!)

Philips 32PF3320 82 cm-es lcd tv~ helyett Étkezőasztal +4szék - 31 800 Ft

249.999 Ft Étkezőasztal +6szék - 54900 Ft

LG RZ32LZ55 82 cm-es lcd tv~ helyett Üveg étkezőasztal + 6szék - 79900 Ft

249999 Ft Relax fotel - 10 900 Ft
SAMSUNG LE32T51 B82 cm-es lcd tv~ helyett Gyerek heverő _24900 Ft - 29900 Ft

279999 Ft
THOMSON 26LB0455 66 cm-es lcd tv 189999 helyett Gyerekágy - 15900 Ft

~ Ft Luxor kanapé + 2 Relax fotel - 74900 Ft

PANASONOC TX20LB2P/G 51 cm-es lcd tv~ Hintaszék + lábtartó 29900 Ft
helyett 109999 Ft Bevezető áron!

További akciónkért nézzen be áruházunkba! • Ajándékba adjon VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!!!
Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hitel (6-60 hónapig, önerő-befizetés nélkül. GYES-sel és nyugdíjjal is igénybe vehető

hitellehetőségek), ingyenes házhozszállítás Gyomaendrőd területén, függöny- és szőnyegbeszegés!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!
Nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óráig; szombaton 9.00-13.00 óráig. Telefon: 66/285-559

Gyomaendrödl Híradó • Gyomaendrőd Város Önkonnányzatának lapja· Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődVáros Képviselő-testülete.5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-maiI: gyehirado@freemaiI.hu.Terjesztikagyomaendrődlkereskedők.Engedélyszám: IlI/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390



" ,
GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM • 2006. NOVEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

Október 31-én, Mezőhegyesen rendezték a Közleke
dés Mesterfokon vetélkedőt. Ezen részt vett Várfi András
polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző a gyomaendrődi

önkormányzat képviseletében. A polgármesterek és jegy
zők elméleti és gyakorlati képességeikről adtak számot.
A képen az általuk elért III. helyezésért járó díjakkal lát
hatók.

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 igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd.Madách u. 2/2.
Mobi!: 06/20/3596-842. 06/70/9455-793

A TARTALOMBÓl:
Az új testület alakuló ülése 3. oldal

Megkérdeztük a polgármestert 2. oldal

A katolikus iskola hírei 5. oldal

Kitüntették a helyi Munkaügyi Központot 6. oldal

A francia kapcsolatok 7. oldal

30 év után találkoztak a testvérek 7. oldal

'56-os ünnepi megemlékezés 8. oldal

••• It ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! :
6éves hitelügyintézési gyakorlattal, refereneiával. önálló, független irodával

rendelkezünk!
500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig forint és deviza alapú hitelek!

ALAPKAMAT 3,9S%-tól!!!
Lakáscélú és szabadfelhasználású hitelek, adósságrendezés, terhelt
ingatlanra is plusz hitelek, szoc.pol. ügyinté~és, személyi hitelek,

hitelkiváltás, ingatlan lízing, új gyorshitelek Uj! Vállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitel törlesztése pl.:

1MFt esetén 20 évre 6100 FVhó, 25 évre 5480 FVhó
AKCiÓ!!! • MEGHOSSZABBírVA 200&. NOVEMBER 17-IG! •

: Forint alapú hitelek esetén (új lakás épaése és új lakás vásárlása), valamint minden
: deviza (CHF) alapú hitel benyújtása esetén nincs értékbecslési és közjegyzól

díj, illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki költségmentességgel
(pl. régi típusú ~itelek kiváltása. személyi hitelek kiváltása ingatlanfedezettel),

Epílési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!
. Fészekrakó program 35 éves korig
Epítkezés, új és használt lakás vásárlása esetén állami garaneiával, 10% önerővel •

vagy önerő nélkül is, 50% szoe.pollal
Devizahitelek havi fix törlesztéssel (5 év) árfolyamgaranciával

Köztisztviselői és közalkalmazoUi hitelek állami garaneiával.
csak.a vásárolt ingatlan fedezetével12.5 MFt-tól 25 MFI-ig

Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3 Mft-ig!
Devizában, akár árfolyamgaraneiával, egyenletes törlesztési mód melleIt,

egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzői díj nélkül!
Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alaU)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélküli
Vályogépülelek esetén is hitellehetőség l

Fontos!!! Ahitelszerzffdések mellé életbiztosítás kötése nem
kötelezff!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szaboltan. gyorsan. szakszerűen!

Leinformálhalóak és mobitak vagyunk!
Az elvégzett munkánkért felelffsséget vállalunk!

.. Hívjon bizalommal! •
Ugyfélfogadás és teljes körű lájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpontegyezteléssel! •.
Tisztelettel: Tóth Jánosné üzleti ffftanácsadó 06/20/9376-738

Tóth János területi képvisel ff 06/20/9220-990 •
Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, 06/20/4551-211.06/70/5589-247. .....•............•.....•........•..•..........•...••..•.......
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT @
.

• • ~ 0.- •

• Gratulálunk a megválasztásához!
Köszönöm szépen aválasztópolgároknak abizalmat, igyekszem avárost szolgálni.

Október elsejétól nem csak azon választópolgároknak vagyok apolgármestere akik rám
szavaztak, hanem Gyomaendrőd minden polgárának.

• Milyen volt akezdés, ahivatalba lépése? .
Október harmadikától járok be rendszeresen ahivatalba, az ünnepi ülést megelőzően

már ismerkedtem amunkahellyel. Barátságosan fogadtak, úgy gondolom, hogy jól együtt
tudunk majd működni az osztályokon dolgozókkal, és ahivatal képes ellátni afeladatát.

• Volt-e már fontosabb döntése?
Mindjárt az elején össze kellett állítani a bizottságokat. a különböző tisztségeket ki

kellett osztani. Úgy gondolom, hogy sikerütt ezekben képviselőtársaimmal megegyezni,
egyelértésüket aszavazások eredményei jól mutatták. Jelen pittanatban egy megoldásra
váró probléma van, ez pedig az, hogy aVárosi Gondozási Központ jelentósen túllépte a
köttségvetését. Aprobléma meglárgyalása napirendre kerül amost következő ülésen.

• Néhány bizottság neve megvá/tozott, ez új feladatokat jelent?
Anevek mettett aszervezeti és működési szabályzat is megváltozott afunkcióik vál

toztak, bővültek. Mivel aválasztási kampány során többen felvetették, hogya mezőgaz

daság nem szerepel kellő súllyal abizottságokban. ezért aVárosüzemeltetésiBizottságba
név szerint is bevettük a mezőgazdaságol, ugyanakkor ezt tartalommal is meg krvánjuk
tölteni, mert nagyon égető és euel összefüggő probléma aváros ár- és belvlzvédelmének
a helyzete. Komplex rekonstrukcióval meg kell valósnani a mezőgazdasági területek
belvízmentesítését. Továbbá a Humánpolitikai Bizottságnak túl nagy volt a feladatköre
eddig, aJogi és Ügyrendi Bizottságnak kisebb, ezért feladaVátcsoportositás történt. Ez
utóbbi tehát kiegészült: oktatás, kultúra, civil szervezetek, esélyegyenlőség témakörével.
Ennek megfelelően nagyobb is lett ebizottság létszáma, mint korábban volt.

• Miért esett választása alpolgármesterként Csányi Istvánra?
Egyrészt hagyomány és gyakorlat is volt a testületben: hogyha gyomai a pol

gármester akkor endrődi az alpolgármester. Másrészt aképviselők bizalommal támogat
ták Csányi Istvánt. Az alpolgármester a polgármester közvetlen segitője, távollétében
helyettesítője. Én meglelelő embernek tartom Csányi urat a feladatra. Abizottságok élére
is a megfelelő személyt kellett biztositani, a testület tagjai helyesnek találták
elképzelésemet ebben.

• Kósza hírek szerint elterjedt. hogy nagytakarítás lesz... Valóban vannak-e szemé
lyi cserére vonatkozó elképzelései?

Én nem szeretnék nagytakaritani. Aki megfelelően végzi munkáját. annak ezután is
helye van. Azonban új szemlélethez új emberek is kellenek. Elképzelhetők személycserék,
de lehet. hogy ezeket a cseréket egyébként is indukálta az éleI, mert például többen
nyugdíjba vonulnak az önkormányzatban. Meg kell találni helyetlük a megfelelő szemé
lyeket, akár nyugdijaztatás, akár esetleges alkalmatlanság miatl

• Van-e a testülel, vagy a hivatal, az önkormányzat működésére vonatkozó,
eddigiekt61 eltérö elgondolása?

Abizottságokhoz kRpest változik az osztályok munkája, de egyébként jelentős átszer
vezést nem tervezek. Mivel váltást hirdettem - ám ez nem felforgatás! akar jelenteni -,
egyes területeken lehet változás. Hangsúlyozni kiván om, hogya nyitotIságai, aproblémák
minél nagyobb mérvú kibeszélését, az emberek jobb tájékoztatását értem vállás alatt.
Ennek érdekében kivánok dolgozni akövetkezőkben, .

• Akultúra te/Otetén mire számílhalunk? - ezl kérdezik néhányan...
Akultúra számomra fontos dolog. Én magam is olvasó, szinhéizba járó, kullúrával

foglalkozó ember vagyok, ezt az élet részének tartom. A helyi múvészeti egyesületek
megfelelő támogatása, működésük figyelemmel kísérése, gondjaik megoldása alapvető

feladat. Múvészeti rendezvények, kiállítások, zenei események számomra is fontosak.
Annál értékesebb egy város. minél jobban a helyükön vimnak ezek a dolgok. érezhető.
látható jelenlétük.

• Testvérvárosi kapcsotatokról mi a véleménye?
Jelenleg három testvérvárosunk van. s nagyon fontosnak tartom ezeket akapcsola

tokat. Szeretném, ha nem csak aváros vezetői tartanák akapcsolatot. hanem acivil szféra,
az egyesületek is mind jobban bekapcsolódnának ebbe és önálló kapcsolatokat alaki
tanának ki. Gazdasági életünk lejleszlése érdekében is lépni kell ezen a területen. Ehhez
kinálkozó lehetőség a szomszédos Arad teslvérmegyében egy településsel felvenni a
kapcsolatot. Ezen a feladaton dolgozunk most. Kialakultak már Franciaországgal is na
gyon jó kapcsolatok ahelyi Bethlen iskola egyik tanárán, Davidavies Lászlón keresztül.
ami egy újabb. hasznos testvérvárosi. kapcsolatot is eredményezhet....

Végül egy gondolatomat, kérésemel adom közzé. Szeretném, ha aválaszlöpolgárok
nem a polgármestertől várnák el, hogy mindent megtervezzen, kialakitson. Kérem
ötleleikkel keressenek meg. Javasolják, hogyan szeretnének egyes dolgokat megvalósi
tani, milyen módon szeretnék szebbé tenni Gyomaendrődöt, és azt, hogyan legyen
élhetőbb avárosunk.

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

Anémet testvérvárosból, Schönekböl járt nálunk kél képviselő félhivatalos látogatá
son, minek során aGondozási Központnak hoztak értékes felszereléseket. ajándékokat.

Köszönetet mondott Hangyáné képviselő asszonyaGyomaszolg Ipari Park Kft-nek,
amiért agyomai köztemetőben két új viz-közkilolyót létesítellek. Továbbá aszennyvíuel
kapcsolatos garanciális javitásokról kérdezett, hogy azok megtörténnek-e az idén, mert a
körzetében legalább négy helyei érint akeletkezell kátyúkmiall. Aválaszból kiderült, hogy
ezeket agaranciális javításokat aStrabag végzi majd el.

Dezsö Zoltán a hallgatóság soraiból arra volt kiváncsi. hogya Híradó Választási
ingyenes száma miért volt kevés, illetve egyes helyekre csak a fele mennyiség került.
Csorba Csaba jegyző úr és alap szerkesztője közölte arideg tényeket. miszerint aszoká
sos helyekere, szokásos mennyiségben került a választási példány, egyetlen hely sem
maradt ki, viszont amennyiség, sajnos, valóban nem volt elegendő, de ezt avárosvezetés
határozta meg. Ezenkívül, ingyenes példány lévén, nyilván nem csak aszokásos vásárló
kör szolgálta ki magát aHíradó különsZámából.
NAPIRENDI PONTOKBÓl

V Beszámoltak az önkormányzat és intézményei az I-III. negyedéves
tevékenységükről. A Gondozási Központ vonatkozásában a túlfinanszírozás okán lor
ráshiány kivizsgálására független könyvvizsgáló megbízását rendelik .el. Jelenleg
12,56%-os túllépés látható időarányosan, ugyanakkor több mint 8millió forint abevételi
kiesés különböző okok miatt, például, járulékok növekedése, dologi kiadások stb.
Várhatóan az intézménynek több mint 16 millió forint többlellámogatásra lesz szüksége.

..... Támogatja a testület a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
számára a bölcsőde kialakítását az endrődi városrészben. Aszolgáltatás megindításához
több mint egy millió forintos visszatéritendő támogalást biztosítanak. Megállapodás
megkötésére aműködési engedély kiadása után kerül sor. Az önkormányzat 2007. január
2-tól amúködtetéshez havi 12850 Ft kiegészftő támogatást biztosít.

..... A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának múködési besorolás vál-

Képviselő-testületi ülés november 2-án
tozása, s további lehetséges működési megoldások érdekében történt javaslat. hogya
laboratóriumi munkákra kössenek szerződést a gyulai Pándy Kálmán Kórházzal A
jövőben igya betegek kiszolgálása javul. nem kell bizonyos esetekben vidékre utazni ilyen
ellátásokra Amegoldás szerint továbbra is marad az intézménynél két fős asszisztensi lél
szám, akik elvégzik a feladatokat. Egyikük foglalkoztatását a gyulai kórház vállalja A
szerződés előkészitését dr. Gedei Margit főorvos végzi el, valamint az erre vonatkozó
meglelelő labor kialakitására pályéizati lehetőséget is vegyen számba.

..... Az EÜ inlézmény .az egészségügyi ellátórendszer struklúraálalakitásának lámo
gatására, az intézményi átalakftások megkezdésére" pályázatol kiván benyújtani. Ennek
tartalma kiterjed például abetegellálásban avárakozási idő csökkentésére, abeinduló vi
zitdij adminiszlrálására, belegirányitási rendszerre, leletkiadásra stb. A pályázott összeg
ehhez 4 milliÓ fari n!, asaját erővel rendelkeznek

V AHősök útján lekvő Vállalkozók Háza ingatlanon szükséges elvégezni bizonyos
karbantartási munkákat, ennek összege 1,1 millió forint lenne. Egyetért a testület abban
is, hogyaFalugazdász irodában ügyfélszolgálati feladatok biztosításához Holmanné
Szabó Gaoriellát 4órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében alkalmauák

V Eredménytelennek nyílvánitják a 9 belterületi utca épitése tárgyában indilott
közbeszerzési eljárást. mivel egyajánlattévő sem nyújtott be megfelelő ajánlatot. A ler
vezett 70 milliós bekerülési köllség összegének erejéig új közbeszerzési tárgyalásos
egyszerú eljárás lefolytatását kezdeményezik az árajánlatok csökkentése érdekében. Euel
ugyan kicsit késnek az útépitések, de tavasszal mindenképpen elkezdődnek Az eljárás
ismételt lefolytatása alakosság érdeke is, mivel ameghatározott houájárulások összegei
az új eljárás után nem válloznak, vagyis nem kell várhatóan több pénzt erre fizetni Az
érintett utcák (Zárójelben a nem Végleges, tervezelllakossági hozzájárulások): Dankó P
(81796), Bányász u. (65174). Polányi u IV. Ü. (116210). Polányi u.111. ü. (76590), Liszt
F. u.(78319). Kürt u. ((96322). Budai N. A. u. (88270), Kálvin u. II ü. ((I22435),
Kazinczy u. (112413). (Amennyiben nem indulna új eljárás a lakossági hozzájárulások
legalább 20%-kal emelkednének. amit ezzel szeretnének elkerülni)
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Megtörtént a kisebbségi önkormányzatok beiktatása is. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke ifj. Dógi János, elnökhelyettese
Berki Zoltánné, míg aNémet Kisebbségi Önkormányzatnál elnök Hack
Mária, elnökhelyettes Schwalm Márton lett. Legelső feladataik közé az SZMSZ
felülvizsgálata tartozik.

VÁRFI ANDRÁS székfoglaló beszédéből:
Megköszönte mindazoknak aszavazatát, akik rá voksoltak, majd kijelentet

te, hogy október elsejétől Gyomaendrőd minden polgárát kívánja szolgálni.
Nyílt és demokratikus városvezetést szeretne megvalósítani, amibe minden pol
gárnak van beleszólása. Elismerte az eddigi fejlődést, ahol azonban szükséges,
ott tovább kell lépni. Fontosnak tartja aszociális rászorullakon való segítés!, a
munkahelyteremtés feltételeinek biztosítását. Lényegesnek tartja a vállalkozók
minél szélesebb körének bevonását, az erre vonatkozó elképzeléseik megvi
tatását.

Az idegenforgalom fellendítésére minden lehetőséget meg kell ragadni,
pályázati forrásokat bevonni. Mezőgazdasági település vagyunk, hiszen hu
szonötezer hektáron folyik mezőgazdasági termelés, ezért is egészül ki az egyik
bizottság erre vonatkozóan. Alternatív energiaforrások lehetőségeit fel kell
mérni, és elindulni ennek aterületnek afejlesztésével is.

Az oktatásról szólva leszögezte Várli András polgármester, hogya város
lakosságának a bölcsődétől aközépiskoláig biztosítani kell aminőségi oktatás
feltételeit, figyelembe kell venni, hogyamunkaerőhelyzet kihívásai nak
megfelelően történjen aközépiskolai képzés. Akultúra és asport esetében is a
színvonalas további elképzelések legyenek az irányadók, alabdarúgásban pedig
el kell gondolkozni azon, hogyan lehet megoldani az átszervezést és az ered
ményesebb szereplést. Az idősekkel való törődés területén aminőségi finomítá
sok felé kelt fordulni az országos hírnevűvé vált intézményrendszerünkben.

Jelenleg Gyomaendrőd a Békési Kistérséghez tartozik, és ez nem biztos,
hogy szerencsés, hiszen nincs semmilyen közös múlt vagy jelen, és nem is cél
szerű ragaszkodni ehhez. Át kell gondolni és változtatn i rajta a fejlődésünk

érdekében. Végül hangoztatta, hogy ő a szolgálatát ajánlja fel, cserébe a
városlakók együttműködését kéri.
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Az október 1-jén lezajlott önkormányzati választások során legtöbb
szavazatot szerzett polgármesterjelölt, képviselőjelöltek október 12-én lete~ék a
hivatali esküt dr. Debreczeni Gizella, a helyi választási bizottság elnöke előtt a
városháza nagytermében. Az új képviselő-testület a voksolási végeredmények
összegzése után:

Polgármester: Várfi András (2772 szavazattal, 49,9%).
Képviselők: Vass Ignác (MSZP), Csányi István Körösök Vidékéért

Egyesület (KVE), Czibulka György KVE, Szabó Balázsné (Fidesz
KDNP-Gazdakörök), Hangya Lajosné (KVE), Rácz Imre (Fidesz
KDNP-Gk), dr. Palya József (Fidesz-KDNP-Gk), Várfi András (Fidesz
KDNP-Gk), Császárné Gyuricza Éva (Fidesz-KDNP-Gk), Jakus Imre
(KVE).

Kompenzációs listáról bejutott képviselők: Fidesz-KDNP-Gazdakörök - 2
fő (Domokos László lemondolI képviselői helyéről, helyette) Izsó Csaba,
valamint Illés János.

KVE - 2 fő: (dr. Dávid Imre lemondott képviselői helyéről, helyette) Gellai
Józsefné, valamint Béres János.

MSZP - 2 fő: (Katona Lajos lemondott képviselői helyéről, helyette)
dr. Kovács Béla, valamint Babos László.

Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület -1 fő: dr. Busai György.
Összegezve: Fidesz-KDNP-Gazdakörök: 7fő

GYVFE: 1 fő.

KVE: 61ő
MSZP: 3 fő.

(17 a képviselő-testület létszáma, ugyanis Várfi András polgármester a8.
számú egyéni választókerület képviselője is.)

Az ünnepi képviselő-testületi ülési a polgármesteri eskütéteiig dr. Palya
József korelnök vezette.

Titkos szavazáson a képviselők elfogadták a polgármester által jelölt
alpolgármester személyét, Csányi Istvánt, tizenhat érvényes szavazattal.

Az önkormányzat bizottsági elnökeit és tagjait is szavazatával támogatta a
testület. Ezek szerint:

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság - elnöke: Vass Ignác, tagjai: Illés
János, Jakus Imre, külsős tag: Fülöp Zoltán, Dógi János.

Humánpolitikai Bizottság - elnöke: Hangya Lajosné, tagok: Gellai
Józsefné, dr. Kovács Béla, dr. Busai György, külsős tag: Farkas Zollánné,
Szabados Ferenc, Hack Mária.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezogazdasági Bizottság
- elnöke: Izsó Csaba, tagok: dr. Palya József, Rácz Imre, Béres János, kül
sós tag: Tímár Zsolt, Iványi Lajosné, Csahócki János.

Ügyrendi Oktatási Kisebbségi és Esélyegyenloségi Bizottság 
elnöke: Császárné Gyuricza Éva, tagok: Szabó Balázsné, Babos László,
Czibulka György, külsős tag: Giriczné Darázsi Anna, Iványi László, dr. Lévai
Mihályné.

Az alakuló ülés napirendi pontjaiból:
J Ahelyi választási bizottság elnöke, dr. Debreczeni Gizella tájékozta~a a

képviselő-testületet az október 1-jei választás végleges eredményéről, sátnyúj
totta aképviselő testületbe került személyeknek amegbízóleveleiket.

J Döntöttek apolgármester illetményéről, költségtérítésének mértékéről.

Eszerint Várfi András főállású polgármester illetménye 478400 FI/hó, amely a
köztisztviselői illetmény 13 szorosa, valamint 119600 FI/hó köllségátalány.

J Elfogadták a leköszönő polgármesternek, dr. Dávid Imrének a pol
gármesteri jogviszony megszűnéséből adódó elszámolási feladatokról szóló
beszámolót, továbbá abiztosítható 3havi összegű végkielégítés megállapítását.
Ebbe tartozik aki nem vett szabadság elszámolása is. Összegszerűen 1435200
Ft+járulék juttatását biztosítják atízéves polgármesteri munkája elismerésekép
pen Fedezetéül ingatlan értékesítésből származó többletbevételt jelöltek ki.

J A képviselők a rendeletek alapján 35700 FI/hó alapdíjat kapnak,
bizottsági tagság esetén további 17900 FI/hó összeget. A bizottsági elnököt
29500 FI/hó pótdíj illeti meg. Társadalmi megbízatású alpolgármester tisztele
díja 71 400 FI/hó, valamint költségtérítés, amely azonban nem haladhatja meg
a30 OOO Ft-ot.

J A mandátum átvételét követően a képviselő-testület tagjai 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
AKormány 193/2006. (IX. 25.) Korm. rendelete

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításálnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 2006.
(111.27.) Korm. rendelet módosításáról.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének b) és ri) pontjában,
valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
aKormánya következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valaimint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 61. §-ának (5)
bekezdése helyébe a következő (5) bekezdés lép, es a § a következő (6)
bekezdéssel egészül ki, wel egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozása
(7) bekezdésre változik:

,,(5) A 2006. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján
kiadott és a) 2006. október 1-jén még érvényes közgyógyellátási iga
zolványok az igazolványon feltüntetett érvényességi időpontot követő

második hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 2007. július 1-jéig
b) a 2006. július 1. és október 1. között érvényüket vesztő, a 2006.

szeptember 30. napján hatályos szabályozás alapján 2006. október 1-jéig fel
használható közgyógyellátási igazolványok 2006. november 30-ával
bezárólag - az Sztm. 56. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint - lel
használhatóak.

(6) A települési önkormányzat jegyzője az (5) bekezdés szerinti iga
zolvánnyal rendelkező közgyógyellátottakat - ahelyben szokásos módon - az
igazolvány felhasználhatóságáról és az új kérelem benyújtásának szük
ségességéről a rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül tájékoztatni
köteles."

Ez arendelet 2006. október 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

Tisztelt Gyomaendrödiek!
2006. október 20-án ünnep volt aVárosi Könyvtárban. Aforradalom és a

szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére LEVELES DALOKcímmel Diny
nyés Józs~f dalt~laLdonos lemezbemutatója volt városunk szülötte, díszpol
gára HATAR GYOZO Kossuth-díjas költőnk versei ből. Kiváló tudású földink
és világpolgárunk Torony című elbeszélését Nyíri Dóra, aKomédiás Kör tagja
adta elő.

Az est müvésze 10 CD lemezt. amely 12 Határ-verset tartalmaz,
darabonként 20 OOO Ft-ért felajánlott megvételre. Amennyiben összejön
200 OOO-300 OOO Ft, akkor karácsonyra a könyveboltokba kerülhet ez a
ragyogó zenés, irodalmi összeállítás.

A rangos rendezvényen a megjelent polgármesterünk, Várfi András, az
önkormányzat nevében megvette az első példányt, őt követte dr. Farkas Zoltán
állatorvos, aKulturális Egyesület alapítója

Nagy tisztelettel kérem a LOKÁLPATRiÓTA KULTÚRABARÁT
GYOMAENDRÖDIEKET, hogya többi lemezt vásárolják ~eg, hogy városunk
óriási szellemi alakjának "dalai" minél több ember számára hallhatóak
legyeneki

Akik houájárulnak avárható lemezkiadáshoz, azoknak aneve aborítóra
kerül. (Dinnyés József zeneszerző áfás számlát kiállít!) A magyar irodalom
doyenjének, Győző bácsinak, aki november 14-én tölti be 92. életévét, jó
egészséget kívánunk.

Kérem, hogy keressenek bennünket aVárosí Könyvtárban
Tisztelettel Hajdú László, akönyvtár vezetője

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyüjteményeiért kiemelkedően közhasznú
alapítvány (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 11) megköszöni mindazoknak a támo
gatását, akik a 2005. évi szja Pio-ával (összesen 30351 Ft) támogatták
alapítványunkal. Abefolyt összeget aeorini Margit-képek restaurálására használtuk
fel K'· G·· é k Ó .ons yorgyn, a ural num elnöke

KÉ p ES LAP· K I Á LL íT ÁS
Megnyílt a Kner Nyomdaipari Múzeumban október 5-én a Képeslapok

Gyomáról, Endrődről, Gyomaendrődről című kiállítás, amelyen
f!legtekinthetők atelepülést ábrázoló, régmúltból napjainkig származó lapok
Erdekes áttekintést adnak az egykori, már visszahozhatatlan hangulatból, min
dennapi életből, épületeink változásáról. Megnyitotta a szerencsi múzeum
igazgatója, Fazekasné Majoros Judít Látható november 30-ig.

Endrőd míívelődéséért dolgoznak
Aközbeszerzési eljárás eredményeként aTemplárius Alapítvány ez év már

cius elsejétől vette ál az önkormányzattól az Endrődi Közösségi Ház
működtetését. Október 7-ig a bő hét hónap alatt 17 nagyobb rendezvényt
szerveztek. Ezek közül különösen emlékezetes marad alatin est dj Adalbertóval,
Kiszely Zoltán operettestje, illetve a Bartók- és Mozart-emlékhangverseny a
Szegedi Dóm énekkarával. Atapasztalatok szerint agyerekek is jól szórakoztak
Tücsök Peti és Hangya Levi zenés müsorán, a "Csillagocska születik" című

bábelőadáson és atinidiszkóban.
Mint azt Ungvölgyi János, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta,

ez évben két nagy rendezvényt tartanak, illetve karácsony előtt mintegy ölszáz
gyermeknek szeretnének ajándékot átnyújtani Az alapítvány a Templomos
Lovagrend Tiszántúli Komtúriájával, az Élet-másokért Egyesülettel, gyoma
endr6di kereszténydemokralákkal és a Karitas gyomaendrődi csoportjával
együtt 2002 óta immár ötödik alkalommal hirdeti meg a"Segítsünk arászoruló
gyermekeken" eimmel jótékonysági adakozását. Terveik szerint ez évben a
nagylelkű adakozóknak köszönhetően kétszáz családon, azaz ötszáz gyermeken
szeretnének segíteni.

A szervezők gyüjtenek tartós élelmiszereket, írószereket, játékokat,
könyveket, fogkeféket, fogkrémeket, szappanokai, konzerveket. törülközőket,

plédeket, számítógépeket nyomtatóval, illetve minden olyan egyéb tárgyat, ame
Iyeknek a gyerekek örülhetnek. A felajánlásokat a Szent Imre Római Katolikus
Plébánia Hivatalba várják Gyomaendrődön, aFő út 1. szám alá

Az adományozás érdekében aszervezők jótékonysági koncerte! szerveznek
november 11-én 19 órától a gyomaendrődi Városi Sportcsarnokban. A ren
dezvény keretében szín pad ra lép Bódi Guszti és aFekete Szemek, ez alkalom
mal Bódi Csabyval kiegészítve, valamint L. L. Junior, illetve a Szilvásy Gipsy
Folk Band. Jegyek elővétel ben kaphatók Gyomaendrődön, az Endrődi

Közösségi Házban, a helyi Tourinform Irodában, valamint megrendelhetők a
66/386-917 telefonszámon. December 2-án a közösségi házban szintén
jótékonysági koncerten lép fel Karda Bea és Mary Zsuzsi. Ennek bevételét az
intézmény fejlesztésére fordítják. A további tervekről is szólt Ungvölgyi János.
Ajövő év elejétől teleháual szeretnék segíteni az endrődiek internethez jutását.
A fiatalokat pingpongozás és csocsózás lehetőségéhez kívánják juttatni. A
közösségi ház természetesen ajövőben is eleget tesz alapfeladatának, kulturális
és szórakoztató műsorokkal várja az endrődieket.

A Kulturális Egyesület, Gyoinaendrőd Iskolakezdési pályázatának
nyertesei: Rák Mihály, Árpád u. 25., Szurovecz Tibor, Cselei Anita,
Vörösmarty u. 47., Farkas Anikó és Farkas Andrea, Körös sor 5., Kocsis Dániel,
Rákóczi u. 12/1., Tóth Judit, Mátyás kir. U. 34., Bucsi Erzsébet, Tokai u. 3,
Papp István, Budai Nagy A. u. 43.
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A katolikus iskola életéből
• Új vezetés és elképzelések •

Mint ismert, a gyomaendrődi Szent Gellért egyházi iskolában igaz
gatóváltás történt. Pályázaton keresztül a püspökség választása Lukács
Lászlóra esett, sezt atanévet Kiss Pál után ő indította útjára az intézmény
ben. Eredetileg középiskolai magyar- és hittantanár. Megelőzően Özdon
dolgozott egy középiskolában, majd a sajószentpéteri általános iskolában.

A diákok első feladata, a tanmeneten kívül, papírgyűjtési akció volt,
amely egyébként még nem volt az iskola történetében. Ez sikeresen zárult,
és agyerekek lelkesedése ugyanúgy, mint a nevelőké, meglehetősen nagy
volt. Az akció kettős célt szolgált, hiszen a gyűjtés eseményei során a
közösség jobban összekovácsolódott, és ami nem elhanyagolható, közel
tizenkilenc tonna jött össze mindenféle papírból.

További elképzelések szerint alapítványi bálat szeretnének szervezni,
amelynek célja egy nyelvi labor kialakítása. Ennek során természetesen egy
modern oktatási megoldást kívánnak előnyben részesíteni, ezért is számí
tanak segítő bevételre. Ezt követően lehetőség nyílna a nyelvismereti tár
gyak, - angol, német nyelv -, emelt óraszámban történő oktatására kedvező

és hatékony körülmények között. További tervük még, hogy az iskolakórust
szeretnék felfejleszteni, eddig ugyanis tíz körüli volt a létszámuk, most
pedig már a harmincötöt is eléri. A hangosítási technikát is igyekszenek
megfelelőre cserélni. Már Sajószentpéteren is létrehozott Lukács úr a
diákokból egy rockegyüttest, akik széles repertoárral rendelkeztek, még
Edda-számokat is előadtak. Nálunk is lelkesen fogtak hozzá agyerekek egy
ilyen zenekar összehozására - tolmácsolta az új igazgató.

Az iskola helyettes igazgatója Ungvölgyi János lett, aki a Bethlen
középiskolából érkezett. Nagyszerű kihívásnak tartja az új feladatát, és arra
hivatkozik, hogyameglévő kapcsolatrendszerük bizonyára segítségül lesz
az intézmény további sikeres életében. A Templomos Lovagrend képvise
letében Ungvölgyi úr elmondta még, hogy kívánatos lenne, ha kialakulhat
na az iskolában a renddel szoros kapcsolatban lévő bázis, amely a fiatalok
eszménykép-kialakítását, mentális fejlődését jó irányba terelné, segítené.
Továbbá ismertette nem titkolt céljukat, ami a város életére is kihatással
lenne. .. Mivel a Templárius Alapítvány kezelésébe került az Endrődi

Közösségi Ház, ennek kebelében nagyon szeretnének egy helyi rádióál
lomást kialakítani, amely végcélként egész településünket lefedné. Ennek
lehetőségeit most mérik fel, hasonlóképpen a műsorpolitika is a tervezés
stádiumában leledzik.

Az igazgató úr még hozzáfűzte, hogya helyi intézményekkel, önkor
mányzattal, de főleg a szülőkkel a lehető legjobb kapcsolatot,
együttműködést szeretnének kialakítani. Az első iskolai megbeszélés is
ennek jegyében zajlott, hiszen nagyon szeretne az új vezetés megfelelni a
szülői elvárásoknak. Fontosnak tartja még, hogya pedagógusok nyugodtan
tudják végezni munkájukat, ennek hátterét pedig mindenképpen szükséges
biztosítan i, véleményük szerint.

Bridzs-eredmény
A XVII. Kner Bridzs Kupán, Gyomaendrődön, a szeptemberben lezajlott
versenyen, gyomaendrődiek is értek el eredményeket. Fekete Lajos és
Fülöp László helyi páros a10. helyen végzett a45 induló közül. .

XVI. Nemzetközi Solymásztalálkozó Gyomaendrö'dön
Tíz európai országból érkeztek résztvevők etalálkozóra. Anégynapos

rendezvényen sólymok, héják és szirtisasok futó, repülő vadakra vadász
nak, és általában az elejtésben segítenek avadásznak. Asolymászatra az
érdeklődők is elkísérhették a határba a vadászokat. A madarakkal való
mindennapos foglalkozás, tréning nem egyszerű dolog, meglehetősen

időigényes. A találkozó során Dévaványa, Nagyszénás, Szarvas és
Gyomaendrőd külterületén tartottak solymászatokat eredménnyel: őz,

fácán és nyulak kerültek terítékre. A rendezvény október 25-28-án volt a
sportpályán, bemutatóval és solymászbállal zárult.

Arózsahegyi iskola atlétikai eredményei

2006. szeptember 2., Budapest, országos ranglista pontszerző verseny. 5ta
nulónk vett részt, közülük alegeredményesebb Szakálas Edina volt, aki magasug
rásban 144 cm-rel aII. helyen végzett.

Szeptember 9-10., Debrecen, regionális gyermek- és serdülő bajnokság. 20
fővel vettünk rész ezen, s4arany- (Szőke Diána 60 m9,3 mp; 60 mgát 10,9 mp;
kislabdahajítás 34 m. Lakatos Erzsébet gerelyhajítás 24,71 ml, 3 ezüstérmet
(Pintér Nikolett 60 mgát; Szakálas Edina távolugrás 481 cm - isk. rek. -; Kovács
Róbert súlylökés) nyertünk.

Szeptember 20., Gyomaendrőd, körzeti egyéni verseny. Itt 34 fővel indultunk,
13 aranyat, 8ezüstöt és 9bronzérmet szereztünk. Eredmények:

III. korcsoport - 60 m: Magyar Nikoletta I. 9,18 mp; Pintér Nikolett II.;
Bukovszky Péter III.

Távolugrás: Szőke Diána I. 397 cm; Pintér Nikolett III., Bukovszky Péter III.
Kislabdadobás: Pintér Nikolett I. 36,5 m; Szőke Diána III.; Hagymási Tibor I.

43,5 m; Bukovszky Péter II.
1000 m: Tokai Kinga II.; Bán Zoltán I. 3:55,23 p; Bukovszky Péter III.

t

IV. k.cs. -100 mBalog Hajnalka I. 13,72 mp; Balázs Tímea II.; Szakálas Edina
III.

Távolugrás: Balázs Tímea I. 428 cm; Balog Hajnalka II. Szakálas Edina III.;
Svajcsik József I. 453 cm

Kislabda: Barna Nikolett I. 41 m; Kovács Róbert I. 55 m; Jónás Zsolt III.
Súlylökés: Szakálas Edina I. 9 m; Balázs Tímea II.; Jónás Zsolt I. 10,33 m;

Kovács Róbert II.
2000 m: Szakálas Edina I. 8:06,12 p(i. r.); Balázs Tímea II.; Raffael Attila III.
Szeptember 23-24., Budapest, serdülő egyéni országos bajnokságon 5fővel

vettünk részt. Pontszerző helyen végeztek: Szakálas Edina magasugrás 148 cm (i.
r.) v., súlylökés 9,62 mVI.; Lakatos Erzsébet diszkoszvetés 22,89 mVIII.

Szeptember 26., Békéscsaba, Diákolimpia ügyességi csapatbajnokság
megyei döntőre 15-en utaztunk, 1arany- és 1ezüstérmet szereztünk. Eredmények:
leány távolugrás: I. hely! 4,52(25) m(i. r.) Cs.: Szakálas Edina 4,78 m; Balázs
Tímea 4,53; Balog Hajnalka 4,48; Barna Nikolett 4,30; Szőke Diána 4,19 m.
Országosan 7. hely IX. 10.

Lány súlylökés II. hely 8,40(50) m. Cs.: Szakálas Edina 8,86 m; Balázs Tímea
8,70 m; Lakatos Erzsébet 8,43 m; Balog Hajnalka 7,63m; Makai Krisztina 7,27 m.
Országosan 5. hely.

Október 1., Balassagyarmat, Országos Gyalogló Bajnokság. Békés megye
válogatottjában 3 tanulónk szerepelt. Eredmények: 13 éves fiú csapat II. hely! Cs.:
Dávid Imre 5 km 35:09 p (i. L)

13 éves leány csapat II. hely! Cs.: Balázs Tímea 3 km 19:51 p (i. L); Barna
Nikolett 3km 20:32 p.

Október 7., Békéscsaba, országos minősítő versenyen 22 fővel indultunk, 3
arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet hoztunk haza. Aranyérmeseink: Pintér Nikolett
600 m2:11 p; Szőke Diána 60 m9,2 mp; távolugrás 408 cm.

Ezüstérmesek: Magyar Nikoletta 60 m; Szőke János 60 m, távol; Bukovszky
Péter 600 m.

Bronzérmesek: Lakatos Erzsébet diszkoszvetés, gerelyhajítás; Dunai Tamara
600 m; Bukovszky Péter távolugrás.

Szeptember 14-15., Budapest, Ügyességi CSB országos döntő 4 tanulóval
vettünk részt amegyeválogatottak versenyén, ahol pontszerző helyen végzett alány
serdülő súlylökő csapat, II. hely! Cs.: Szakálas Edina 9,72 m. Szakálas Edina 100
m gáton 5., 300 mgáton 5., távolugrásban 6. helyezett csapatok tagja is volt.
Lakatos Erzsébet diszkoszvetésben 4. helyezett csapat tagja.

Vaszkán Gábor testnevelőtanár, atlétikai szakedző
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A KOLLEKTÍVA
\;1U;Ol'ltNYES TE"EKfA'lYStGiiRT

Békés r'legye! i'iunliaiigj'i KÖlpont.
Gyomaendrődi'K.ire1ld.cILs[~g';

MINISZTERI ELlS~JERŐ
OKLEVÉLBEN

s.zOCl..\us t:s 1'llJNKAŰG,YI MI"'ISZTÉRlU~1

r--,.,_------- -..

ÖSZI TÁRLAT kilencedik éve
A Katona Józseí Művelődési Központ rendezésében immár

kilencedik alkalommal nyílt meg a Gyomaendrődi Őszi Tárlat. Ezen a
településünkön jelenleg is alkotók zsűrizett képzőművészeti munkái
kerültek kiállításra. Azsűri elnöke Pataj Pállestőművész volt. A tárialot
rendezte Hevesi Nagy Anikó, megnyitotta Sass Ervin újságíró, műsorral

közreműködött aTűzmenedék Együttes. Aművek, sajnos, csak október
31-ig voltak láthatók. Ebben az évben akövetkező alkotók jelentek meg:

B. Molnár Zsuzsa, Beinschróth Andrea, Csemninczky Dávid,
Csikósné Harmati Mária, Demeter György, Diószeginé Bíró (i)Lona,
Eichler Éva, Farkas Sándorné, Farkasinszky Györgyné, Fekécs Imréné,
Honti Antal, Hunya Elekné, Izsó Sándor, Józsikné Gyuricza Margit,
Májer Lajosné, Nagyné Veres Róza, Nehéz Lajos, Rávainé Farkas Éva,
Szakáll Sándor, Uhrin Pál, Váradi Zoltán és Varjú Krisztián.

Az alkotók és a közönség egy csoportja

KITÜNTETÉSEK
a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban

elismerésben
részesült:

Atérség foglalkoz
tatási színvonalának
emelése érdekében
együttesen kifejtett
eredményes, példamu
tató munkájukért:

ABékés Megyei
Munkaügyi Köz
pont Gyomaendrődi
Kirendeltsége.

A szakmai elis
merést átvette: Tímárné
Buza Ilona, kirendelt
ségvezető.

Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából állami és szakmai kitün
tetéseket adott át Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter A kitün
tetések átadására 2006. október 20-án került sor, aminisztérium Alkotmány
úti épületében.

Miniszteri
Elismerö
Oklevél

Csapadékmérő

Gyomaendrőd belvárosában szeptember 20.
és október 20. között 10,4 mm csapadék hul-

- Iott. H.A.

ENDRODI BELLA JÁNOS, Mezítláb
Endrödön című verseskötetének bemutatója október 29-én
zajlott az endrődi könyvtárban. A bemutató háziasszonya :
Dinyáné Bánfi Ibolya volt, megnyitotta dr. Dávid Imre..
KözreműködöttHegedűs Boldizsárné, Filipovits Renáta, Gele
Viktória, Alt Renáta, Cserenyecz Éva.

Mennyit ér ma a kultúra?
Vagy inkább kérdezhetnénk az is, mit is jelent ma valakinek az, hogy

kultúra?
Mert sajnos tapasztalatból kell mondanom, hogy nem csak afiatalok

nak, de még az idősebb korosztálynak sem jut ideje, és ha jutna is, nem
hajlandó áldozni abból egy percet sem arra, hogy egy kicsit művelődjön.

Pedig ha jobban adolgok mélyére nézünk, rá kell jönnünk, hogy csak egy
karnyújtásnyira van tőlünk mindez. Hogy pontosabban fejezzem ki magam,
a gyomaendrődi Vidovszky Béla Városi Képtárra céloztam. Mert kicsiny
városunk is büszkélkedhet egy olyan képtárral, ahol igen sok szép és
érdekes kiállítás tekinthető meg évről évre.

Sokan nem tudják, hogya képtár már 1991 óta várja akedves helybéli
látogatókat és a kisebb-nagyobb turistacsoportokat Nem is kellene olyan
sokat kiadni az embernek mindarra aszép és csodálatos festményre, rajzra,
akvarellre vagy éppen fotó ra, szoborra, melyet kiállít a képtár egy-egy
művész munkásságából. Mindössze 300 forint a felnőtt belépőjegy, a
diákoknak pedig csak 200 forintot kellene áldozniuk ezekre a kulturális
kincsekre, örökségre.

Mert mit is ér manapság 200 vagy éppen 300 forint? Tudom, hogy
valakinek igenis sok pénz, de ha mégis belegondolunk, nap, mint nap
elköltjük ezt az összeget valami haszontalan vagy éppenséggel káros do
logra, mint például acigi, kávé vagy egy szelet csokoládé.

Most biztos sokan felháborodnak, hogy én akarom megmondani, mire
költsék vagy éppen ne költsék apénzüket, de ez nem így van. Én és sokan
mások csak arra törekszünk, hogy a városunkban lévő értékeket és kul
turális örökségeket megismertessük és megszerettessük amai fiatalsággal.
Mert igenis szükség van egy-egy Veszeli-tárlatra vagy Uhrin Pál kiállításra,
vagy netalán Pataj Pál festőművész által alkotott gyönyörű képek bemu
tatására.

Hiszen érdemes rá a mi képtárunk, hogy ehhez hasonló vagy esetleg
ennél még színesebb palettáját mutassa be ahelyi alkotóknak, városunkhoz
valamilyen kapcsolattal rendelkező, érintett művészek alkotásainak.
Mindezt azért merem Ilyen magabiztosan kijelenteni, mert "Az Év múzeuma
2005" pályázaton magas színvonalú, helyi vonatkozású képzőművészeti

anyagáért abíráló bizottság elismerését nyerte el aVidovszky Béla-képtár.
Az idén pedig egy nagyszabású felújításba kezdenek, melynek

elsődleges célja, hogy kialakítsanak a vendégek számára egy korszerű

mellékhelyiséget.
Természetesen mindezeken túl a képtár "múzeumi órák" és

művészettörténeti előadások megtartásához is biztosítja a lehetőséget a
helyi diákok és amatőr művészek részére.

Ezek tudatában pedig remélem és bízom benne, hogy sűrűbben fogják
látogatni aképtárat nem csak az idelátogató turisták, hanem ahelybéliek is.
Jó művelődést! -Kun Linda-



2006. NOVEMBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 7

Gyomaendrődi vállalkozó Franciaországban
Akét partnermegye Békés (Magyarország) és Deux-Sevres (Franciaország)

gyümölcsöző kapcsolatainak újabb megnyilvánulása egy szakemberekből és
szakoktatókból álló csoport tanulmáflyi útja az Uniós partnerekhez ALeonardo
da Vinci Mobilitási Program keretében és az Európai Bizottság támogatásával
szakmai tapasztalatszerző úton voltunk azzal a céllal, hogy megismerjük a
lalusi vendéglátás, turizmus és mezőgazdaság hogyan kapcsolódik össze, a
képző helyek hogyan vannak kialakítva, a diákok gyakorlatukat milyen
körülmények között végzik?

A projektet a kapcsolatokat koordináló "Dél-Alföld-Európai Unió"
Gazdasági, Oktatási, Kulturális, Integráció Együllműködést Koordináló
Egyesület vezeti (elnök: Davidovics László).

Afogadó partner - "Bienvenue ala Ferme" szakmai szervezet és apartner
megye agrárkamarája, megyei önkormányzata voltak.

Én Robert Girault lovastanyájának a működését tanulmányoztam. Főként
lovasturizmussal foglalkozik, de emellett szarvasmarhákat is tart. 60 ha földje
van, ebből legtöbb legelő, de gabonát is termel, melyet az állatokkal etet meg.
Ezen a tanyán lehetőség nyílik a családnak, csoportoknak a lovak megis
merésére, megszerettetésére, alovaglás elsajátítására és gyakorlására.

Aki már biztosan ül alovon, az bátran nekivághat egy hosszabb lovaslúrá
nak. A kijelöli lovasútvonalak bejártánál még a környező vidék szépségeit is
megismerheti az érdeklődő, felfedezheti atáj vonzerejét Afarm különlegessége,
hogy pedagógiai oktató hely is egyben, mely fogad iskolai csoportokat, lovas
oktatási és gyakorló hely a környék kistérségi intézményének (IRED). Az ilt
pihenni vágyóknak afalusi vendéglátás kellemes időtöltést és kész programokat
kínál. Aszálláshelyek úgy vannak kialakítva, hogy kényelmes legyen acsaládok
és csoportok részére is.

Megfelelő hely van sátorozásra és lakókocsik parkolására is. A
tisztálkodási és főzési lehetőségek ki vannak alakítva. Acamping mellett egy
mesterséges tavon csónakázni, horgászni is lehet.

Aki ide eltátogat, itt megtalálja aneki (pénztárcájának is) megfelelő szálfást
és programot egyben

Alovasianyához hasonlóan mások is működtetnek pedagógiai jellegű far
mot, az ő tevékenységükhöz kapcsolódóan. Állattenyészléssel foglalkoznak
(szarvasmarha, strucc) és növénytermesztéssel. Ők ezeket amunkaműveleteket

megismertetik agyerekekkel, propagálják afalusi életmódot és életviteit
Szívesen és örömmel látták acsoport többi tagjait is. Nagyon jól meg volt

szervezve a program, törekedtek arra, hogy mindent megismerhessünk.
Különböző tevékenységekkel foglalkozó farmokon is jártunk Mindenki az
érdeklődési köréhez tartozó vállalkozásnál volt elhelyezve, megismerhette
annak működésél. Bemutatták az állatok tartását, feldolgozását. Láthattuk,
milyen termékeket készitenek belőlük, és milyen módon értékesítik azokat

Sok tapasztalatot szereztünk és tapasztaltuk, milyen jól meg van szervezve
a különböző farmok működése, hogyan segítik egymást termékeik
értékesítésében a franciák. Vigyáznak, hogy mindenki mással foglalkozzon,
mást termeljen. így elkerülik az egészségtelen konkurenciát. Figyelnek rá, hogy
minél több, helyben és náluk előállított termék legyen az asztalon. Falusi
vendéglátással foglalkozók vendégeiket elsősorban amaguk és ahálózatukhoz
tartozó gazdák termékeivel kínálják.

Ez aszakmai tanulmányi út nagyon hasznos és tanulságos volt számomra
és acsoport többi tagja részére is. Jó példát tapasztaltunk abban, miként fej-

. r' ····-é;'i
15 ÉVES A KOMÉDIÁS KÖR! I

Az országos hírű diákszínjátszó társulat decem- I
ber 8-án ünnepli tartalmas másfél évtizedétTöbbek
között kiállítás is színesíti a programot. Kérjük azokat
a kedves Szimpatizánsainkat, akik a Körrel kapcso
latos relikviákkal rendelkeznek, azokat (kép, plakát,
meghívó stb.) a Városi Könyvtárba jutassák el!

Előre is köszönjük!

HAJDÚ LÁSZLÓ a Kör vezetője

lesszük tovább családi vállalkozás keretein belül avidéki turizmus és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokat. a falusi vendéglátást. Ötleteket kaptunk a gyer
mek- és diákcsoportok figyeimét felkeltő programok kialakítására, lebony
olítására.

Ami vállalkozásunk, aNeibort Lovastanya, egésznapos programokkal várja
agyerekeket, családokat. baráti társaságokat. Lehetőség van nálunk vízitúrára,
lovaglásra, íjászatra és más szórakoztató játékokra. Aki éhes - bográcsozásra és
kemencében sült ételek készítésére is van lehetőség.

Szeretnénk a gyomaendrődi iskolás csoportok, szülők érdeklődését is
lelkelleni. Afrancia partnerekkel meg együtt kidolgozni közös programokat, és
pályázni az uniós támogatásokra Városunknak kitörési pontja tehetne a turiz
mus, ará épülő szolgáltatások, és megfelelő színvonalú európai tapasztalatokat
és külföldi gyakorlatokat biztosító képzés. Ehhez afrancia nyelv megfelelő szin
tű ismerete elengedhetetlen. Apartnerség kiszélesítése és konkrét tartalommal
megtöltése rajtunk múlik, az egyesület nemzetközi kapcsolatai meg biztosítják
nekünk amegfelelő hátteret. -Juhász Judit-

Testvértalálkozó több évtized után
Örökké emlékezetes napja marad a

négy testvérnek 2006.
október 21. Nagy Katalin,

Nagy Mónika, Horváth
Tünde és Nagy Ferenc

(Sztvorecz András)
ekkor talál kozoH
25-30 év után
először egymás
sal.

- Idősebb nővérük

már korábban
elhatározta, hogy

létrehozza a talál
kozást. Végül a tettek

mezejére lépett, és le
velezésbe, telefonálásba

kezdett. Még szülőanyjukat is
megkereste, ő azonban némi

segítség után végig közönyös maradt, úgyhogy nem is voft résztvevője

a boldog összejövetelnek. Végül másfél hónap alaH jött létre az
esemény Őregszőlőben, Czikkely Péterék házában.

Katalin Gyulára, intézetbe került annak idején, majd Gádoroson élt
tíz évig nevelőszülőknél, aztán ismét Gyulára, ezt követően Debrecenbe
került, ott lakik most is egy fiával és élettársával. Mónika 3 évesen
került Elekről örökbefogadó szülőkhöz, akik orvosok. Velük élt Gyulán
18 évig, mígnem összeköltözött gyermeke édesapjával, de most
egyedül neveli fiát ugyanott. Ferencet 2 éves korában fogadták örökbe
Békéscsabán, most is szüleivel él, és autóvillamossági-, autósze
relőként dolgozik. Tünde abalatonboglári intézeIből ment Gyomára fér
jhez, majd válása és élettársi viszony után, két éve már boldog
házasságban él Gyomaendrődön. Férjével, Czikkely Péterrel, összesen
három gyermeküket nevelik.

Ök négyen a testvéri szeretetet tiszta lélekkel egyesítik most már az
anyai szív elutasítása mellett és szeretete nélkül, viszont ők bizonyítják
összetartozásukat a jövőbeni találkozásokkal is - sommázta az
eseményt Czikkely Péter.

Aszervezésben, anyomozó feladatokban, majd atalálkozó létrejöt
tében nagy segítséget nyújtott Czikkely Péter és Fülöp István vállalkozó
is. Segítségüket, támogatásukat ezúton ;s megköszöniki

~i7'"==""._;=;_w_'=_""_~============,,=,=.J.
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'56-os jubileumi ünnepség
Városunkban október 23-án két helyszínen, az endrődi és agyomai

városrészben zajlottak amegemlékezések. Endrődön aszentmise után a
kopjafánál, a Hősök terén zajlott a műsor és a koszorúzás. Gyomán a
volt Szürke ház előtt, a jelenlegi Bethlen kollégiumnál, ahol 1956-ban
történtek az események. Az utókor méltón emlékezett meg aszabadság
hőseiről: emléktáblát avattak tiszteletükre. Erre Vaszkó András és
Pásztor Béla helyezett egy-egy koszorút. Ünnepi műsorral mindkét
helyen a Kis Bálint általános iskola énekkara és irodalmi színpada
készült. Gordos Zsuzsi néni és Jolika néni a tőlük megszokott igényes
módon, tartalmas megemlékezéssel készültek tanulóikkal. Az ünnepi
hangulat bensőségességét emelte az újszerű és ízléses dekoráció, ame
lyet Giriczné Varga Erzsébet és Dinya Lívia tanárnők készítettek. A ko
szorúzás előtt Kovács Károly, a Bethlen iskola nyugalmazott igaz
gatóhelyettese mondott ünnepi beszédet.

AKis Bálint iskola diákjai

A Rumba Táncklub átütő sikere a Magyar Bajnokságon
A hetvenkét párost felvonultató utánpótlás Latin Magyar Bajnokságon teljes sikert

könyvelhelett el ismét aRumba Táncsport Egyesület. Az öt nevezett párosából mindegyik
bejutott adöntőbe. Gyermek korosztályban az aranyérmet és az ezüstérmet is a Rumba
Táncklub versenyző i hóditatták el Deák András és Andor Barbara, valamint Kulik Andor
és Paróczai Zsófia jóvoltából. A junior korcsoportban szintén két gyomaendrődi páros
táncolhatott a dönt6ben, ahol Molnár Ádám és Paróczai Rebeka a negyedik, Czeglédi
Dávid és Andor Nikaia a hatodik helyezést szerezte meg. Az ifjúságiak korcsoportjának
nagyon erős mezőnyében Perei Péter és Sárközi Noémi az ötödik helyen végzett.

A bajnokságon sikeresen szerepelt párok és más táncosok közül a Nemzeti Civil
Alapprogram, aSzerencsejáték Zrt. és más támogatók jóvoltából Bécsben és aszlovéniai

Mariborban is összemérhelik tudásukat rangos nemzetközi táncverseny sorozaton. Két
felnőtt páros ezen túl Becsben, Nagyváradon, a horvátországi Varazsdon, valamint az
angliai Bournemouthban is parkett ra lép nemzetközi versenyen.

Megyeri László klubvezető beszámolt még arról is, hogya VOSZ Békés Megyei
Szervezete az első Békés Megyei Príma dijátadó ünnepség gálaműsorába - többek kö
zött - agyomaendrődi Rumba Táncklub ez évi aranyérmes párosait hivta meg. Aműsor

ban az idei országos bajnokságok három aranyérmes párasa fog fellépni.
November 25-én a klub és a klubot támogató civil szervezet ismél megrendezi a

hagyományos Rumba Bált. Aszervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt és láncolni,
szórakozni vágyót. Részletek awww.rumbatse.huinternetes oldalon találhatók.

Balról jobbra: Deák András és Andor Barbara. Kulik Andor és Paróczai Zsófia, Molnár Ádám és Paróczai Rebeka, Czeglédi Dávid és Andor Nikaia, valamint Perei Péter és Sárközi Noémi páros látható
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Zenei Világnap
A Yehudí Menuhín által elindítoll Zenei Vílágnap című ren

dezvényen, a városháza nagytermében, méltó módon, nagyszámú
közönség előtt emlékeztek meg városunkban is a neves eseményről.

Felléptek: Kuttenberg Anikó, Fazekas Erika, aVárosi Zene- és Művészeti

Iskola növendékei, és a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Gecseiné Sárhegyi Nóra vezénylésével. A képen a részt vevő előadók

láthatók.

50. házassági évforduló
Szabó Lajost és feleségét, Olajos Emmát 50. házassági évfor-

dulója alkalmából köszöntik gyermekeik: Muci, Lajos, Irén, és öt
, unokájuk, vejük Elek, valamint Andi és a fiúk. Sok szeretetben és
, nagyon jó egészségben eltöltöt!, boldogat éveket kívánunk!

I
· "A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.

Egyetlen titka, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet.
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. "I (Goethe)

~ ,.,-.,.......,.-.....,-----.,.---.......,.........- ......~ ~~.....,..,_"""''":lI

B. .

I .

Gyermek a pszichológusnál
2006. szeptember 1-jétől lehetővé vált, hogyaTérségi Humánsegítő

Szolgálat (volt Családsegítő Központ) két pszichológust is foglalkoztasson.
Hanyecz Lászlóné pszichológus felnőttekkel és serdülőkkel foglalkozik.
jómagam a 3-18 éves korosztállyai. vagyis a gyermekekkel: óvodásokkal.
általános- és középiskolásokkal. írásomban agyermekpszichológus munkáját
mutatnám be.

Elöljáróban szeretnék egy tévhitet eloszlatni apszichológus munkájával
kapcsolatban Sokan még úgy vélik. hogy pszichológushoz azok járnak.
akiknek nagyon súlyos értelmi- magatartásbeli és személyiségbeli gondjai
vannak. Emiatt ódzkodnak átmeneti lelki problémáikkal segítséget kérni.
Pedig a pszichológus utóbbi esetekben sokkal inkább tud segíteni. hiszen
olyan tudományosan képzett szakember. aki alaposan ismeri az emberi lélek
(psziché) működéseit. fejlődését Tudja. milyen lelki jelenségek léteznek tár
sas kapcsolatokban. csoportban. Tudja. hogyan érzékel, tapasztal. emlékezik.
tanul az ember. Mi segíti elő és mi gátolja teljesítményét? A különböző

környezeti hatások hogyan befolyásolják gondolatait. reakcióit? Ezért minden
olyan helyen. ahol emberekkel foglalkoznak, pszichológust is alkalmazhatnak.
Iskolában. kórházakban, nagyvállalatoknál. humánsegítőknél, versenysport
ban. reklámiparban. Magyarországon többnyire csak anagyvárosokban elfo
gadott a pszichológusok ilyen széles körű foglalkoztatása Vidéken több
ségében szociális intézményekben és oktatásban dolgoznak

Gyomaendrődön a Humánsegítő Szolgálatnál működ ő Nevelési
Tanácsadóban lehet gyermekpszichológiai szolgáltatást igénybe venni. A
problémák. melyekkel felkereshetnek. sokfélék. Összefoglalóan úgy lehetne
kifejezni. hogy azokban az esetekben. mikor a gyermek fejlődésében.

viselkedésében zavaró változások következnek be. Például túlzottan szorongó.
rosszul alszik. evési problémái vannak. székletét, vizeletét nehezen tudja
szabályozni. gyakori fej- vagy haslájásról panaszkodik. aminek nincs szervi
oka. agresszív. szemtelen. túl mozgékony, vagy nehézkes amozgás összeren
dezése. dadog, nem beszél gyerekek között. Olyan helyzetekben is tudok
segítséget nyújtani. amikor aszülők válása megviseli agyermeket. vagy egy
szeretett személyt veszített el.

A gyermek többnyire nem szenved bajától, annál inkább környezete.
Mivel bármi áron vágyai azonnali kielégítésére törekszik. ezért zavaró
viselkedése atiltások ellenére is megjelenik. sőt fokozódhat. Agyermek éppen
aproblémás magatartásával próbálja lelki egyensúlyát visszaszerezni. Ez azt

jelenti, hogya kiegyensúlyozottság állapota valamikor, valamiért felborult.
érzelmi életében hiány következett be, ennek az űrnek a betöltésére csak
zavaró viselkedését találta legmegfelelőbbnek. Ilyenkor apszichológusnak két
főfeladata van. Az egyik. hogy olyan viselkedésmódokat mutasson a gyer
meknek. amik a lelki egyensúly visszaállítására alkalmasak, és a társas
környezet számára is elfogadhatóak. A másik pedig a szülők segítése gyer
mekük állapotának megértésében. és aváltozást elősegítő nevelési módszerek
elsajátításában. A gyermek problémájának megoldása érdekében nagyon
fontos aszülők együttműködése. Hiszen apszichológus hetente egyszer egy
óra hosszára találkozik a gyermekkel. természetesen a szülők ennél jóval
többször Ha a pszichológus tanácsait a lehetőségekhez mérten igyekeznek
betartani. akkor a lassú. de biztos javulás nem marad el. A megoldáshoz
vezető utat apszichológus mutatja, de alépéseket aszülőnek és agyermeknek
kell megtennie. Úgy vélem. ha heti egy órában egy pszichológus meg tudná
oldani aproblémát anélkül, hogy kliense erőfeszítést tenne. akkor csodatétel re
is képes lenne.

Afentiekben már említést lettem, hogya gyermek bajai atiltások ellenére
is fennállnak. Ugyanez ahelyzet a "beszélgetéssel" és a szülői prédikációval
is. Ugyanis agyermek egyik életkori sajátossága abelátás hiánya. Vagyis nem
tudja megfontolni. átgondolni. amit a szülő mond neki. Másik sajátossága,
hogy érzéseire. lelki állapotára nincs meg a megfelelő szókincse, így nem
tudja kifejezni magát. Ezért nem vezetnek célra azok a módszerek. amik
beszélgetésen alapulnak. A gyermekhez közel kerülni a játék, a mese, az
alkotás nyelvén lehet. és természetesen olyan környezet megteremtésével, ami
akívánt viselkedésmód megjelenését sugalmazza agyermek számára. Aked
vező változások nem rögtön jelentkeznek. hanem néhány hónap múlva. Átlag
ban annyi idő kell akívánt viselkedésmód stabilizálódásához. amennyi ideje a
tünetek fennállnak. Természetesen ez nem jelenti azt. hogya két éve ágyba
vizelő gyermeknek csak két év múlva lesz tiszta a lepedője. hisz' akezelések
hatására atünetek néhány hónap múlva elmaradnak, viszont az újrajelentkezés
esélye jóval valószínűbb két éven belül.

Kedvező lelki hatások bárhol érhetik a gyermeket. amik tünetének
megszűnésével járnak. Más esetekben célszerű egy pszichológust felkeresn i,
aki segít a szülőknek. pedagógusoknak megkeresni. kialakítani a megfelelő

környezeti feltételeket, hogya gyermek fej/ődése ahelyes irányba történjen.
-Hunya Krisztina pszichológus-
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: MA-ZSIPAPíR-':íR'öiiER BOLT - .- .- .- .~
!
11"11\i\l~·I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. ._. N<~ I

• Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási 3'·
I eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, I
• rattan bútorok Ajándék vásárlá.si utalvány beváltása •
I Ticket Service Accor, $o;"0J"~ Sodexho I
• 2007-es naptárak, határidőnaplók • Naponta változó akciók!
L._._._._._._._._._._.~

Sorház, értékesítésre
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 4 lakás sorház-jellegű építését

kezdi meg aNyárszegi úton. Alakásokat értékesítés céljából
felajánlják.

Érdeklődni: Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd, Ipartelep
u. 2. Tel.: 386-233; 386-269

ARUMBA Táncsport Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.) Közhasznúsági jelentése, 2005
Kimutatás a vagyon felhasználásáról Ezer forint

Megnevezés 2004 2005 Vállalás
Saját tőke összesen 164 297 133

Induló tőke O O O
Tőkeváltozás 11 133 122
/ atőkeváltozásra ható tényezők

Atevékenység előző évi eredménye -22
Tárgyévi eredmény 153 133 -20

eredményre ható tényezők

a) Működésre kapott támogatások 700 900 200
b) Egyéb bevételek 294 892 598
c) Működési költségek 841 1659 818

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Ezer forint
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Gyomaendröd Önkormányzata Működésre, táncversenyre, láborra 700
Nemzeti Civila Alap Terembérletre 200

2005. évi pénzgazdálkodás
ARUMBA Táncsport közhasznú egyesülel200 óla lagdijakból, alapílói, önkormányzali és

egyéb támogalásokbóllálja el alapszabályában leírt feladatait 2005. évben pénzeszközeivel az alábbiak szerint gazdálkodott

2004
700 OOO

O
O

700 OOO
O

Bevételek
Megnevezés
Támogatások
Ebből: alapitói

közületi
önkormányzati
NCA

Tagdijak
Egyéb bevételek
Ebből: nevezési dijak

banki kamat
Bevétek összesen

2005
1273 OOO

263 OOO
110 OOO
700 OOO
200 OOO

O
292 500 426 700

1555 92792
O 91 500

1555 1292
994 055 1 792 492

Nyitó pénzeszközök 2005. január 01.
Bevételek
Kiadások
Záró pénzeszköziik 2005. december 31.
ebből: bankszámlán

készpénz

Kiadások
Megnevezés 2004
Személyi jellegű 147059
ebből: megbízási dij O

gépkocsi haszn 147059
Anyagköltségek 63 565
ebből: fellépőruhák 42458

irodaszerek 7091
CD, könyv, folyóirat 14016

egyéb anyag O
Anyagjel!egű kötségek 445 668
Egyéb költségek 185 130
Kiadások összesen 841 422

11035
994055
841 422

163668
90839
72829

2005
267542

30 OOO
237542

178449
92115
62375
3990

19969
925321
288038

1659350
163668
1792492
1659350
296810

95620
201190

Az egyesület valamennyi bevételét az alapszabályában meghalározott célokra használia lel. Tárgyidőszakban kellő közgyűlést rendezlek Aközponli költségvetésböl és
annak alrendszereitől támogatást nem kapott. Atisztségviselők tevékenységüket önkénles munkával végzik.
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APRÓHIRDETÉSEK

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478 06/30/9580-479

Lakás és nyaraló eladó!
Gye., Ifjúsági Itp.-en lakás (8,7 MFt) és igényesen kialakított Sóczó-zugi

nyaraló (9,5 M Ft) együll vagy külön-külön eladó, illetve értékegyezteléssel
családi házra cserélhetö.

Érd.: egész nap a 06/20/3974-122-es lelefonszámon lehet. -b-4-x-

r---------··---------------:-···~---':':--~·--:--:":"--------:-:---~--.- ....:-~-'":---------;--.-.~
: INGYENES CSEREBERE' HIRDETES (APROHIRDETES) :
i~eladó neve: : ::.: : : ~ : ,: .. :
j "Címe: ; : ~ ..:: : : ;..:, i
:Cserebete (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): :: ", . ". :
!," ..; : :.:' _._ ~ .. ~ o" •••••••• '•••••••• ::. •• •• • • • • • • • • • • • • !
, ,
! ~ ' o" ," ••• ~ •••••••••••• ".••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • :
, ,
:", ..- ~ .. : ; ~ ~ : : :, ,, ,
: ~.~ .._ : ~.~ ~ ":.... ............................... !

j (Irányár: ,.. , Ft) '. . '. (otUasható ircissallJ i
L .,; .·~ ••~ • ._.:. .: .:.·_. ;. :.. ..; • ~

Vágó birkák eladók!

~
...
r·'- .. ~. ",

'=-' .... ~ Érdeklődni egész

nap lehet a

06/30/4067-752-es telefonszámon

OzlethelYlseg és raktárhelYlseg kiadó
Gye., Endrődi u. 9. sz. alatt I.ár 20 EFt.
Erd.: 66/386-554 -b-4x-

JARMU

Kossuth u. 8. sz alatt lelujltolt helYlsegek
vállalkozások számára kiadók. Erd.:
06/30/5253-367

TS 125-ös MZ molorkerekpar eladó 7
hónapos müszakival. I.ár 80 EFI. Erd.:
06/30/9374-884 -b-4x-

6 éves lehér Suzuki 1300-as keves km
el vonóhoroggal és utánfutó eladó. Lar
900 E és 120 E Ft. Erd. 66/284-196
-b-4x-

Gye., Október 6. Itp.-en 2 szobás,
bulorozotl lakás hosszú távra albérletbe
kiadó. Erd.: 06/30/3467-885 -b-4x-

MUNKAHELY
30 eves, kereskedelmi eladól
végzettséggel bármilyen munkál vállalna
egy megbizható nő (8-16-ig) Erd.
06/20/4368-840

Bálás szalma, kisméretu legla, 4 tablás
fogasbarona, 1 fázisú vIllanymotor,
sz~árd tüzelésü Duka kazán, öntözőcsö
vek eladók. Erd.: Móra F. 20.:
06/30/4317-229

I.ár 10 E Ft. Érd.: 66/285-932;
06170/2718-146 -b-4x-

Gyerek görkorr, lány Jegkorcsolya,
madarkalirka( cipők, csizmák. dzsekik,
papucsok. armernadrág eladó. Erd.:
Borqulva Andrásné, Gye., Kalvin u. 3~..'
Gyomai közlemetoben aravatalozo mogott
asorban kettes sirhely emlékmüvel átadó.
Erd.: 282-925

4 db kiskutya sürgósen eladó.
Darabonként is elvihető. Ar 1000 Ft/db.
Erd. 06/30/5596-327 -b-4x-

Gyermek kiságy, palackos gázluzhely es
Slesta gázmelegíto eladó. I.ar 5-10 EFt.
Erd.: 282-253 -b-4x-

Veszelyes fák klvágasa.llaI1yazása, tuzlfa
felvágása elérhető aron. erd.: 06/70/2830
347

Veszélyes és egyéb fak kivágásá,l, tüzifa
vágásat, gallyazást, kertgonöozast vál
lalok. Hermann Mihály, 06/20/3882-263
Jó állapotban lévo, nagy merelu lurész
poros kályha eladó. I.ar lOE Ft. Erd.:
06/30/4137-227; Gye., Rácz L. u. 6. sz. 
b-4x-
Cleansy gÓZtlSZtlto és BloptrOIl gyógYltó
lámpa" színteráDiával, eladó. Ar megegy
Szer erd.: 06/30/4850-422 -b-4x-
Elado: lélkész falparr marógep, sKF
csapágyházÖhordozhaló kis lánqplsztoly +
készlet remel egyenes kőszörü,
csavarós szorítók. I.ár 3-4 E Ft. Erd.:
06/20/8056-159 -b-4x-

22-es elektromos. husdaraló kölcsö
nözhető vaqy eladó. Erd.: 06/20/5478-606
1 db ágynemúlartos, rugós hevero eladó.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z A R 744- és az
@~r!Jf apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő 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 szerkesztösége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Gye. Napkeleti u. 2 szobás, gazfütéses
csaladi ház (300 m2) nagy telekkel, l)1el
léképüleltel eladó. Lár 4,5 M Ft. Erd.:
66/442-858 este; 06/20/4132-770;
06/30/2307-967 -b-4x-

Gye., Oregszölő, Szólóskert u. 18. sz. ala!
ti ház beköltözhető állapoiban elado
Gazdasági épülettel, löldterülettel együtt.
Erd.: 280-191: 06/20/4907-557

Gye, Keselyósön ahasItáshoz kb. 1som:
re 156 AK föld eladó. I.ár 4,5 M Ft. Erd.:
06/30/9374-884 -b-4x-

MA-ZSI Paplr Iroszer tovabbra IS varja
kedves vásárlóit új helyen, megújult
árukészletteJl Gye., Kossutlí u. 34. sz. Tel.:
06/30/4267-121

Gye.. Harcsas-zuQban 500 n.öl szantoföld
eladó.l.ár 100 EFt. Erd. 06/20/4132-770;
06/30/2307-967 -b-4x-

Endródön összkomlortos. 2szobas, kertes
ház eladó. I.ár 5,3 M Ft. Erd.: Liziczai
László, Glit' Décsi u. 3. -b-4x-

Ai úl tanévben magantanarr aHást vállal ok
általanos iskolások mellé. Cél akiiünő
bizonyitvány, tanulmányi versenyeken való
eredményes részvétel, hatékonyabb tanu
lási straté iák elsajatitása. Erd.: 285-141
18-19 óra; 06/30/8563-218

Gyoman, aZrinYI M. 43/1. sz. alatti beke
ritett építési telek fúrolt kúttal eladó. I.ár
1,6 MFt. Erd. 06/30/3462-190 -b-4x
Gyomán, a Hantoskertben 420 n.öl
gyümölcsöskert eladó, villany, ásott kút
van. I.ár 450 EFt. Erd .. 66/282-376 -b-4x
Endrod, Napkeleti u 18. sz. alatt komiort
nélküli.paraszlhaz sürgösen eladó. I.ár 1~
M Ft. Erd.: Dékány Ferencné, Gye., Ady e.
34. sz. -b-4x-

Gye. Arpád u. 10 sz. alatti 3 szobas
összkomlortos családi haz eladó. Erd.:
06/30/9378-321

BAU-LUx Fürdőszoba Szalon! MI meg
valósítjuk álmai fürdőszobájátl Nézzen be
hozzánk, s nem bánja megl Hol? Szarvas,
Deak F. 2. sz. Tel.. 216-023

1 db ágynemütartós hever6 eladó. I.ar 1O
EFt. Erd. 66/285-932 -b-4x-

Endrődön, aKenderaztat6 u. 5. sz. alatll ,5
szobás központi fütéses, lürdőszobás
paraszthaz t garazs eladó. !.ár 1,3 M Ft.
Erd.: Erdei Eva, Gye., Bem u. 2. -b-4x
Gye., fiS szobas, komlortos lakas eladó.
I.ar 8 lVI Ft. Erd.: 06/20/2633-635 -b-4x
FYB.:'loútvonal mellett 2 szobás, lürdo
szobás és egyéb helyiségekből álló, mel
léképülettel ~arázzsal családi ház eladó.
!.ar 5,5 M Ft Erd. 06/20/5387-150:
66/285-191 -b-4x-

NŐi, lerllfodrászall Melegollos haJvágásI
Minden kedves szépüini vá.9Yó vendegel
szeretetlel várok.. Hol? Endrodön, a Rózsa

resszó mellett. Erd.: 06/30/5219-869
Iszte t zü ó . Szemelyre szabott oktatás!

Korrepetálás, felzárkózlatás, magánórák,
egyéni fejlesztő foglalkozások, masnapra,
dolgozatokra, versenyekre való felkészllés,
lanlárgysp8CIlikus jártasságok, készségek,
képességek (pl. fogalmazási tevékenység,
helyesíras, szövegertés, matematikai algo
ritmusok elsajátítasa ... ) fejlesztése, tehet
séggondozás általános iskolásoknak.
Minden felszerelés ingyen biztosítolt.
Iskolai dolgozallapok, versenyleszlek
megrendelhelök. Rövid idön belül az isko
lai teljesitmény ugrásszerü javulása érhelő

el. Minden tanulni és tudni Vá~YÓ diákot
szeretettel várok! Erd.: 285-141 esti órák
ban; 06/30/8563-218 06/70/3 23-664
een azós Isagy ela o. I.ar t. r ..

06/30/8565015 -b-4x-

4 db tacskó-~everék kölyökkutyat elaján
dékoznánk. Erd.: Endrőd, Szélmalom u
24. Ride város -b-4x-

. yomáo varrógep, mosógep, centri uga
eladó. Erd: 06/30/4589-551.

. zlnes enymáso ás, sz enne es ,
színes lézernyomlatás 120x30 cm méretig.
Gye., Kossuth u. 8. Tei.:lfax: 386-793

Gye., 2 szobas paraszlhaz sok mel
léképüleUel, helyiséggel, keskeny portával
mielőbb eladó. I.ar 2,7 M Ft. Erd.:
06/30/8584-784 -b-4x- ._
Garázs eladó aVásártélI Hp. melletl. Erd.:
06/30/3303-062

Gye., a Hősök ulJan 2 szoba. konyhas.
komlortQs ház eladó 290 n-öles telken. I.ár
8MFI. Erd.: 66/386-446 -b-4x-
Gye., tanya 1800 m2.es udvarral + 1,5 ha
földdel eladó. I.ár 600 E FI. Erd.:
06/30/3428-846 -b-4x-

Gye, Október 6. Hp D. tsz 1. 4 szobás
lakás eladó. I.ar 6 M FI. Erd.: Hunya
Elemérné, 2760 Nagykála, Somogyi B. 27.
-b-4x-

Gye., Babits u. 23. sz. alaHI haz eladó.
Erd.: 06/30/6027-744

Gye., Rakoczl u. 2. sz. alau haz elado. I.ar
15 M Ft.. (részletfizetés megegyezés
szerint). Erd.: hélköznap 18 óráig
06/30/2538-578 -b-4x-
Gye. központjában összkomfortos
parasztház eladó, lakótelepi csere IS
érdekel l'A 2. em. I.ár 8 M Fi. Erd.:
06170/384.1-329 8-16 ó-iq -b-4x-

Gye., Attila u. 2. sz. alatti családi haz
eladó. I.ár 14 M FI. lakótelepi lakást
beszámitok, eselleg kiadó. Erd.:
06/20/9853-787
Gye., OregszőlODeilKondorosl 2T:"Sl.
alaUi 1,5 szobás, telefonos családi ház
melléképületekkel, garazzsal, kerUel eladó.
Alsókonyha lambériás, .a gáz bármikor
bevezethető. I.ár 2MFI. Erd.: 06/30/5955
045 -b-4x-

INGATLAN

Gye. 2 szobás, összkomfortos, sátortetös
családi ház eladóf- vagy lakótelep ire
cserélhető I.ár 7M rI. Erd.: 06/20/4514
880 -b-4x-

Gye., Október 6. ltp. -en 3 szobas leJuli
lott, 1. em. lakás eladó. I.ár 8,2 M FI. Erd.:
Erdélyi Péter, 5500 Gye., Október 6. ltp.
2/9/1/4 -b-4x-
~~Ilp.-en 1,5 szobas, erké
Iyes, 2. em. lakás sürgősen eladó. I.ár 5,6
M FI. Erd.. 06/70/6170895 -b-4x-

Gyomán, a~ocos-kerlben 952 m' kert olc
son eladó. Erd.: 06/30/2431-887

Kecsegésben (Sulek-kert) vIzparti telek Lól
termő szilvafákkal eladó. I.ár 2,2 M Ft.
Erd.: 66/386-19116 óra után. -b-4x
Gyoman 2 szobás, összkomlortos ház
lakhaló melléképülellel, garázzsal eladó.
lakótelepi lakáscsere is érdekel. I.ár 7,5 M
FL Erd.: 66/386-588 -b-4x-

Gye., IIJúságl Itp.-en löldszlntl 23S2ODaS
lakas (Jég la épület) garázzsal eladó I.ar 8
M FI. Erd.: 06/20/9153-906 -b-4x
Endród, Selyem ut 8. sz. alaHI összkom
fortos ház nagy telekkel eladó. I.ar 5,5 M
FI. Erd.: Liziczai László, 5500 Gye., PéCSI
u. 3. sz -b-4x-

Gyoman, telőlerbeepíléses, 2 csalad
részére is alkalmas, hőszigelelt csaladi
haz, mellékéoüleUel, garázzsal, ipari áram~
mal 600 m~-es lelken eladó. LakotelepI
cserét is beszámítunk I.ár: 12,9 M Ft. Er
deklődni: 06/30/4716-476-os telefonszá
mon lehel. -b-4x-
Fohalmon, kőves út mellett, tanya eladó,
700 m2 gazdasági épüleHe és 2 hektár
löddel (villany, fúrott kúl van). I.ar 2,5 MFt
Erd.: 06/30/4844-889 -b-4x-
\lasarteri Hp. 2778""'""'2"--.-:::emO:-:e:r;:le"'tl,--;m:;;;ar;;:·sr;(Jlél
szobás lakás eladó. Erd.: 283-974, az esti
órákban.

Gye., termállürdőhöz 300 more belül
igényesen lelújitolt 3 szobás, ebédlős, kiS
rezsIvei működő 2garázsos haz eladó. I.ár
14 M Ft. Erd.: 06/30/4850-422 -b-4x
Gyomán, a központban 120 m'-es, 3
szobás lakás melléképülettel, garázzsal,
nagy pincével eladó. .ár 10 M FI. Erd.:
06/20/2276-536 -b-4x-

Gyoman, a Hunyadi u. 59. sz. alall 3
szobás, összkomfortos, felúUtoll
parasztház eladó. I.ár 6,7 M FI. Erd.:
06/30/5456-981 -b-4x-
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Békéscsaba, Szent István tér 9. sz. fsz. 10. Tel.: 06/30/4506-070
Yin-Yang Stúdió

100 óra
100 óra

60 óra
40 óra
30 óra

rendez a
Katona József·

Művelődési Házban

Vendé~látás: Dreher ~tterem .
Zene: Budai Duó (Békés)'

Belépő: 2.000.- ftffő

Jeqyvásárlás:
Katona József

Művelődési Ház
Telefon:

66-283-524

2006. november 25-én·
19 órai RezdetteI

TÁNCESTÉ YT'

,
Az estély mús rában feIlépne ;
a fúub Ilezdő és haladó táncosai .

A Rumba Tánc b és
-J a Társastánc Alapítvány

Angolul, franciául,

németül, olaszul

szeretne tanulni?
INDULÓ NYELVTANFO YAMOK

kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 260 óra
diákok részére érettségi lelkészitő és lelzárkóztató

A lanfolyamok időtartama szakaszonként:
kezdő, úirakezdő lanfolyam
nyelvvizsga előkészitő

haladó
nyelvvizsga tréning
próba-Ianfolyam

- 6-10 lős csoporlok
- vizsgacélú nyelvoktatás
- kezdő, újrakezdö, haladó szinten
- egyén i seg ilség
- beiralkozás szeplemberben. januárban. májusban

Tanlolyamok helye: Kossuth u. 18. a KNER Múzeum mellell
Jelentkezni lehel: Farkas Margit és Róza Vendel tanaroknál
Tel: 661282-686; 20/468-4876. 20/914-2122
e-mailben: vendel@anet.hu. margil@anelhu, vendel@inlernel-X.hu

Egyéb szolgáltatásaink: nyelvvizsgákkal kapcsolatos inlormáció (TELC. ÖSO. ITK
Origó) próbavizsga, szintieimérés
Személyes úgyfélszolgálal: minden kedden 14-18 óráig Kossuth u. 18

CI
RÓZA VENDEL \f

Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122· 20/4684-876
E-maiI: vendel@aneLhu
Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Szolgáltatásaim, tanítok: kínai egészségmasszázs, akupresszúra •
Svédmasszázs, frissítés • Hölgyeknek speciális fogyasztó program •
Dohányzásról való leszoktatás megkönnyítése • Kínai hagyományos ter
mészetgyógyászat • Akupunktúra (tűszúrás, akupresszúra, moxibuszcio,
köpölyözés), belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és bénulásos
betegségek természetes gyógyítása • Fejfájás, csigolyasérülés, nyak- és
derék, kar- és lábfájás gyógyftása • Depressziós, stresszes tünetek eny
hítése, idegrendszeri problémák gyógyítása

Tegyen egy próbát dr. Wang rendelőjében!

Vizsgáltassa meg magát, és kezeltesse idejében problémáitl
Betegségmegelőzés egészségesek számára!

::E.'1!r:j'
'ZYíe. 'UJrt114 *,u ert?

aMagyar-Kínai Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyszerészeti
Tudományos Egyesület elnökhelyettese

~
~'f;.

.. . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-,~~..
t _.' hobbY-, kempln~szakuzlet %~

HORGÁSZ FELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

Átalakult (!) lakástextil, méteráru üzletté!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
Szombat szünnap!

1t11t-1tA1VJ&~~~
f)~-~~~~ú
~Bli0~7~&~

Hagyományos kínai orvoslás

r&'~=:=::=:::tl

I Varrodámban vállalom: női felsoruházat I
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret

szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok, ~1

. alkalmi ruhák, koszlümök, alkalmi és táncruhák készítését is. ~
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. I

Gyors határid6, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348
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Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300 66/283-587

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.

SILUETT FITNESS CLUB

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2006. november 14-én, 17 órakor
Endrődön: 2006. november 14-én, 17 órakor

(Déryné Művel6dési Otthon)

6EL,SŐÉpírÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz

falak, burkolatok' Gipszkarton: 9.5 mm: 1030 Ft/tábla
12,5 mm: 1070 Ftjtábla, impregnált 12,5 mm: 1728 Ft/tábla

• Estrich beton 624 Ft/40 kg, hőszigetelő rendszer
1620 Ft/m2-tól, ISOVER 10 cm hőszig. 5265 Ft/tele ,

tetóróliák, faanyagok, Frühwald térköveid
PROKONCEPT energiatakarékos éprtési rendszer,

50-700/o-kal keveSebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, HősökÚtja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

FÉRFI- ÉS KÜLÖN NŐI BODYTEREM, SZAUNA,

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

A novemberben váltott bérletek sorsoláson vesznek részt!
Bérletek, napijegyek. teremigény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: H.-P.: 8-2 l-ig, Szo.. Vas.: 14-21-ig.

Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll.

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122
E-maiI: vendel@anet.hu

FAHULLADÉK, FENYŐ TŰZIFA ELADÓ!
Érd.: 06/30/3233-364

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

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

II
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszáilítás
- szállítás, gép bérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

1.------,,-.-

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162

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

r·-·-·-·-·_·~·_·_·_·_·,

. PAPIRDOBOZ i
St~ncolt és hagyományos i

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS ~
I.
I

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

Telefon: 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:.~o~t~G.:~~:n~r~d: ~o~s~a:. : ~9.:. .J
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Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
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.

GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
. Kisréti utca 36. szám ,

."" . "(volt Tejcsarnokkal szemben) "

AKGlÓSKONYHÁK:"49'900 Ft-'-64 OOO Ft-i{f
't,6~1,8-as FRANCIAÁGYAK 27 OOO Ft-tól ~ .
3+2+1 ÜLŐGARNITÚRÁK 108 ooo Ft-tól

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron

oltott mész • orosz szén, AKÁC tűzifa
Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

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

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53. TElEfON: 284-255

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.-I<.-P.-Szo. dÉlElőTT

SzTI<-vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NApszEMüvEqEk

NAqy vÁlAsZTÉkbAN kApHATók
CYORS És pONTOS kiszolC;ÁIÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNI<AT!

TisZTElEml, Szarka Cala L\TSZERÉSZMESTER

Az okos Flesw nem ij~ fneg a Sőteuöl. Hu
il fÓllyvi$lony~úgy kivánják, Ul.onnal be
k.::lpcso!j;.:t o. fénysZórói! és mogvilógllja Cl.Z

U\3t A Buta Rot>okl1ty vi~~7..cY'lt mindennfik
nekimeoY. Ha ért.:-tmes tArsra vágysz, va.·
lasz.d lf\kább az lr"ltelligens Fiestát automata
ienys.z6r6kkal és sok más okossággal.

FordFiesta

~Oöo.:...9togy-~s:4.4-1.4 V1OOk.·1'I.CO:-kil.>cl.~I..J!;: ne-179b1·iQro.At.lIJ~1200&Okl. Nő/Que. 3H~
t.."lI"'l • A lwo...·um úr nun'lattU/l'oo:aa az IlUIOtr.,aI03 f6nys.ZÓr6k.:1.l. luno\·CI.:~ rol:uerer.llCO 'lt".(.oI~lOílC~Ih1.

r~II'O~. A ro~o7.k:ItcKrói c'l'r:k'kJ::CÍÓ!"l n'l.:ir;':.:lJ<nfO$l<oóC:knI\t:>cn. A~ l;'IVU:Ó QU1() l/l;~Ir;'I06!

Sándor Service Kft.

Sándor Service Klt.
5310 Kisújszállás, Deák Fo uo 69-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externet.hu
honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva'

" -
""" Nyitva tartas: hétfőtől péntekig: g...,17óráig,
. szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282~068

KET B~NI( KEDv,i:ZŐ HITELEI!
~'ÜGYIN".ÉZÉS.AHELYSZíNEN.0.0

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 9S.

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

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERM I radiátorok, Dunaferr

radiátorok, ötrétegű csövek, idomok, boylerok, kazánok,

fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

Továbbikínálatunk:" .'
,. ," • szekrén'ysorok ,
, .~' , o· ülőgarnitúrák: 3+2+1; 3+1.+1

". franciaágyak, heverők"" "
..~, étkezőgarnitúrá.k ",. "

". siéJes választékban"kiegészítókisbútorok
. ,. .' .' : .,-. ~" ., . .
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T E L I
kabátok, ruhák

vására!
Géprongy kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

APÉTÁK:

O/O engedménnyel
kaphatúk!

. november l-jétől november 30-ig

,Nyitva tartás
H-P.: 8-í 2-ig; 13-17-ig,' SZO, 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

GYOMAENDRŐD

\ Bajcsy-Zs, út 63.

(
l 'UTI
I@9-

'UR

E ' ÉSIDi
AK500 F , I

Családi soma '" PI sz somag,!
Sport csomag együtt
4990 forint havidij ,rt! .

To~'bbá akció leh főség·

b Itéri egy é igénylés' re!
Akciós feltételek szerint - További részletek üzletünkben

Telemax Távközléstechnika .
IB~késcsaba Gyóní GU, 6. TeI.:66/442-755
~yomaendrődí szerelőnk:20/9-266-B53 '
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AKÖRÖS ÜZLETHÁZ november 21-én ünnepli 1 éves születésnapját!
Vásárlóinkat állófogadással és kisebb ajándékokkal várjuk!

Aki aznap vásárol, sorsjegyet kap, melyet 19 órakor sorsolunk ki. Díj: 1db ÖTVE~IEZER forintos vásárlási utalvány!

November elején megnyitjuk TAPÉTA ÉS CSILLÁR osztályunkat l NYITÁSI AKCiÓ!!!

November 21-tól H O S S Z A B B í T O T T nyitva tartással várjuk kedves Vásárlóinkat!
Hétköznap: 9-19 óráig, szombaton: 9-16 óráig, vasárnap: 9-13 óráig!!!

EURONICS: számítógépek, Notebook-ok SULINET kedvezménnyel MÁR CSAK december 31-ig!

Hitelajánlatunk: vásároljon most, fizessen 3 hónap múlva!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!
Telefon: 66/285-559

.....
g
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t'I:1~J:1

t~ ~
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ÉI .

c:....LLÁA..IZ~-':c:.~
5500 GY0rTullcndrőd.Toldl_ ut '1/'1, r'

Do rno:a:.6beronyl uton.. o hclyo.óg'téblo ....'tán 2QOn\- re.

Pezsdítőajánlatok!
"BASIC" masszázskádak (150x70, 160x70, 170x70) 117900 Ft-tól
(2+4 db mikrofúvóka, pneumatikus vezérlés, automata le-, túlfolyó)
Hidromasszázs zuhanykabinok 89900 Ft-tól (90x90 cm-es fém
merevítéses akril üvegszálerősítésű, negyedköríves tálcával, szifonnal és
leeresztővel)

Digitális vezérlésű hidromasszázs kabin 129900 Ft-tól
(biztonsági üveges, belső világítás, trópusi zuhany, 12 db jet, telefon,
rádió)

Beltéri padlólapok 1290 Ft/m 2·től
Fürdőszobabútorok többféle méretben 29900 Ft-tól
• penészedésgátló, vízlepergető, gyorskötésű flexibilis fugázóanyagok
• ragasztók(kül- és beltéri)
• mediterrán díszítő kövek 2790 Ft/mz-től

Csillárokra és lakásvilágítási termékekre további AKCiÓK!
Elektromos kávéfőzők 9OOl111 HELYED 6900 Ft (csak fekete színben) a
készlet erejéig!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig
Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkorrnányzatának lapja. Felelős szerkesztő:Bíró Károly
Kiadja: GyomaendrődVáros Képviselő-testülete.5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-maiI: gyehirado@freemail.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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~ POLGARMESETER ~
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM • 2006. DECEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

Bovülo bizottsági feladatok

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

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

Mobil:06/20/3596-842,06/70/9455-793

............••.•••••..........•.•••••••.........•..•••••.

GENERALI BIZTOsíTÓ

Elhunyt
a gyomai születésű

HATÁR GVÖZÖ,
Kossuth-díjas író, költő,

filozófus, Gyomaendrőd
díszpolgára (1994)

Londonban,
2006. november 27-én

Császárné Gyuricza Éva
(1940-2006)

Hosszan tartó, súlyos betegség
után elhunyt Császárné Gyuricza
Éva Gyomaendr6d Képvisel6
testületének, Békés Megye Kép
viselő-testületének tagja. A Fi
desz-MKDSZ-ben politizált. de
szerepet vállalt a KDNP újbóli

megszervezésében is. Harmadik alkalommal volt aképviselő

testület megválasztott tagja.
N u od'ék békében!

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

~ HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
6éves hitelUgyintézési gyakorlattal, refereneiával, önálló, fOggetlen irodával

rendelkezUnk!
500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-Ig torint és deviza alapú hitelek!

ALAP KAMAT 3,95%-tól!!!
Lakáscélú és mbadtelhasmálásii hitelek, adósságrendezés, terhelt •
Ingatlanra ls plusz hitelek, szoc.pol. ügylnté~, személ,1 hitelek, :

hitelkiváltás, Ingatlan lízing, úJ gyorsh"elek UJ! Vállalkozói hitelek. :
Lakáscélú hitel törlesztése pL: :

1MFt esetén 20 évre 6100 FtJhó, 25 évre 5480 FtJhó :
AKCiÓ!!! :.

Egyes hiteltipusok esetén nincs értékbecslési és közJegyzői dij, :
illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár teljes banki költségmentességgel :

(pl. régi típusú hitelek kiváltása, személyi hitelek kiváltása ingatlanfedezettel), :
Épaési és újlakás-vásárlási hitelek soron kivül! :

Fészekrakó program 35 éves korig •
Épakezés, új és használt lakás vásárlása esetén állami garaneiával, 10% önerővel

vagy önerő nél kUl is, 50% szoe.pollal
Devizahitelek havi tlx törlesztéssel (5 év) árfol,amgaranclával

Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek állami garaneiával,
csak avásárolt ingatlan fedezetével12,5 MFt-tól 25 MFt-ig

ÚJ! Gyorshitel Jelzálogfedezettel, 3 MFt-Ig!
Devizában, akár ártolyamgaraneiával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerusaett értékbecsléssel és közjegyzői díj nélküli
Soron kívüli elbfrálással! (3-5 nap alatt)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélküli
VályogépUletek esetén is hitellehetőség!

Fontos!!! Ahiteiszerződések mellé életbiztosítás kötése nem
kötelezö!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és .igényének megfelelően lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szabottan, gyorsan, szakszeruen!

Leinformálhatóak és mobilak vagyunkl

Az elvégzett munkánkért felelősséget vállalunk!
Hfvjon bizalommal!

Ügyfélfogadás és teljes köru tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idopontegyeztetéssel !

Tiszlelettel: Tóth Jánosné üzleti tOtanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselő 06/20/9220-990

Boros Krisztina ügyv"ell asszisztens, 06/20/4551-211, 06/7015589-247
TeL/fax: 66/352-537 Önálló irodánk: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.

Kívánok mindenkinek eredményes, békés, áldott
karácsonyt és boldog tg esztendőt!

(Az interjú folytatása amelléklet 2. oldalán)

afizetési fegyelmet kell szigorítani. Az idén egyébként jelentős bevétel folyt
be ebből az adónemből.

• Atelepülési civil szervezetekkel val6 jobb kapcsolat hogyan érhető

el Őn szerint?
Mindig nagyon fontosnak tartottam a civil szervezeteket. Több ren

dezvényükre is elmentem, de nem ez merfti ki számomra avelük való kap
csolatot. Szeretném, ha városunkban ezek egy nagy egyesületben tömörül
nének. Ezen keresztül könnyebben lehetne az egyes civileknek pályázni, és
könnyebben jutnának hozzá bizonyos információkhoz is. Ezt csak úgy lehet
létrehozni, ha a civil szervezetek ezt igénylik, hajlandók az együttmGkö
désre, vagyis demokratikusan. Ezt a jövő év elején felvetjük majd aszer
vezeteknek, és megpróbáljuk az együttmGködést elindltani ebbe az irányba.

• Gyomaendrőd hogyan tudja integráini a fejlesztéseit a regionális,
Békés megyei fejlesztési programokhoz, ehhez milyen segffséget kap az Őnt

támogat6 politikai és egyéb szervezetekt61?
Megválasztásomat követően a megyegyalés elnöke, dr. Domokos

László elkérte Gyomaendrőd fejlesztési elképzeléseit. Akkor amár meglévő
fejlesztéseket, valamint azokat afejlesztési projekteket, amelyeket akoráb
bi és a mostani képviselő-testület tagjai megfogalmaztak, összeírtam,
csokorba szedtem. Azóta már amegyei fejlesztési elképzelések között na
gyon sokat viszontláttam. Ilyen avasútfejlesztés, vasútállomás és környéke
rendezése, vízi közlekedés, kerékpárút ... Ezeken kívül az ipari parkunk ki
ajánlásában is közreműködik amegyegyGlés elnöke.

• Az EU-s kötődésű, francia együttmúködéssel dolgoz6, Davidovics
Lászl6 által koordinált egyesület tevékenységét hogyan támogathatja job
ban az önkormányzat?

A "Dél-Alföld-Európa Unió" Gazdasági, Kulturális, Oktatási,
Integrációs EgyüttmGködést Koordináló Egyesület, melynek székhelye
Gyomaendrődön van, Davidovics László elnökletével mGkÖdik. Nagyon
eredményesen pályázik több uniós, például a Leonardo-program
keretében. Nagyon jó lenne, ha ez az egyesület még nagyobbá válna.
Továbbá elmondhatnánk, hogya Dél-Alföldi Európai Régiónak van egy
intézménye, egy egyesülete Gyomaendrődön. Ezzel az egyesülettel, mint
polgármester, együtt kívánok mGködni, szeretném, ha össze tudnánk hozni
hamarosan egy Franciaország-beli testvérvárosi kapcsolatot. Mint mond
tam, az ipari park honlapja már franciául is megjelenik, de szeretném, ha a
város több honlapja, amire az önkormányzatnak befolyása van, francia
nyelven is bemutatkozna.

• Az idén is kapják ahetvenkét éven felüli idősek aszokásos kará
csonyi csomagocskát?

Természetesen, ebben az évben is karácsony előtt megkapják.
• Mit k/ván a hamarosan elérkező karácsony és új év alkalmáMI

Gyomaendrőd lakosságának?
Nagyon fontos dolognak tartom az összefogást. Nagyon lényeges

szerintem, hogy egy település polgárai legyenek büszkék lakóhelyükre,
tegyenek érte. Abban az esetben, ha saját részükről mindezt megtették,
akkor avárosvezetés is igyekszik megtenni mindent lakóiért. Bízom abban,
hogy Gyomaendrőd az elkövetkező években még amegszorító intézkedések
ellenére is fejlődni fog.

aközvilágftás megoldatlan, vagy avolt Körösi Ág. telephelyén élő kis koló
nia gondja egy konténeres szeméttároló, s egy használható járdarendszer
megépítése. Ezeket adolgokat felvállaltam. Ezeknek az embereknek munka
helyeik gyakorlatilag a városban vannak, gyerekeik ide járnak iskolába,
életüket viszont ott képzelik el.

• Amunkahelyteremtés érzékeny téma, amit felvetett programjában.
Hogyan lehet ennek érdekében lépni?

Az ipari park eddigi kihasználtságát kellene javítani, ami eddig nem
igazán sikerült. Erre több ötlet is van. Olyan külföldi, tőkeerős vállalkozá
sokkai vagyunk kapcsolatban, akik Gyomaendrőd körzetében szeretnének
befektetni. Ezt seg~jük, ismertető kiadvánnyal látjuk el őket az idetelepedés
érdekében. Úgy gondoljuk, hogy csodára ugyan mi sem vagyunk képesek,
de feltétlenül jobban, máshogyan kell amunkahelyteremtéssel foglalkozni.

• Ezzel szorosan összefügg a fiatalok elvándorlása innen, vagy
sikeres esetben éppen az idecsábrtásuk is elkövetkezhet az el(fbbiek
szerint. ..

Ha körbenézünk, sokak családjában afiatalok nem igazán óhajtanak
itt, Gyomaendrődön élni. Nagyon ritka az olyan fiatal, aki nem vágyik el,
mondjuk Pestre, vagy még messzebb - Angliába, [rországba, Nyugat
Európába stb. Ennek kellene valahogy véget vetni, és esetleg meg is fordí
tani atendenciát.

Megkérdeztük a po19ármestert
• A munkahelyteremtés közvetett m6dja az

önkormányzat esetében az iparipark. Milyen h/rek
emlffhetók elIel kapcsolatban?

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. -ben egy
személyes tulajdonos az önkormányzat. A felü
gyelőbizottság tagjaként felügyeleti jogot is
gyakorlok az ipari parkra. Aparkat majd egy na
gyon erős reklámmal ki kell ajánlani minél széle
sebb körben, hogyaterületeket értékes~eni

tudjuk. Hamarosan meg fog jelenni az ipari parkat bemutató önálló honlap
magyar, német, angol és francia nyelven.

• Mit tudni most a következő év költségvetéséról önkormányzati,
intézeti szinten?

A különböző hírforrásokból ismert, hogy megszorítások jellemzik
majd az elkövetkezendő éveket, nehéz időszak lesz ez az önkormányzatok
nak. Koncepci6nk már elkészült, ezt atestületi ülés megvitatta. Ebben jelen
tős még a hiány, de természetesen az ország költségvetési számainak
ismeretében lehet majd átdolgozni. Törekszünk arra, hogy minél kisebb
hiánnyal kezdjük a2007-es évet.

• Mintpolgármester hogyan folytatja kapcsolatát agazdákkal?
Kapcsolatomat agazdákkal agazdakörökön keresztül tartom, és ter

mészetesen másként tekintek egy gazdálkodótól érkező kérelemre, mond
juk, mert könnyebben átlátom ahelyzetét, helyzetüket. Ezen túl pedig abel
és árvízvédelem terén látom nagy jelentőségét, hogyegyeztessek többször
agazdákkal, hiszen amegfelelő pályázatokat is ennek ismeretében nyújtjuk
be abel- és árvízkárok mérséklésére.

• Sz6vá teszik gyakran a két településrész közti különbségeket,
fejlesztésbeli eltéréseket. Milyen megoldásokkal lehetne kiegyenlffeni
ezeket?

Kiegyenlftésére szolgálna egyrészt az, ha Gyomaendrődön nőne a
munkahelyek száma. Akkor Endrődön is értékesfthetők lennének az ingat
lanok, ugyanis ott sokkal több alakatlan ingatlan. Azután pedig Endrődön

is vannak lakossági kezdeményezések terek, területek, utcák rekonstruk
ciójára, s magától értetődik, hogy ezeket is meg kell valósftani Endrőd

fejlődése, szépülése érdekében.
• Gyomaendrődmég mindig kétközpontú település. Van-e lehetőség

ezen változtatni?
A rendszerváltást követően a fejlődés nem ebbe az irányba ment.

Változatlanul megmaradt kétpólusúnak. A város földrajzi közepére le
hetne egy új létesítményt, egy új labdarúgópályát a hozzá tartozó épü
letegyüttessel épfteni. Ez gyakorlatilag megvalósítható, s ezáltal leg
alább a szórakozás középre kerülhetne. Amennyiben a focipálya kör
nyéke parkosítva lesz, akkor avárosi rendezvények egy része is itt történ
hetne.

• Ahelyi ad6nemek zöme emelkedik. Mi indokolja ezt?
Aköltségvetés készltéséhez meg kell vizsgálni abevételi és kiadási

oldalt. Abevételi oldalon az adóemelés mintegy lehetőség az önkormányzat
számára. Azonkívül az adóemelés már esedékes is, mert hiszen az elmúlt
esztendőben nem volt. Ahat egész kettőtized százalékos inflációhoz képest
egy tízszázalékos adóemelés még mindig szerény, megftélésem szerint, ezt
a terhet el tudják viselni az állampolgárok, a vállalkozók. Idegenforgalmi
adó esetében már maximumon van az összeg, ezt nem emeljük, itt inkább

Az új képviselő-testületben, a bizottságok
kialakításakor a Városfenntartó, Környezet
védelmi, és Mezőgazdasági Bizottság elnöki fel
adatait Izsó Csaba vállalta. Ebből az alkalomból
beszélgettünk az elnök úrral az elképzeléseiről,

terveiről.

• Milyen feladatot jelent és ismeretlen-e ez
abizottsági terület?

Tőlem ez amunka nem idegen, mert építő

ipari vállalkozó vagyok. Koromnál fogva is új lendülettel, hozzáállással
tudok a dolgokhoz közeledni. Véleményem szerint az eddigi város
üzemeltetésben nem voltak túl nagy hibák, de ezen lehet még jav~ani.

Ugyanis látunk még olyan gyenge pontokat, amik bizony a lakosságat is
hátrányosan érintik. Például a hozzám eljutott írásos anyagokból kiderült,
hogy rengeteg utcában az útfelújítások nem lettek igazán jól kivitelezve.
Tény, az utak állapota nem mindenhol megfelelő, agaranciális munkálatok
most folynak. Folytatódnak az utak, a kilenc út szilárd burkolattal való
ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások is. Tavaszra várható ezek
épftése.

• A kü/területen, tanyákon élő emberek sorsa is foglalkoztatja ...
Kapcsolatban állok velük, s ismerem problémájukat. Adókat fizetnek

ők is, de cserébe alig kapnak valamilyen szolgáltatást. Aszemélyszállítás,



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2006. DECEMBER

lom, s nem csak a gondozók, hanem az egészséges
családtagok is beszálltak ajókedvű tevékenységbe. Ezt
követte aszociális munkások napja, amit évente meg
tartunk 1999 óta. Ezen is minden dolgozó jelen volt, a
városvezetéssel együtt ünnepelve. December másodi
kán az "Esély-klub" Mezőberénybe utazik, a Békés
megyében mú!<ödő hasonló klubok találkozójára. Egy
ideje már önálló műsorral készülnek erre lázas izga
lommal a klubtagok, viszont nagy sikert szoktak fel
lépésükkel aratni.

Oecemoer 19-én ismét megrendezésre kerül,
délután kettő órakor az Idősek karácsonya cfmű nap a
Katona József Művelődési Központban. Ezt az egész
város időseinek rendezzük, tehát bárki eljöhet, és jöjjön
IS el, aki tud. Ezt abból az apropóból kezdtük el 2005
ben, amikor az Idősbarát Önkormányzat-dfjat megkap
tuk, hogya kapott összeg felét erre fordfiottuk. Tehát, az
idén is megrendezésre kerül a város vezetése és a
Gondozási Központ által. A műsort a helyi fiatalok
adják, várhatóan nagy sikerrel, és reméljük, sokan
eljönnek erre Gyomaendrőd egész területéről. (Érdek
W.dni· 38~991.)

Minden bentlakásos intézményünkben az adott
körzet képviselői fenyőfával, ajándékokkal szoktak ked
veskedni az időseknek az ünnepek alkalmával, valamint
a város által adományozott karácsonyi csomagot min
denki úgy szokta megkapni, hogy ezt is, általában, a
képviselők osztják ki a bentlakóknak - tette hozzá
Gellai Józsefné.

Kis Bálint Általános Iskola Nevel&estülete

melynek megvalósnására 18 millió forint támogatást
kapott a kiíró Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatrv
Program és EQUAL Program lránynó Hatóságtól.

A projekt keretében intézményünk 2 vezetője 
Fülöp Istvánné igazgatónő, Magyar Béláné igazgatóhe
lyettes - és további 5pedagógusa - Dinya Uvia, Koloh
Imréné, Pal icskáné Szegedi Katalin, Simonné Szrnka
Zsuzsanna és Uhrin Attiláné - felkészül akompetencia
alapú modulok oktatására.

Az idei tan évtől megkezdtükezek bevezetését az 1.,
5. és 7. évfolyamokon, melyek akövetkező tanévtől fel
futó rendszerben a2., 6. és 8. évfolyamokon folytatód
nak, lehetővé téve ezzel a kompetencia-alapú oktatási
és tanulási módszerek elterjesztését az egész
intézményben.

Iskolánk pályázata a központi programban kifej
lesztett kompetencia-alapú oktatási programcsomagok,
módszertani eljárások, digitális tartalmak befogadását
és a bevezetésükhöz szükséges feltételrendszer
megteremtését szolgálja aszövegértési-szövegalkotási,
amatematikai-logikai, valamint aszociális, életviteli és
környezeti kompetencia-területeken. A projekt
keretében a fenti célok megvalósnásához szükséges
info-kommunikációs eszközök beszerzésére is sor
kerül.

A pályázati forrásból megvásárolt eszközök:
• Projektor - 5db
• Aktívtábla - 3 db
• Mobil aktfvtábla - 2 db
• Hordozható számnógép - 8 db
• Multimédiás számnógép - 3 db

A kompetencia-alapú tanítási, tanulási módszerek
bevezetésére létrejött intézményi munkacsoport tagjai
- beleértve az intézményvezetés tagjait is - a központi
program keretében szervezett továbbképzéseken
készülnek fel a kompetencia-alapú oktatási program
csomagok bevezetésére, a digitális taneszközök alkal
mazására, a kompetencia-alapú oktatás feladataira. A
munkacsoport feladata egyrészt a programcsomagok
adaptációja, az intézmény tanulóinak szociokulturális
sajátosságainak és az intézmény adottságainak
figyelembevételével történő beillesztése az intézmény
pedagógiai programjába, másrészt az adaptált prog
ramcsomagok implementációja, alkalmazása. Ennek
során minden, a képzésbe bevont pedagógus az általa
vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó fejlesztési
téma kidolgozását és gyakorlati megvalósnását is vál
lalja, azzal a céllal, hogy az új módszereket és
eszközöket az intézmény minden pedagógusa megis
merje és alkalmazza munkája során.

Csapadékmérö
Október 20. és november 20. között 20,1 mm csapadék hullott

Gyomaendrőd belterületén. A fagyok beálltával tavaszig szünetel
rovatunk. -HA-

.Kevésbé az afontos, hogy mit
tanulnak agyerekek az iskolában,
inkább az, hogy hogyan tanulják,
mert ez meghatározza atudásuk
felhasználását egész életük során. n

(Max Plancolj

A "hogyan"-ra adott válasz napjaink egyik fő prob
lémája. Az elsajátftandó ismeretek meghatározása
mindig könnyebb, mint megtalálni azokat a módsze
reket, amelyek növelik az elsajátnás hatékonyságát.
Különösen fontos napjainkban keresni azt az utat,
amely a gyermekek számára könnyebbé teszi az
ismeretelsajátnást, ugyanakkor segni aszocializálódá
sukat.

Amai társadalmi viszonyok között erőteljesen meg
növekedett a tudás társadalmi súlya. A fiatalok életpá
lyájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire
képesek az iskolában olyan tudással és kompeten
ciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában
képessé válnak atársadalom és a piacgazdaság jelen
és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyama
tosan alkalmazkodni.

Az az ismeretanyag, amit atanulók az oktatás folya
matában el tudnak sajátnanj, csak igen kis hányadát
jelenti annak az információmennyiségnek, amelyet az
egyetemes emberi ismeretek összességének tekint
hetünk. Saz információrobbanással méginkább igaz ez
az állnás. tppen ezért, a rohamosan bővülő és változó
tudományos eredmények miatt szükséges az
ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A központi
tartalmi szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai
tantervek szerves részévé tette a tanulási technikák,
módszerek megtannását. Ennek a változásnak való
megfelelés egyik lépcsője akompetencia-alapú oktatás
elterjesztése.

A hagyományos oktatási forma az ismeretek meg
tanulását, a tanulók által készen kapott, mechanikusan
elsajátftott ismereteket helyezi előtérbe, s a gondol
kodás, néletalkotás készségeinek fejlesztésére kevés
lehetőséget teremt. Ebben az esetben atanulók tudását
a memorizált ismeretek mennyisége jelzi. A meglévő

ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető

tudás elsajámásához azonban olyan gondolkodási
képességek szükségesek, mint a problémamegoldó
gondolkodás, a kritikai gondolkodás, a logikus gon
dolkodás, analizálás, szintetizálás stb. E képességek
fejlesztése a megszokottól eltérő tanftási-tanulási
folyamatot kfván. Ennek érdekében szükséges a
pedagógiai kultúra átalakulása.

Intézményünk 2005. október 15-én sikeres pályáza
tot nyújtott be Kompetencia-alapú oktatás bevezetése a
gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában cfmmel,

A mindennapokért

Kompetencia-alapú oktatás bevezetése
a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában

A Gondozási Központ gazdag életéből, az év
eseményei ből kaptunk hfreket Gellai Józsefné
intézményvezetőtől.

Az Öregszőlőben nyáron átadott új épü letszárny
benépesült, nagy népszerűségnek örvend, amit az is
mutat, hogy többen állnak sorban abejutásért. Lezajlott
a Semmelweis-napi ünnepség, ahol a nem csak szo
ciális munkát, hanem komoly egészségügyi gondozást
is végző ápolóink fontos tevékenységét ünnepeltük.
Alkalom volt ez azon kevés intézményi együttlétnek,
ahol egy pillanatra megállnak a mindennapi
tevékenység végzése közben egy rövid, meghitt pil
lanatra dolgozóink. Egyébként az intézményben lakók
egyik, szinte természetes problémája, hogy a szellemi
leépülésben lévő emberek és a még frissek együttléte
bizonyos konfrontációt szülhet. Erre azonban agondo
zóink nagy figyelmet szentelnek, és általában sikerrel
oldják a konfliktusokat - szögezte le Gellai Józsefné.

Nagy esemény volt aszomszédos 6szikék és az 6szi
l Napsugár otthonok családi napja. Sokan segftettek ab

ban, hogy ez egy szép rendezvény legyen. Volt itt mazso
rett műsor, lovas felvonulás, énekesek, amelyek rend
kfvül szfnesnették az ünnepségeI. Ugyancsak nagyon
kedves családi nap zajlott az esélyegyenlőségi klubban
is, ahol afiatal felnőtt fogyatékosokat gondozzuk.

A sportcsarnok kezdeményezésére minden hónap
utolsó szombatjára három óra hosszára megkapjuk a
sportcsarnokot abból acélból, hogy épek és nem épek
együtt sportoljanak. Nagyon jól sikerült az első alka-

KÖZMEGHALLGATÁS (FALUGVŰLÉS) lesz!
A Képviselő-testület december 13-án, 18 órától

KÖZMEGHAllGATÁST tart a Selyem úti Bethlen iskola, volt
Ipari Iskola épületében (Selyem út 124.). Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2006 évi gazdálkodásáról,
kitekintés a2007. évi költségvetési koncepcióra

2. Astatisztikai kistérségi besorolás felülvizsgálata (Békés,
vagy Szarvas ... )

3. Közérdekű beielentések, kérdések.

ARumba TSE élpárosai mellett, természetesen, az után
pótlás is szépen fejl6dik. A hazai versenyek közül
Mez6kövesden, Szarvason, Pilisvörösváron, Soltvadkerten és
Egerben rendezett versenyeken a klub szinte valamennyi
párasa dönt6be jutott. Poharelec Csaba és Hegedús Zoé
ötödik, Poharelec László és lázár Rebeka harmadik és
negyedik, CsOllög Ákos és Mészáros Réka negyedik és ötödik,
Bartik Lajos és Timár Anna negyedik, Tóth Zoltán és Tóth
Anikó hatodik, Klein Viktor és Poharelec Noémi negyedik és
ötödik, Filimon Miklós és Kovács Ida hatodik és hetedik
helyezést ért el. Külön ki kelf emelni Mészáros Dénes és Kéri
Katalin teljesftményét, akik sorozatban három versenyen a
bronzéremt61 az aranyéremig jutottak el egy hónapon belül.

Aklub táncosai decemberben egy-egy hazai klubközi és
kiemeit versenyen, valamint egy rangos háromnapos
nemzetközi versenyen vesznek részt aszlovéniai Mariborban.
Azok, akik nem láthatták a klub hagyományos báljának
gálamúsorát, ne bánkódjanak, mert lehet6ségük lesz megis
merkedni január 27-én aRumba Táncklub táncosaival a35.
jubileumi fél évzáró bemutatón. Addig is awwwJumbatse.hu
internet oldalon tájékozódhatnak a klub életérl51, és a
fontosabb eseményekr61.

HÓNAPRA
A képviselő-testületi ülés anyagából 2006. november 30-án

Novemberben két nagy nemzetközi megmérettetésen vet
tek részt aRumba Táncklub versenyz6i, tudtuk meg Megyeri
lászló egyesületi elnökt61. November közepén Budapesten
rendezték - hagyományteremt6 céllal- az els6 Budapest IDSF
Open nemzetközi táncversenyt, ahol aklub versenyz6i közOI
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka a Junior II. latin
versenyszámban ezüstérmet szerzett. Ezen aversenyen hetedik
helyezést ért el Perei Péter és Sárközi Noémi, továbbá
versenyszámában eredményesen szerepelt még Czeglédi
Dávid és Andor Nikaia, valamint GombköW Imre és Malina
Andrea. Két héttel kés6bb az emlitett párok mellett még két
gyermek pár is csatlakozott ahhoz acsapathoz, amely anagy
múltú Austrian IDSF Open versenysorozaton vett részt az
osztrák császárvárosban, Bécsben. A háromnapos verseny
sorozaton - ahová összesen 1400 pár nevezett el6zetesen 
nagyon szép eredmény született. A népes és szfnvonalas
Gyermek I-II. Latin versenyben Deák András és Andor Barbara
dönt6be jutott, és negyedik helyezést ért el. Az. 6eredményOk
szinte egyedOIálló, hisz' hosszú évek során ebben akorcso
portban alig indult magyar pár, nemhogy dönt6be jutott volna.
Másik gyermek párunk Kulik Andor és Paróczai Zsófia tizenki
lencedik helyen végzett anemzetközi szinten nagyon feikészOlt
harminchat párt felvonultató mez6nyben.

NAPIRENDI PONTOK KÖZÜL
,/ Növekszenek ahelyi adók mértékei a iövő évtől. Az épft

ményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója 10 száza
lékkal, az állandó tevékenység utáni iparűzési adó 11,76 száza
lékkal (tervezett adókulcs 1,9%), mig az ideiglenes levékenység
utáni iparűzési adó 25 százalékkal emelkedik. Az idegenforgalmi
adó nem változik (marad 300 Fllfő/vendégéjszaka).

,/ A Békés Megyei Vízművek a jövő évre a vízdíjak
emelésének 4,5 százalékos mértékét kéri. Az elfogadott ivóvízdíjak:
Halósági: 191 Film', önkormányzati 157,50 Film', lakossági
100,50 Film'. Csatornadíjak: hatósági: 221,20 Film', önkor
mányzati: 198,20 Film', lakossági: 138,60 FlIm'. Az árak az áfá-t
nem tartalmazzák.

,/ A mezőőri járulék összege 2007. január 1-jétól 300
FI/ha/év. A2ha alatti löldterületek utáni mezöóri járulék 600 FlIév,
területenként.

,/ A .Polgármeslerek Allianz Klasszikusok Kincsiár" el
nevezésű biztositást köl az önkormányzat a polgármester

Deák András és Andor Barbara verseny közben, és eredményhirdetés után Bécsben

Újabb Rumbás érem nemzetközi versenyról

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl végkielégítésének teljes~ésére (amennyiben nem választják újra),
o Az ülésen jelen volt és köszöntötte az új testület tagjait amely szerint 2010. október végére rendelkezésre áll egyösszeg-

Földesi Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő, s felajánlotta ben az ominózus összeg, s nem aköltségvetést terheli. Összege
együttműködését ajövőben is. évente 569 289 forint.

o Dr Busai György helyett a Gyomaendrőd Város ,/ Az önkormányzat, aváros médiafeladatainak ellátására, a
Fejlódéséért Egyesület új képviselőt állított, mert dr Busai össze- helyi TV stúdió működtetésére kiírt pályázata jelentkezó hiányában
lérhelellenség miall nem vállalhatja apozíciót. Ahelyébe Putnoki érvénytelenné vált. Megbízzák apolgármestert, hogy dolgozza ki a
lászló lépett, aki le is tette ahivatali esküiét. testületi működtetés feltételrendszerét úgy technikai, mint szemé-

• Határ Gyózó halála alkalmából a testület egyperces néma Iyi vonatkozásban ahelyi médiára, sezt épitsék be a2007-es kött-
felállással adózott a gyomai születésű Kossuth-dfias iró, köttó, ségvelésbe. Az Ügyrendi Oktatási Kisebbségi és Esélyegyenlőségi

filozófus, Gyomaendród diszpolgára emlékének. Cserenyecz Éva Bizottság feladala pedig egy három fós albizottság létrehozása a
pedig elszavalta aköltő egyik versét. meghatározott alapnói jogok következetes érvényesilésére.

o Az idegenforgalom területén történi némi elmozdulás. ,/ Kiirják apályázatot Gyomaendrőd helyi, menetrend szerin-
Rendszeresen összejönnek az ebben érdekelt vállalkozók, az li aulóbuszos személyszállilásának végzésére. A közszolgálati
Utazás 2007 kiállításon pedig egy közös slandot állítanak majd fel, szerződés időtartama 8 év lesz. A közszolgáltatás minimális
és egy átlogó kiadványban sorolják fel Gyomaendrőd lehetőségeit. követelményeinek kell megfelelnie (pl.: minőséggel támasztott

o Apályázatfigyelő/író csoporthoz felvettekegy új munkatár- elvárások, mozgáskorlátozottak utazási lehetőségének biztos~ása,

sat, egy informatikus is ahivatalhoz kerül január elsejétől. utastájékoztatás, összhang a menetrendek között. a járművek

o Tímárné Búza Ilona aGyomaendrődi Munkaügyi Központ környezeti hatásainak vizsgálata, személyzettel szembeni eIvárá-
vezetője elmondta, hogy a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi sok). Az önkormányzat támogatja aszolgállatást anyagilag is. Az
Központ Békéscsabán kapolI székhelyet, s dr. Nagy Ágnes igaz- ajánlattélei halárideje 2007. február 12. hét ló. Eredményhirdetés
galól kérték fel afeladatok koordinálására. Ez amegyében végzett legkésőb március 14-ig történik meg. A szolgállatás megkez-
eddigi tevékenységük elismerését is jelenli. désének határnapja 2007 április 30.

o Az 1956-os események 50 éves, helyi iubileumaalkalmából ,/ Szükségesnek látia a testület a településen az önkéntes
Kéri Imre és Pásztor Béla kezdeményezésére emléktáblát kivánnak tűzoltóság köztestületi kialakflását. Ennek érdekében egyeztetnek
elhelyezni december 12-én a volt "Szürkehát falán, a helyi az összes érintett szervezeltel. Hunya és Csárdaszáltás települések
törlénéseknek emléket állítva. A testület ezl lámogatta, 2 ellen- bevonása is kívánatos, sót Dévaványa is, de ebben az esetben csak
szavazattal és egy tartózkodással. későbbi csallakozási tárgyalás várható. A kialakitás után a

Meghívó köztestület jövó év augusztusában vagy szeptemberében kezdhet-
AGyomai Szüló!öld Baráti Kör tiszteleltel meghívja alakos- né meg működését.

ságot adecember 12-én 15 órakor tartandó, az 1956. december ,/ Támogatják a Békés Megye Fejlődéséért Egyesület által
12-i gyomai sortűz emlékére elhelyezendő emléktábla avatására a benyújtott INTERREG-pályázatban partnerként való részvételt.
Fő út 222. sz. épület elé (volt Szürkeház). Emlékbeszédet tart Ennek során egy gyomaendrődi inkubátorház tervezése történne.
Pásztor Béla. Ennek bruttó összege 8,4 millió fortint, saját eró ennek öt százalé

ka lehet: 420 ezer lorini.
,/ Benyújtottak aGyermekétkeztetési Alapitványhoz 89 gyer

mek számára szóló pályázatot, karácsonyi élelmiszer csomag ra A
Térségi Humánsegíló Szolgálal közreműködik apályázatban és a
majdani kiosztásban.

,/ Felülvizsgálják majd a játszótereket, az ott elhelyezett
játékokat. eszközöket. Ezt aiövóben rendszeresen el kell végezni.
Ezzel aTisza Park Klt.-t bízzák meg, aköllségeket aköltségvetés
ben biztosílják.
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Válogatósak lettünk!
Hulladék és környezet - nevelési célkitűzés

Csemetekert Óvoda és Családi Napközi, Gyomaendrőd
Amár jól ismert Csemetekert Óvoda új és széles körű szolgáltatásokkal bővül:

családi napközi; gyermekek időszakos ellátása intézményes kereteken belül; gyermekek éjszakai felügyelete; gyer
mekek házi felügyelete; gyermekrendezvények szervezése.

Nyitás: 2007. január 3-án, reggel 8órától.
Afenti szolgáltatásokat 20 hetes kortól egészen 14 éves korig lehet igénybe venni, melynek keretében szakképzett

emberekkel dolgozunk.
. Érdeklődni személyesen, ill. telefonon:

Bárdi Gabriella Családi-napközi vezető 06/20/5705-986 Bárdi Zoltánné óvodavezető 06/20/4540-293
Csemetekert Óvoda Oktató Kht. 5002 Gyomaendrőd, Blaha út 8.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Köszönetet mond a Hallható Hang Alapítvány kuratóriuma mindazoknak, akik alapftványunk elképzeléseit

segftették. Ezzel eszközállományunkat gyarapltották, agyermekek táborozását tették színessé, változatossá az APEH által átutalt
68816 forint összegből. Imre Mária, akuratórium elnöke

Öregszölíii köszönet
Az Öregsz616i Gyermekekért Alapitvány támogatásáért az szja 1%-ának adományozásáért kellemes karácsonyt, boldog,

békés, sikeres új évet kiván
Pés6 Illés Béláné, ÖGYA kuratórium elnöke (ny. ped.)
Köszönet
AMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendródi Egyesülete amagánszemélyek 1%-os szja felajánlásából ez évben

97960 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget az Esélyegyenl6ségi és Rokkantak Napi ünnepségünkre használtuk fel. Az egyesület
vezetósége nevében ezúton köszönjük meg támogatóink segftségét! (Adószámunk: 19057134-1-04)

ABónom-zug Vizéért Egyesület (Gye., Apponyi u. 14.) megköszöni mindazoknak atámogatását. akik a2005. évi szja
1%-ával (összesen 243 248 Ft) támogatták egyesOletünkel. Abefolyt összeget óshonos halak telepftésére használtuk fel.

Köszönettel: az elnökség

• F6 úton, aMikes Kelemer1 utcai buszmegállónál
lévő hirdet6n

• F6 úton, aSikér Kft. üzlete melletti hirdetőn

• Blaha Lujza utcán, a várostérkép mellett lévő

hirdetőn

• Blaha Lujza utcán a Déryné Közösségi Ház el6tt
lév6 hirdet6n;

• Selyem úton, a Blaha Lujza utca 31. sz. ingatlan
(vegyesbolt) mellett lév6 hirdet6n

• Öregsz6lő: Kondorosi úton, a Szent Imre Idő
sek Otthona el6tti buszmegállónál lévő hir
det6n

• Öregsz6lő: a Polyákhalmi utcán, a Tulipános
Óvoda el6tti hirdetőn.

A 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet teljes ter
jedelmében megtalálható Gyomaendrőd város hon
lapján (www.gyomaendrod.hu).

Az októberi forradalomnak állított emléket néhány
versében:

"Október második feleJ/süvít a felkelés szele!//S
miként a fának leveleJ/Lehull az önkény! Le vele!"

Ezt követően meleg szavakkal ajánlotta
Cserenyecz Éva az olvasór1ak akötetet. Aszerző ezen
verseit az én és hozzám hasonló korú, korosztályú
emberek érthetik meg igazán, kik átéltük mind az itt
leírtakat. Verseit hallgatva elevenedett meg a múlt, s
jelentek meg az emlékek, afelismerés. Aversekből a
hihetetlen honvágy és hazaszeretet sugárzik.

A versek felolvasása közben Kodály Zoltán
gyűjteményéből népdalokat, endrődi dalokat adott
elő Hegedűs Boldizsárné, népdalokat Gele Viktória
és Filipovics Renáta általános iskolai tanulók, széke
ly népdalokat Róza Gabriella, furulyázott Alt Rer1áta.

A könyvbemutató végén az 1956-os Forradalmi
Emlékbizottság által alapított emlékérmet az
Emlékbizottság megbízásából két régi osztálytárs:
Gyuricza Katalin és Hunya Zoltán adott át Endr6di
Bella Jánosnak.

Hogy "Endrődi" Bella János lett 6, egyik versét
idézem:

"Szülőfalum réges régenJJvilágom voltál,
Istenem!//Ebből aszíved, majd a lelkedJ/S most már
aneved is viselem'"

Fülöp Imréné, egy régi osztálytárs

Október elsején lépett hatályba az az önkormányza
ti rendelet, amely szabályozza egyrészt ahirdetőberer1

dezések elhelyezésének feltételeit, másrészt a hirdet
mények közterületen történő elhelyezését. Jó hír a
lakosságnak, hogya rendelet lehet6séget ad arra, hogy
hirdetményeket térftésmentesen helyezhessenek el
egyes közterületi hirdet6táblákon. A rendelet alapján
hirdetményeket térítésmentesen az alábbi közterületi
hirdet6táblákon lehet majd elhelyezni:

• Hősök útján, aTotózó mellett IM hirdet6n
• H6sök útján, a Sikér Kft. üzlete előtt lévő hirde

t6n
• Kossuth Lajos úton a 13. sz. ingatlan el6tt lév6

hirdet6n
• Kossuth Lajos úton, avasútállomás buszmegál

lójánállév6 2 db hirdet6n
• Hámán Kató utcán, a Szivárvány ABC mellett

lév6 hirdetőn

Kulturált kizterületi HIRDETÖhelyek

Kunkovács László időutazásai

Endrődi Bella János könyvbemutatója

A neves etnográfus, fotóművész legújabb
könyvének, a Táltoserő-nek bemutatója az
endrődi könyvtárban zajlott november 17-én.
A képeken keresztül bemutatott keleti, ázsiai
hitvilág és a kötődő népek történelmének
sámánisztikus története is van. Ez éppen úgy
jellemzi a mi korai históriánkat, mint a többi
népcsoportét. Kunkovács László eddig tizen
nyolc népnél tett kutató utat. Egy ilyen út ered
ménye abemutatott, utolsó kötete is.

A szerző eddig megkapta a Magyar
Művészetért-dfjat, Balogh Rudolf-dfjat, a
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovag
keresztjét. A bemutató házigazdája Szonda
István néprajzkutató volt, közreműködött

Cserenyecz Éva.

Az endrődi születésű, de Németországban élő

Bella János "Mezítláb Endrődön" című rajzokkal
illusztrált verseskönyvének bemutatója október 29
én zajlott a Rózsahegyi iskola könyvtárában. Ekötet
a Gyomaendrődi Képviselő-testület anyagi támo
gatásával aGyomai Kner Nyomda Zrt.-ben készült el,
igen esztétikus kivitelezésben. A versek válogatását,
szerkesztését Polányi Éva és Keresztesné Jáksó Éva
végezte, köszönet munkájukért!

A szerző ötven éve, 1956 decemberében hagyta
el a szülőhazát, és telepedett le Németországban, de
mint írja verseiben, mindig megmaradt magyar
embernek és endrődinek. Endrődi Bella Jánosnak
eddig három verseskötete jelent meg
Magyarországon: 1992-ben a "Szólítás Napja",
1994-ben "Száz vers" majd 199B-ban "Verses
Napló" címmel. A most napvilágot látott verses-raj
zos kötetében kimondottan endrődi témájú versek
kerültek csokorba kötve az olvasó elé. Az 1940-es
évektól az 1956-os forradalommal bezárva elevenftik
meg az egyszerű endrődi emberek mindennapjait. A
kiadvány illusztrációi is arégi endrődi emberek életét
ábrázolják. A könyv az 1956-os forradalom 50.
évfordulójára készült el, emléket állítva ezzel a múlt
r1ak, és irányt mutatva afelnövekvő ifjúságnak.

A kÖr1yvbemutatóra szép számmal érkeztek a
rokonok, barátok, régi osztálytársak, ismerősök és
meghívott vendégek. Dr. Dávid Imre megnyitó
beszéde utár1 érzelmes, megható műsor következett.
Cserenyecz Éva óvodapedagógus olvasott fel a
szerző műveiből, különböző szempontok szerint cso
portosítva averseket. Az "Emlékezés" című résznél a
régi estékre emlékezve leírja a szerző, hogy milyen
hosszúak voltak a téli esték a petróleumlámpa fénye
mellett, édesapja cipészműhelyében hogyan duru
zsolt a kályha és melegétől rotyogott a kása ...

"Endrőd" volt a következő rész. Az endrődiekről

így ír:
"Van bennük valami szépségJJvalami édes

keserúségJ/És mindebből még ráadás'"
Leírja, hogy az endrődi kirakodó vásárban r1yáron

a gyerekek 10 fillérért hogyan adtak egy kantafedő

vizet, hogy az adventi hajnalokon ahajnali misére a
messzi lar1yákról acsengős szánon hogyan mentek a
parasztemberek. Később egy versében kérdezi:

"Hol van a nyárfák soraJJHol a régi mirhói isko
laJ/Hová lett az ártérzikút.

Mirhó, a "világ közepe" J/Hova lett? Mi történt
vele?"

-x-

10-1 0.40-ig az 1-6 éves gyerekeknek szüleikkel közösen.
Manóta: csütörtökönként 10-10.40-ig 1-6 éves gyer
mekeknek játékos tánc- és mozgástanftás, éneklés,
mondókázás, izgő-mozgó játékok.

Szülinapi zsúrok, nyári táborok: ACsoda-Vár varázs
latos játékbirodalmában felejthetetlen zsúrt szervezOnk a
családok kérésére, atáborok alkalmával pedig emlékezetes
élményeket szerezhetnek a3-10 éves gyermekek. Az alter
natív gyermekellátás minimális szolgáltatási dijért vehető

igénybe.
• Hogyan alakulna anyitva tartás és működés?
Abölcsi reggel 7-t61 este 17 óráig tart majd nyitva. Két

szakképzett gondozón6 foglalkozik majd agyerekekkel
sokféle, évszakoknak is megfelel6 foglalkozásokkal,
beszédfejlesztéssel. Négyszeri étkezést biztosItunk, kor
szerű menüvel, s a fogmosás megtannásával. Időszakos

gyermekfelügyeletet is vállalunk, ha a szülők rész
munkaidőben dolgoznak, tanulnak, elfoglaltságuk van stb.
Családi programok esetén, vagy ha társra vágyik agyer
mek, igénybe lehet venni a gyermek-felügyeleti szolgál
tatást is, akár alkalmanként, vagy rendszeresen.

• Mikor adják át az intézményt?
Abölcsőde átadását 2006. december 14-én 15 órakor

tartjuk. Játszócsoporttal egybekötött beiratkozás 2006.
december 18-19-20-án lesz. December 20-án 10 órakor
pedig karácsonyi műsorral kedveskedünk acsaládoknak,
melyre mindenkit szeretettel várunk aKilián tér 20. alatt 
mondta végezetül Nagyné Simon Mária.

T6th Ferenc főldrajz-biol6gia szakos tanár

lem - aharmadik célkitűzés tekintendő legfontosabbnak,
már ami ajövőt illeti. Ha diákjaink most - abban az élet
szakaszban, amikor a leginkább nyitottak az újdonságok
iránt - megismerik avi lág aktuális környezeti problémáit,
és belátják a környezetvédelem, azon belül pedig a hul
ladékgazdálkodás fontosságát, felnőve könnyebben tehetik
belső meggy6z6désükké a környezettudatos magatartást.
Ennek részeként többségükben arra fognak majd töreked
ni, hogy óvják környezetüket, és hozzájáruljanak aszeny
nyezések mérsékléséhez. Jó úton vagyunk atekintetben,
hogy feln6hessen végre az a hazai generáció, amelynek
tagjai rájönnek: a megóvott és tisztán tartott környezet a
testi-lelki egészség egyik biztosftéka, és ezt anézetet gyer
mekeikkel is megismertetik. E cél elérésében azonban
nagy az iskolai nevelés szerepe. Ebben vállalt most tevé
keny részt agyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Szak
középiskola.

Köztudomású, hogy településünkön mára meg
kezd6dött a szelektfv hulladékgyűjtés, yalamint feldolgo
zás átfogó rendszerének kiépnése, fgy agimnázium tanulói
korábban el6zetes képet alkothattak a hogyanról és a
miértről is. A témában még hiányos ismereteik pótlását
célozták az osztályfőnöki órán tartott kiselőadások,

melyeket követően kérdőfvek kitöltésével nyiivánnhattak
véleményt atémában. Akérdőfvek tanúsága szerint atöbb
ség megértette és helyesli a szelektfv hulladékgyűjtést

annak ellenére, hogy afolyamat több odafigyelést igényel
tanártól, diáktól egyaránt. Az előadást érdekesnek, ahul
ladékproblémát valósnak tartották. A tanulók jelentős

hányada felfogta, hogy az ilyen lépések vezetnek ahhoz a
tisztább környezethez, ami a legtöbbünk számára elemi
kfvánalom, és talán azt is, hogy közvetlen iskolai és
lakókörnyezetOk tisztasága főleg rajtuk múlik.

Bölcsőde nyílik Endrődön
.,

Legutóbbi ülésén a képviselő-testület határozatban
támogatta a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány számára bölcsőde kialakftását az endrődi

városrészben, a Csókásiban. Nagyné Simon Máriát, a
bölcsőde létrehozóját kértOk meg kissé részletesebb
bemutatásra. Elmondta, hogya beruházás áprilisban
indult, és 10 millió forintba kerűlt, amiből 9millió magán
tőke volt, 1 millió forint visszatérnendő támogatást pedig
az önkormányzat biztosnott. A bölcsi 12 kisgyerek elhe
lyezésére alkalmas, amit egy családi házból alaknottak ki.
Féléves kortól 3évesig várják agyermekeket. Az alapnvány
állami normatfvából és önkormányzati támogatásból
gazdálkodik, fgy az étkezésen kfvül ingyenes igénybe
vétele. Nem szokványos bölcs6deként kfvánnak működni,

hanem alternatív gyermekfelügyeletet is biztosrtanának 10
éves korig. Egyébként rendszeres napközbeni ellátás,
időszakos gyermekfelOgyelet, játszócsoport, baba-mama
programok, kreatfv foglalkozások, játékkölcsönzés,
játékvásárlás, szülinapi zsúrok megrendezése, nyári
táborok szerepelnek az elképzelésekben.

• Valami különlegességet kfnálnak még?
Játszócsoportban lehetőség van arra, hogy optimális

fejlesztő környezetben együtt játsszon a gyerek a
szülőkkel, testvérekkel, társaikkal. Aszülők is találkozhat
nak más szü/6kkel, gondozón6kkel kis tapasztalatcserére,
sőt gyermekorvos tanácsát is kikérhetik. A játszócsoport
hétfőtől péntekig 8-16 óráig látogatható, kérésre étkezést
biztosftanak.

Baba-mama programok: baba-mama torna keddenként

Nincs lehangolóbb látvány, mint családi kirándulás
során belebotlani egy szeméttelepbe.

A felhalmozott műanyag ezer évig bomlik le, mrg az
üveg az idők végezetéig szennyezi akörnyezetet, feltéve ...

Feltéve, ha nem szelektfven gyűjt jük. Ebben az esetben
ugyanis, kis odafigyeléssel és fáradság nélkül, a szemét
hulladékká, azaz, újrafelhasználható nyersanyaggá
nemesedik. Ma már, ahol sze/ekt/ven gyűjthető aháztartási
hulladék, az számn "trendi"-nek, aki elsétál a közeli hul
ladékgyűjtő szigetekig

Tartozunk annyival magunknak, hogy megpróbálunk
egészséges, tiszta környezetben élni, és arra is odafi
gyelünk, hogy ne bornson el bennünket aszemét, és ne
pazaroljuk feleslegesen aszűkös természeti erőforrásokat.

Mindehhez a legegyszerűbb út akkor vezet, ha élünk a
Magyarországon már több, mint hárommillió ember
számára - vagyis alakosság több, mint egyharmadának 
felkfnált ingyenes lehetőséggel, és szelektfven gyűjt jük a
hulladékot.

AKner Imre gimnázium összes dolgozója és tanulója
szeptember óta hármas célkitűzést igyekszik megvalósftani
ahulladékok szétválogatva történő összegyűjtésével kapc
solatosan: tisztább, rendezettebb és egészségesebb iskolai
környezet, aszemétszáll rtás költségei nek drasztikus
lefaragása, valamint a pedagógiai programban is lefek
tetett nevelési szándék. Az elsőt az iskola folyosóin és kol
légiumában az eddigieknél nagyobb számban elhelyezett
és rendszeresen ür/tett hulladékgyűjtő edény hivatott szol
gálni, valamint az, hogy az osztályfőnökök ellenőrzik az
osztálytermek tisztaságát. Amásodik dolog kapcsán rövid
távon azt az eredményt szeretnénk elérni, hogy az iskola
éves szinten több százezer forintot kitevő szemétszállítási
költsége minimálisra olvadjon, s6t egyes hulladékfajták 
pl. papfr - értékesítéséból akár szerény bevétel is szár
mazhassék. Oktatási intézményként azonban - úgy vé-
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Sikeres évet zártak a Gyomaendrődi Judo Klub versenyzőil
A2006. év talán még az eddigieknél is

sikeresebben végződött a Gyomaendrődi

Judo Klub szempontjából! Rengeteg arany
ezüst- és bronzérem mellett számos pont
szerző helyezést értek el versenyzőink a
korosztályos regionális és országos verse
nyeken. Igazán szerencsés helyzet, hogy az
elért eredmények közül válogatni kell, hogy
ne legyen túlságosan hosszú az értékelés.

Az év eleje hasonlóan jól kezdődött,

mint a korábbiak! Az idén is a Magyar
Köztársaság Kupák megrendezésével
kezdődött a versenyszezon. Ezeken a
versenyeken Katona Ákos 5., Pintér Béla 5.
és Tóth Dominika 4. helyezést ért el. A
következő felvonás immár sikeresebben
végződött, ugyanis az Országos és
Regionális Diákolimpiák megrendezésekor
agyomaendrődi judósok sikert sikerre hal
moztak. A Regionális Diákolimpián a
következő eredmények születtek:

Gyermek 21 kg Lanchester Lukasz 1.
hely, gyermek 24 kg R. Nagy Valentin 1.,
diák C50 kg Rácz Róbert 2., diák C39 kg
Gönczfalvi Balázs 2., diák B27 kg Szakálos
Mátyás 2., diák A32 kg Tóth Dominika 1.,
diák A54 kg Katona Ákos 1., diák A34 kg
Pintér Béla 1., serdülő 36 kg Tóth Domi
nika 1., serdülő 33 kg Pintér Béla 1., ser
dülő 33 kg Kis Attila 2., serdülő 52 kg
Zsombok Fanni 3., serdülő 55 kg Katona
Ákos 5.

Az Országos Diákolimpiák ered
ménysora: Katona Ákos megismételte a
Magyar Köztársaság Kupa eredményét és
ezen a versenyen is 5. lett, Pintér Béla
előrébb lépett, kiemelkedő teljes~ménnyel

a3. helyen végzett, egy hajszállal lecsúsz
va a döntőről. Tóth Dominika ezúttal nem

talált legyőzőre és diákolimpiai bajnok lett
súlycsoportjában.

ARegionális és Országos Bajnokságok
sikerültek a legjobban. A Regionális
Bajnokságot Gyomaendrődön rendezhettük
meg, aminek eredménysora igen hosszú:

Diák "C" 27 kg Lanchester Lukasz 2.
hely, diák "C" 39 kg Gönczfalvi Balázs 2.
hely, diák "C"
55 kg Rácz
Róbert 1. hely,
diák "A" 35 kg
Tóth Dominika
1. hely, diák
"A" 34 kg
Pintér Béla 1.
hely, diák "A"
54 kg Katona
Ákos 1. hely,
serdülő 36 kg
Tóth Dominika
1. hely, serdülő

36 kg Kis Attila
1. hely, serdülő

55 kg Katona
Ákos 2. hely,
ifjúsági 52 kg
Tóth Bianka 1.
hely, ifjúsági
57 kg Kovács
Dóra 1. hely,
ifjúsági 63 kg Geszti Bettina 1. hely, ifjúsá
gi+70 kg Seregi Vivien 1. hely, ifjúsági 81
kg Kovács Endre 1. hely, ifjúsági 90 kg Gál
Balázs 1. hely, junior 52 kg Tóth Bianka 1.
hely, junior 52 kg Tóth Andrea 2. hely, juni
or 57 kg Kovács Dóra 1. hely, junior 63 kg
Geszti Bettina 1. hely, junior 70 kg Szabó
Klaudia 1. hely, junior 78 kg Seregi Vivien

1. hely, junior 66 kg Molnár Albert 1. hely,
junior 73 kg Bíró Dániel 1. hely, junior 73
kg Herceg Lajos 2. hely, junior 81 kg
Kovács Endre 1. hely, junior 90 kg Gál
Balázs 1. hely.

Acsapatverseny végeredménye:
1. Gyomaendrődi Judo Klub 161 pont,

2. Ászok Judo Club 107 p, 3. Ceglédi VSE

67 p., 4. Titán JC 61 p., 5. Kiskőrősi

Cselgáncs SE 36 p.
Kovács Endre két korosztályban, előbb

az ifjúságiak között (ez asaját korcsoport
ja), majd a nála három éwel idősebbek

között, ajunior kategóriában is bronzérmet
szerzett, ahol az év legkiemelkedőbb szfn
vonalú judóját mutatta be. Ezzel az ered-

ményével a következő évben az ifjúsági
válogatott kerettagja lesz! Tóth Dominika
egy bronzérmet szerzett saját korosztá
lyában, az idősebbek között pedig 5. lett.
Katona Ákos csak saját korosztályában
indult, szakmai megfontolásból, és ez a
lépés sikeresnek bizonyult, hiszen meg
győző teljesftménnyel, nagy csatákban

végül ezüst
érmet szerzett.
Pintér Béla már
két korosztály
ban állt sző

nyegre. A ser
dülők (idő

sebbek) között
nagyon okos
versenyzésse I
végül csak
picivel maradt
le a dobogóról,
és 5. lett, asaját
korosztályában
azonban meg
sem ál It a dön
tőig. Ott végül,
ugyan kikapott,
de a versenyen
nyújtott fan-
tasztikus tel-
jesftménye

mindenképpen dicséretet érdemel. Gózon
Gábor és Molnár Albert egyaránt 7.
helyezést szerzett az U23-as és Junior B
korosztály számára rendezett Országos
Bajnokságon. Végül, de nem utolsósorban
a senior korosztály is hozzátett az ered
ményekhez. Tóth Mihály országos bajnoki
cfmet szerzett korosztályában, mfg Garai

János utánpótlás edző több, mint 30 év
versenyzési szünet után egy bronzéremmel
térhetett haza, így mutatva példát a nála
tanuló gyerekeknek.

Az év versenyzője a Gyomaendrődi

Judo Klubban: Kovács Endre
Az idei évben, természetesen, nem csak

versenyzői eredményeket tud felmutatni a
klub, hanem sportpolitikai és szabadidő

sportos sikereket is. Néhány elért ered
mény:

- az idei évben több, mint százan tettek
sikeres vizsgát valamilyen övfokozatra

- a Közép-Magyarországi Regionális
Judo Szövetség alelnöke lett a klub
vezetőedzője, Varga István, és továbbra is
tagja Regionális Dan Kollégiumnak, ami azt
jelenti, hogy az összes tanuló fokozatra
vizsgázhatnak nála adiákok!

- Elindftotta a klub a Gyomaendrődi

Judo Újság című kiadványát, ami
széleskörű tájékoztatást ad a judo-sport
életéről, s havonta megjelenő számaihoz
bárki ingyenesen hozzájuthat.

-Internetes honlapot kezdett működtet
ni az egyesület, ami elérhető a
VfflW.gyomajudo.atw.hu internet cfmen. Az
oldalon versenyek eredményei, hírek, és
nem utolsósorban képgaléria is található
sok más érdekesség mellett.

Elmondható tehát, hogyegyesületünk
kimagasló eredményeket ért el úgy szak
mai, mint sportvezetői, sportpolitikai szin
ten. Sikeres évünk egyik kulcsa: a kiváló
közösség, ami a sportolókat is és a
vezetőket is jellemzi, továbbá asportolók
és a vezetés kimagaslóan jó viszonya,
valamint a klub összes tagjának elhiva
tottsága ajudo érdekében! -x-

Eredményes úszóink
2005 októberében kezdte meg működését a

Gyomaendrődi Úszó és Szabadidő Sport Egyesület
azzal a céllal, hogy sportolási és versenyzési
lehetőséget biztosrtson a városban élő gyermekek
számára.

Az egyéves felkészülési időszak után, először 2006.
november 8-án Békéscsabán, a megyei diákolimpiai
döntőjén versenyeztek úszóink, ahol akövetkező ered
ményeket érték el:

Sabján Nóra (III. korcsoport) 100 m hátúszás I.
helyezett, 50 mmellúszás III. helyezett,

Uhrin Csenge (IV. korcsoport) 100 m hátúszás I.
helyezett, 100 mgyorsúszás V helyezett,

Tóth Ágnes (III. korcsoport) 100 m hátúszás II.
helyezett,

Kocsis Tünde (IV korcsoport) 100 mmellúszás III.
helyezett, 100 mgyorsúszás III. helyezett,

Orosz Evel in (III. korcsoport) 100 mgyorsúszás IV
helyezett.

Kovács Ágnes (IV korcsoport) 100 mmellúszás IV
helyezett.

Irimiás Róbert edző

Köszöntjük Olvasóinkat!
Most egy próbaszámot tart kezében akedves Olvasó. Amegszokottól eltérő formátummal egy változási

folyamat indult el aHfradó életében. Arra kérjük Önöket, hogy formáljanak véleményt az új formátummal, meg
jelenéssel, majd atartalommal kapcsolatban is: mit szeretnének ajövőben leginkább olvasni az önkormányzati
tájékoztató lapban. Kérjük, frják meg véleményüket levélben (Szabadság tér 1. sz.), akár e-mailben (gyehira
do©freemail.hu). Közreműködésüket előre is köszönjükl

A 10 éves Gól-Suli eredményei dióhéjban
Az. egyik legfontosabb hír, hogy decemberben ismét megrendezésre kerül a Szaloncukor Kupa! 2006.

december 16-án, szombaton délelőtt 9 órától aVárosi Sportcsarnokban indul a IX. gyermek labdarúgó torna
hat csapat részvételével. Az. eredményhirdetés 15 órára tervezett. Másik emlftést érdemlő tény, hogy idén
ünnepeljük alakulásunk tizedik évfordulóját!

A Gó l-SuIi játékosai ebben az évben is
részt vettek gyermek labdarúgó tornákon.
Ebből kett6t emelnék ki; az egyik februárban,
Örkényben volt, ahol neves csapatok (hat)
versenyeztek. Itt az előkelő második
helyezést értük el. A másik Csorváson, a VI.
MA-FA Kupa nemzetközi labdarúgó tornája
volt, ahol az első helyet értük el! (Ez azért is
nagyon fontos számunkra, mert itt
Gyomaendrőd néven szerepelve és összefog
va a Gyoma FC gyermek labdarúgóival,
közös sikernek számft!)

A labdarúgó palánták az idén
edzőtáborozáson is részt vettek Ásotthalmon.
Örömmel jelenthetem, hogya Gól-Suliból
kinőtt palánták a Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület serdülő csapatának tagjai
(most 14-16 évesek). A megyei serdülő

bajnokság Keleti csoportjában a tabella élén
tanyáznak, remélhetőleg ez végig fgy is
marad! - nyilatkozta a Hfradónak Gál István,
aGól-Suli alaprtója.
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IE~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt ~
~ Varrodámban vállalom: nai felsaruházat ~
fu hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi ti
~ méret szerint felsőruházati termékek készftésél. Szoknyák, blú- ~1
M zok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák ~

~ készftését is. t}
N M
~ Nyitva tartás: a hét minden napján 8-17 óráig. ~s
~ ~

~ Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348 ~
~ ~
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PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos .

PAPÍRDOBOZ gyártása!

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. I

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 1/1. •
Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122 I

E-maii: vendel@anet.hu •
L._._._._._._.=._._.~

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
- temetkezési szolgáltatás
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Az úszóink eredményeihez - 4. oldal:
Mikulás Kupa Békéscsaba, 2006. november 25.
"A" kategóriás verseny
Orosz Evelin (1994) 400 m gyorsúszás III. helyezett
Sabján Nóra (1994) 50 m mellúszás V. helyezett
Uhrin Csenge (1992) 50 m mellúszás V. helyezett
Kocsis Tünde (1992) 50 m mellúszás VI. helyezett.

Gitárversenyen dijakat nyertek
Szegeden, november 25-én került megrendezésre a II. Regionális

Gitárverseny. A Városi Zene- és Művészeti Iskolából 5 tanuló képviselte
városunkat. Füzes András, Nagy Bence és Vaszkó András dicséretes
oklevelet kaptak, Magyari Gyöngyi az I. korcsoportban 3. helyezést ért el.
Cserenyecz Dóra a IV. korcsoportban kiemelkedő produkciójával az ELSO
helyen végzett. Dóra idén februárban a megyei gitárversenyen szintén 1.
helyezést ért el. A Regionális Gitárverseny öt korcsoport első helyezettjei
között afődfjat is Dórának ítélték, amely egy nyári nemzetközi gitártábor
lesz Szegeden. Gratulálunk! Felkészftő tanáruk Szabó Mária.
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i'! 55 h" ". ",F; d l" i~[{ . azassagt eVJOTi II O 0
t1 Karbiner Gábor és felesége, Vincze Róza ötvenötödik házassági f
t éviordulóját ünnepelte 2006. október 28-án családi és baráti körben. 0
~ ~

it Lányuk, Rózsika és férje, János, valamint két unokájuk párjukkal ri
BAnikó - Zoli és Tamás - Kata köszöntötte ebből a kivételes alkalom- N
ri ból őket. Nagyon jó egészséget és hosszan tartó boldogságat kíván t
qnekik ezúttal is családjuk, illetve abarátok! 4
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15 éves a Komédiás Kör
Születésnapi ünneplést, összejövetelt szervez aKomédiás Kör fennállásának
15. éviordulóján. Helyszíne aPódium Kávézó lesz. A15 év történetéről doku
mentumkiállftás nynik, aBethlen iskola éttermében jóféle vacsorára jönnek
össze avolt és jelenlegi tagok. Számukra üskó Sándor és Petri Miklós készít
kiváló ételeket. Az Apolló Mozi és Pódium Kávézóban Marjai Lajos filmjét
mutatják be a Komédiás Körről, ezt követően Putz Attila és Balázs Andrea
szórakoztatja az egybegyűlteket. Belépő fejenként egy palack pezsgő!

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

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

Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-j gépjármű ~

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

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

Nyerje meg KARÁCSONYI ajándékátl
Minden 10.000 Ft felett vásároló sorsjegyet kap!
Fódij: hidromasszázs zuhanykabin, továbbá fürdőszoba- és lakásvilágftási
felszerelések kerülnek kisorsolásra

Sorsolás december 20-án.
Karácsonyi ajánlatunk:
"Basic" masszázskádak (150x70, 160x70, 170x70) 2+4 db mikrofúvóka,
pneumatikus vezérlés, automata le-, túlfolyó 117900 FVdb-tól
Beltéri padlólapok 1200 FVm'-tól
Kifutó burkolólapok és falicsempék 900 FVm'-től

Fürdőszoba bútorok (többféle méretben) 29900 FHól
Hidromasszázs zuhanykabinok 90x90-es fémmerevftéses,
akryl üvegszálerősítésű, negyedköríves tálcával, szifonnal és leeresztővel

89900 FVdb-tól
Penészgátló, vrzlepergető, gyorskötésű flexibilis fugázóanyagok, ragasztók
kül-, beltéri
Digitális vezérlésű hidromasszázs kabin (biztonsági üveg, belső világítás,
trópusi zuhany, 12 db jet, telefon, rádió 129900 FVdb-tól
CsIllárokra és lakásvIlágítási termékekre további akciók!
Elektromos kávéfőzők 9900 Ft helyett 6900 Ft (csak fekete színben)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.00, szombaton 8-12 óráig, vasárnap:
9.00-13.00 • Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ MELLÉKLET

Mérgek mindenhol
....avagy az elso hiba

Ma reggel, mire ezt a levelet olvasod, legalább 400 különféle többé
kevésbbé mérgező vegyület került atestedbe. És hol van még az este? Ezek
egy részét szándékosan kented magadra, egy részét mások keverték a
kajádba, és sokat a levegővel szívtál magadba. Majdnem minden ember
szöveteiben találhatunk ártalmas vegyszereket. Akemikáliák nagy szerepet
játszanak több daganatos megbetegedés kialakulásában, szaporftószervi
elváltozásokban, beleértve aszületési rendellenességeket is.

A vegyszerek növekvő mértékű elterjedtsége aggasztó. A WWF-UK
egy nemrégiben elkészült tanulmánya 155 emberen végzett vizsgálat
alapján kimutatta, hogy gg százalékuk szervezetében még mindig meg
található két, évtizedekkel ezelőtt betiltott veszélyes vegyszer, a DDT és a
poliklórozott bifenilek. A szoptató nők szervezetében a különböző polik
lórozott bifenilek szintje alacsonyabb volt, mint aférfiakéban, mivel ők az
anyatejjel "átadták" ezeket avegyszereket gyermekeiknek. (Megjegyzés: a
szakemberek szerint még mindig az anyatej alegjobb táplálék acsecsemők
számára.)

Avegyi anyagoknak aszó szoros értelmében semmi keresnivalójuk a
testben. Tompítják az érzékeket, részben vagy egészben számos
betegségért felelősek, a ráktól az idegi károsodáson át a legyengült
immunrendszerig. Még az olyan ártalmatlan szerek is, mint a kézmosó
szappan, súlyos reakciókat válthatnak ki némelyekből. Ám eproblémát az
alattomossága teszi igazán veszélyessé. Sok anyag semmi látványos
tünetet nem okoz, amikor kis mennyiségben bejut aszervezetünkbe, de fel
halmozódik és negatfv hatásaikat mégis tapasztaljuk - évekkel később.

Megoldás több is van. Én annak ellenére, hogy még pénzt is keresek
mások méregtelenfiésével, a megelőzés híve vagyok. Ezért szeretném fel
hívni afigyelmeteket egy remekbe szabott tájékoztató oldalra. Kérem, hogy
szánjatok rá egy órát, olvassátok el, és ha egyetértetek az ott megfogalma
zottakkal, támogassátok, legalább egy kéretlen levéllel az illetékesek
irányába!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5~. TElEfON: 284-255

INqYENEs kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.-K.-P.-Szo. dÉlElőn

SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,

jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApSIEMüvEqEk
NAqy vÁlAsZTÉkbAN kAp~ATÓk

KARÁcsoNyi VÁsÁR
OpTikAi SZEMüvEqkERET 20% ÁRENqEdMÉNNYElI

CYORS ÉS PONTOS kiszolqÁlÁssAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElETTEl: Szarfa. Gűla IATSZER€szMESTER

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

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

Telefon: 06-661282-802, 06f,i0/6384-690, 06f,i0/6388·953

Konyhai kisgépek, elektromos kézi

szerszámok, kerékpárok, televíziók,

konyhai edények, evőeszközök

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

,\UTI TÉLI kabátok,

@:rUhákVáSára!
-9'-
~ Géprongy kapható!

, U~\ Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

l

A mozgás hiánya
••••avagy a második hiba

Tegye fel akezét az, aki szeret főzni!

OK.
Ez nem volt sok.
Most tegye fel akezét, aki szeret enni valami finomat!
Ez már lényegesen több volt. Köszönöm.

Ahelyett, hogy arról papainék, milyen sok probléma megelőzhető

heti két-három intenzívedzéssel, egy hasonlatot szeretnék adni nektek.
Kevesen vagyunk, akik szeretnek főzni, éppen úgy, ahogy kevesen

vagyunk, akik a mozgás élvezetéért mozognak. Talán kell is egy kis idő,

mire ráérzel aszépségére, és nem arra kell figyelned, hogyan kapkodd a
levegőt, vagy éppen melyik izmod állt görcsbe, hanem észre veszed a
mókusokat afákon futás közben, vagy azt acsinos kis barnát amelletted
lévő kondigépen.

Viszont van egy dolog, amiben eddig mindenki, akivel beszéltem
erről, egyetértett. Ez annyira közös, hogy szinte ki lehetne írni minden kon
diterem ajtajára.

Csodálatos érzés befejezni egy edzést. És most nem arra gondolok,
hogy "Hú de jó, hogy vége" hanem tényleg - tréfa nélkül - ez egy
csodálatos érzés. Mindenki ezt mondta.

A test egy új fizikai állapotba kerül. Felgyorsul apulzus, kitágulnak
az erek, a bőr kinyomja magából a mérgeket, a vér megtelik oxigénnel
Ennek hatására szinte szellemileg is más állapotba kerül az ember. Én
például azt sajnálom, hogy soha nincs velem notebook futás közben. Az
eddigi legjobb ötleteim sosem az irodában jöttek, hanem futás közben.

Ezért mondom azt, hogy például egy marketinges ne üljön az
irodában, hanem menjen el egy konditerembe délelőtt!

Sokkal hasznosabb.
És az edzés végén nyomj egy jó kaját és egy csomag Fitnesz Plusz

vitamin adagot! Ezt kimondottan edzés utánra állrtottuk össze.
Szeretettel: Demecs István

Dir~ct
AKCIO/
BELÉPÉSI DíJ
CSAK 5000 Ft

Családi csomag· Plusz csomag
Sport csomag együtt
3990 forint havidijért!

Továbbá akciós lehetőség

2 beltéri egység igénylésére!
Akciós feltételek szerint - További részletek üz/etünkben

Te/emax Távköz/éstechníka
Békéscsaba Gyóní Gu. 6. Te/.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

~--------------------, RÉGI BúToRT, UTIK BúTORT VÁSÁROLOK~
Gyomaendrőd. Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stflbútorokat • parasztbútort (szekrény, asz
tal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

\_~------------------~
Fém csarnokok, magtárak
tervezését, kivitelezését

vállaljuk!

06/20/9527-636

FAHULLADÉK, FENYŐ TŰZIFA ELADÓI
Érd.: 06/30/3233-364
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APRÓHIRDETÉSEK .

Lakás és nyaraló

ELADÓ!
Gye., Ifjúsági Itp.-en

lakás és igényesen
kialakftott Sóczó-zugi
nyaraló együtt vagy
külön-külön eladó. illetve
értékegyeztetéssel csalá
di házra cserélendő.

Érd.: egész nap a
06/20/3974-122 -es tele
fonszámon lehet. -b-4-x-

Házasságkötés:
Varjú Tamás és Hanyecz Henrietta

SUZUki, 6éves 1300-as kevéS km-rel
l

vonóhoroggal
és utánfutó eladó I.ár 900 EFt és 120 EFt. Erd.:
66/284-196 -b-4x-

06/70/5504-319 -b-4x-
TS 125-ös ~Z motorkerékpár elad6 6 h6napos
műszakival. rd.:. 06/30/9374-884

Traban~ 4"ütemO, új, 2 éves maszaklval eladó. I.ár
150 Ert. trd.: 06/30/9554-972 -b-4x-

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

c---------------------------------------------------------------------------------------~

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelené magánjelle~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk a Dél-Alföldi megjelenésú B A Z A R 7.... és az
(fMm.Jt apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendó hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kfvánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy Jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják a megjelenésl!

Gyomaendr6di Hirad6 szerkeszt6sége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekü1dési határld6 minden h6 25-e.

,
.................................................................................

L__~~~~~~_::::::::::::::::_~! . . ~~~_~_~~_

oc - Rendőrségi hírek- ]
FELH(VÁSOK:

o A rendőrség felhlvja a téli közlekedők figyeimét, hogy minden esetben a látási,
időjárási és útviszonyoknak megfelel6en vezessék járművOkel! Agépkocsikkal ajánlatos
téli gumival közlekedni, elindulás el6tt meggyőződni arról, hogyavilágftó berendezések,
egyéb eszközök mGködnek-e, ablakmosó folyadék elegendő van-e ajárműben?

o Tekintettel aközelg6 karácsonyi bevásárló szezonra, felhlvja arendőrség atisztelt
Lakosság figyeimét, hogy pénztárcat. aktatáskát, egyéb értékeket, vagy annak látszó tár
gyakat ne hagyjanak a gépkocsiban látható helyen! Továbbá győződjenek meg arról,
mikor elhagyják ajárművOket, azt kellően bezárták-e? Avásárlás alkalmával kézitáskát,
mobiltelefont mindig szorosan testközelben tartsák, vigyázzanak, hogy zsebtolvajoknak
ne essenek áldozatául!

• A téli fűtési szezon folyamán tazifa esetében, illetve a fenyőfákkal kapcsolatban
szám~ani lehet nagyobb mennyiségű lopásokra. Aki megleheti , valamilyen eszközzel
próbálja 6rizni, őriztetni atelephelyét, terOIetét, ne váljon bűncselekmény sértettjévé.

o TerOlelOnkön sok anyaraló és vfkendház. Kérik a tulajdonosokat, hogy az ajtókat,
ablakokat lássák el behatolást megakadályozó ráccsal, biztonsági zárral. legjobb
megelőzés, hogy az értékeket nem tárolják ott, hazaviszik télire. Aműszaki, egyéb dolgok
gyári számát, tfpusszámát, ismertető jeiét, fényképét stb. készftsék el, illetve jegyezzék le.
Ha van lehetőség, akkor csatlakozzanak vagyonvédelmi riasztórendszerhez, vegyék fel a
kapcsolatot apolgár6rséggel stb.

ESEMÉNYEK
o November végén jelentették be, hogya Fűzfás-zugban, a holtágon, egy ember

,gereblyézik". Ahal6rök és akiérkező rendőrök elfogták aszemélyt, aki abotot és akifo
gott halat nagy igyekezettel, aveszély láttán, visszadobta avizbe. Ennek ellenére sikerült
kiszedni ezeket avfzb61. Aférfi ellen állalkfnzás miatt indult eljárás.

o Egy reggelen, novemberben, bejelentették, hogy az egyik gyomai trafikot feltörték
ismeretlen személyek. A tulajdonos egyébként észlelt a környéken két személyt, akik
futottak a helyszfnr61. Nem sokkal később elfogtak két fiatalembert a rendőrök aványai
úton. EI6állflásuk során kiderült, hogy két román állampolgárról van szó, akik elkövették
abűncselekményt, egy-két zacskó csipszért, éhségOket akarván csillapftani ...

o Még november hónapban ahelyi gyámhatóság két munkatársát érte inzultus. Egy
gyomaendrődi lakásban végezték munkájukat, miközben az ott lakó hölgy szidalmazni
kezdte 6ket, s6t egy alkalommal meg is Otötte az egyikOket. Az Ogyben közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak miatt folyt le anyomozás, ennek eredményeként aszarvasi bfróság
már joger6s ftéletet is hozott.

o November 14-én igazoltatott arendil'r egy gépkocsivezetőt aFO' úton. Hamarosan
kiderOlt, hogy aférfit abudapesti XX. KerOleti Biróság körözi, ezért 6t előál1ftották.

o November elején érkezett bejelentés szerint egy ismeretlen eikövetO'. az endr6di
városrészben, felfeszftette egy konditerem ajtaját, Ovegét betörte, ezt követően egy bOfé
ből egy n6i táskát tulajdonftott el. Aforrónyamos felderftés során kiderOlt, hogy mindkét
cselekmény ugyanahhoz aszemélyhez köthetO', akit néhány órával kés6bb el is fogtak.

o Október végén igazoltattak arend6rök egy gépkocsivezetőt aszarvasi úton. Akocsi
átvizsgálása során kiderült, hogya csomaglartóban nagy mennyiségű házi tej, darált
kukorica, valamint szójabab fekszik. Ennek eredetér61 nem tudott hitelt érdeml6en elszá
moini asofőr. Az intézkedés folyamán kiderOlt, ezeket adolgokat aRózsási-major telep
helyér61 tulajdonftotta el. Lopás miatt folyik ellene az eljárás.

o Október utolsó napjának estéjén észlelte agépkocsizó jár6r, hogya MÁV-állomás
parkolójában, akerékpártárolónál négy személy gyanús mozgásban van. EgyikOk Más
nak is eredt, mikor megpillantotta arend6röket, persze nemsokára atöbbiek is rohanni
kezdtek. Arend6rjárőr utolérte 6ket, és az elszámoltatás közben meQludta, hogy kerékpárt
akartak lopni atárolóból. Ahelyszfnen valóban találtak is ahhoz szOkséges eszközöket,
mint például eróvágó, sót már levágott kerékpárlakatol is. Egy gyermek-, egy fiatalkara
és két feln6tt ellen lopás miatt indult eljárás.

oAz elmúlt novembervégi napokban a Sirató-zugban több bejelentés tanúsftotta.
hogy az ott lévO' nyaralókat eddig ismeretlen elkövet6k feltörték. kOlönböz6 értéktárgyakat
vittek el. Az els6dleges szemle alapján mintegy tfz ingatlant érintett eddig a cselek
ménysor.

J HM

2 db tacskó-keverék kölyökkutya gazdira vár.
Ugyanitt babaruhák Illegklméll állapotban (O-3
hónapos korig) eladók. Erd.: 284-463

~ázkonvektorok, bontásb61 elad6k. I.ár fH8 E Ft.
rd.: 06/30/3456-369 17-20 óráig. -b-4x-

tasságak, készségek képességek (ol. fogalmazási
tevékenység helyesirás, szövegértes matematikai
algoritmusok elsajátftása...) fejlesztése, tehetség
gondozás általános iskolásoknak. Minden felsze
relés ingyen biztosftott. Iskolai dolgozatlapok,
versenytesztek megrendelhet6k. Rövid iá6n belOI az
iskolai teljesftmény ugrásszera javulása érhet6 el.
Minden tanulni éS tudni vágyó diákot szeretettel
várok! trd.: 285-141 (esti órákban); 06/30/8563
218 06/7013223-664

MegbIzható hölgy munkát vállalna karácsony,
csúcsforgalqrnban, árukipakolás, árusftás, vasalás,
bevásárlás. Erd.: 06/3~5596-Ü7 -b-

rakarltást, vasalás!.. bevásárlást íllalok és Idősek
felOgyeletét, amig Ön dolgozik. rd.: 06/30/4977
841

Szobabútor, Singer varr6~ép elad6. trd.: 284=482
Parkellacslszolást, beton everéSt gyán gépekkellál
Jalak! Magyar búvárszivallyú eladó. I.ár 15 EFt trd.:
06/30/3608-143 -b-4x-

1 Q-os lz ea , I r ag Ipmentes.
FVkg. Erd.: Ailer Mihály Gyomaenar6d, Kisréti u. 22.
-b-4x-

Tisztelt gyomaendrődi Lakosok!
Kellemes karácsonyi Onnepeket. boldog új esztend61 és jó egészséget

kivánok az Ultrahang EgyesOlet nevében!
Kiemelten közhasznú egyesOletOnk 2007. január 1-jét61 örömmel

fogadja adójuk 1%-ának felajánlását, melyet a szakrendelő műszaki

fejlesztésére kivánunk felhasználni. Adószám: 18388903-2-04
Üdvözlettel dr. Farkasinszky Erzsébet urológus főorvos

ELVESZETT!!!

Üzlethelyiségek kiadók! Gyomaendrőd, Kossuth
U. 18. sz. alatt. Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

~
Pájer Pékbolt ÜNNEPI AJÁNLATA

• Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

Akciós áron kínáljuk adiós, mákos, dejós omlós
és a kelt bejgliket. Az ünnepi asztalról nem hiányozhatnak az édes
apró sütik, a házi hájastészták vagy a sós-tejföl ös pogácsa és a
füstölt sajtos pici croissant kifli. Ha vendégeinek forrón apró sütit
vagy pogácsát akar tálalni, akkor fagyasztott termékeinket féláron
ajánljuk. (nz perc fáradság - sok dicséret.) Szilveszterre extra
zsúrkenyeret és vendégváró rétesparádét kfnálunk. Réteseinket
készre sütve megvásárolhatja, vagy fagyasztottan (persze, féláron) az
est meghitt pillanatában, otthonában készre süti és forrón tálalja
(Pici fáradság - extra dicséret.) Réteseinket kelt tésztából vagy
cukrász leveles tésztából kész~jük, fzlésének megfelelően. Rétes
választékunk: túrós, almás, meggyes, mákos, diós, túrós-mákos,
túrós-meggyes, túrós-barackos, rizses-csokis, rizses-barackos stb.

[Jf@][J@]iJ@ r'!fJnfJm~@ [Jxff}{kf]ClfB rfJ,fl @W@] !MíYIfJllJ
8J1%Jfl&~

2006. 11. 24-én (péntek) este az ÚJkert soron elveszett a 2,5
éves Beagle kan kulyánk.
M AGAS J UTAL OMAM EGTA LÁL ÓNA K!!!!
Kérjük, aki látta, vagy tud valamit a képen látható kutyáról,
hívja a 06/30/6867-330-as telefonszámot, vagy Jelentkezzen
a Nyárszegi út 5 sz. alatt.

FUjltsu Pentium 3-as számlt6gép DVD-lr6val, jótál
lásos monitorral és tartozékokkal eladó. I.ár 45 EFt.
Erd.: 66/282-148 -b-4x-

Gyomán, lampa u. 16. sz. alatt 3 szobás
összkö~műves ház ipari árammal~ nagy telekkel
eladó. Erd.: 06/70/2251-689; 66/28~-645

G~omán 2.szobás parasztháZ nagy telekkel elad6.l.ár
2,5 MFt. Erd.. 66/283-911 -b-4x-

ye., s rt fl tp.-en sza s a ás ea . em.
rd.: 06/30/6557-939 -b-

Sarkadon 120 m'-es családi háZ, extrával felszterelt
675 m' fűthet6 fóliaházzal, fűtött garázs, beépftbet6
dupla sarki telken eladó. I.ár 13,5 M Fl. Erd.:
06/30/4794-965 -b-4x-

VEGYES

Tisztelt Szol6k! Személyre szabott oktatás!
Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák, egyéni
fejlesztO' foglalkozások, másnapra, dolgozatokra,
versenyekre való felkészftés, tanlárgyspeclfikus jár-

sOrgősen eladó. Kis rezsijű, kis udvarral. trd.:
06/20/3615-736

Gye.. Kecsegés-zugban 960 n.öl vizpartitelek h~tvé
gr házzal, stéggel eladó. I.ár 5 M Ft. rd.:
06 0/3889-007 -b-4x-

Gyomári, MaQtárlaposon;. Sel~em U. 127. sz. 4,5
szobás beépnett tetőteru lakOt1áz garázzsal, me1
léképOletekkel, költözés miatt kedvez6 áron és
feltételekkel (berendezéssel egyOtt is lehetséges)
eladó. I.ár búlorokkal 9M Fl, Dutorok nélkOI 8,8 M
Ft Erd.: 06/30/4384-943 -b-4x-

Endr6dön, aFO úton össZkomfortos lakás és épltés/
tele~ 80 m' miThellyel eladó, kOlön-kOlön is. I.ár 3M
Fl. Erd.: Tamás Tiborné Gye'

l
Kulich Gv. 56. -b-4x

Gyomári 2 szobás összkom ortos háZlakhat6 mel
léképOlettel, garázzsal eladó. Lakótelepi lakáscsere is
érdekel. I.ár 7,5 MFt. Erd.: 66/386-588 -b-4x
Gye., Napkeleti utCában 2szobás gázfűtéses családr
ház nagy telekkel (300 m'J, meliéképOlettel eladó.
I.ár 4

l
5'M Ft. Erd.: 62/442-858 este; 06/30/2307

967 -u-4x-

HasználtcIkkek kaphat6k: hM fagyasztó, kerékpá~
Hi-Fi szrnes tv, kályha, autógumi, nagytestiJ robogu
stb. ~rd.: Körgát u 25. tel.: 282-366; 06/30/9781
803' 06/30/4873-964

a es s t g fl, zprocI ,
15-ös Delinea monitor. I.ár 39 E Ft rd.:
06/20/3992-470 -b-4x-

Gye., HarC$ás-zugban 500 n.öl sZánt6föld elad6. I.ár
100 EFt Erd.: 62/442-858 este; 06/30/2307-967 
b-4x-

INGATLAN

Gye., R6zsa F. u. 14. sz. alatti családi háZ 4
szoba+nappali+ebédJő garázzsal, melléképOlettel
eladó. I.ár 9,5 MFt. Erd.: 06/30/2497-622; 66/284
295 -b-4x-

Endrodön, f6útvonal mellett, 2 szobás, fOrdoszobás
és egyéb helyiségekbil'I álló, melléképOlette~ garázs
zsal családi ház eladó. I.ár 5,5 M rt. Erd.:
06/20/5387-150' 66/285-191-b-4x-

Gye., az Endrődi U. 31. sz alatti 2szobás, kertes háZ

EndrMön, B6nom-zugban v!zpartl telek 1705 m'
bekerftve, termil' gyOmölcsfákkal,,egy 5 személyes
Jakókocslval eladó.l.ár 2,5 MFl. Era.: 06/20/93'11
645; 06/20/3586-464 -b-4x-

ecsegés en ue - ert vizparti orlJ szte e Jó
termil' szilvafák al eladó..ár 2,2 MFt. Erd.: 66/386
191 16 óra után. -b-4x-

Endrod, Napkeleti u. bel ol ről teljesen felújltott
fOrdőszobás~ gázkonvektoros ház eladó. Ar megegy.
szer. Erd.: Oo/70m32-949; 06/70/2614-329 -o-4x
Gyomán, aZriny' M. 4371. sz. alatti bekerltett épUésl
telek fúrott kuttal eladó/. ill. értékegyezteté1)sel
használt autót beszámftOK. I.ár 1,6 M Ft. Erd.:
06/30/3462-190 -b-4x-

BalatonfOredi, hegyoldalban lévo, panorámás, 2
szintes nyaraló eladó. Garázs, pince, gondozott
sz61il'. I.ár 15 MFl. Erd.: 06/70/5361-5'19 -b-4x
Endrőd központi részén összkomfortos, hosszú
parasztház ga,zdasági épOletekkel, garázzsal eladó.
I.ár 4,6 MFt. Erd.: 66/282-898; 06/20/2451-262 -b
4x-

Póhalmon, kövesút mellett, tanya eladó, 700 m' gaz
dasági épOlettel és 2hektár földdel (villany, fúrolf kút
van. I.ár 25M Ft Erd.: 06/30/4844-889 -b-4x-

s rt:[1 tp. 7 , . eme etl, m s sza s a s
eladó. Erd.: 283-974, az esti órákban.

Gyoma központjában, csendes helyen, 3 szoba
összkomfort + 1 szoba összkomfortos lakás egyOtt
eladó. Vállalkozásra is alkalmas. I.ár 10 MFt. Erd.:
06/30/6472-407 -b-4x-

~oman, tetőtérbeépltéses 2 család részére IS
al almas, hőszigetelt családi ház, melléképOlettel,
garázzsal, ipari árammal 600 m'-es telken eladó.
lakótelepi cserét is besZámftunk I.ár: 12,9 MFl. Er
deklődnl: 06/30/4716-476-os telefonszámon lehel.
-b-4x-

Gye., Slratól-holtágnál vfzpartl telek, téhesUett,
telőtérbeépftett faház nagyon sOrgil'sen eladó. I.ár 2,9
MFl. Erd .. Biró Anita 5500 Gye., VII. 23. -b-4x
Gye., Oregszolo

2
kör u. 8. sz. alatti telefonos, 2

~zobás hái eladu. Viz az udvarban van. I.ár 980 EFl.
Erd.: 66/280-015 KnaBné. -b-4x-

Kiál1ftás
Az Ovi Galériában álIItolták ki Diószegi Biró (i)lona festőmGvész képeit

"Szülőhelyem a Körösök völgye" clmmel. A megnyitó november 30-án zajlott a
Kossuth úti óvodában, megnyitó beszédet Sass Ervin újságfró mondott. Közreműködött
Kuttenberg Anikó, Polányi tva, Szilágyi Zoltán. AkiállIlás december 21-ig tekinthető
meg &-17 óráig aSzázszorszép Óvodában.

o Árkus Péter régész harmincéves feltáró munkáját összefoglaló rendezvény volt
december 1-jén az Endrődi Közösségi Házban. Akiállftást Várfi András polgármester
nyitotta meg.

o Az OMart Könyvesbollban egy kis meghill Onnepségen József Attilára, aköltő

halálának 69. évfordulójára emlékeztek december 3-án. A költőt megidézte a
Tűzmenedék egyUttes: B. Molnár Albert, Kuttenberg Anikó, Oláh Gizella, Szilágyi
Zoltán, Tóth Ferenc, Valuska lajos. KözremGködött Cserenyecz tva és Polányi tva.

o ACigány Közösségi Házban gyalést tartottak, aminek napirendi pontjai voltak
- többek között - új elnök választása, Dógi János lemondása miatt, a 2007-es
munkaterv ismertetése. Új elnöknek ismét ifj. Dógi Jánost, elnökhelyettesnek alemon
dott Berkiné helyett Dógi Józsefnét választották meg.

(Folytatás az 1. oldalr61)
• A bizottság kibrJvült a környezetvéde/emmel, a mezőgazdaságot

érintő feladatokkal. Errő/ néhány példát tudna em/fteni?
A gazdáknak rengeteg gondja-baja van. A város ezután felvállalja a

mezőgazdaságot, és tenni próbál érte. Engem bámelyik gazda akármikor
felkereshet problémájával. Sajnos, még nincs megoldva a belvfzkárok ren
dezése, a dúlőutak jav~ása, karbantartása. A külterületek rendezetlenségét
szeretném felszámolni, például, sZámtalan helyen található illegális
szemétlerakás, amit vissza kell szor~ani. Adolgok nagyon kapcsolódnak a
környezetvédelemhez is, amelyeket szintén jobban kell végezni és fel
ügyelni. Ezzel kapcsolatos, hogyamezőőrök eddigi ötf6s létszámát
bőv~jük egy fővel. Ezzel is reméljük, hogya termény-, jószág-, falopások
a jövőben csökkenthetők. Azonban a külterületen élő emberek biztonsága
is növekszik, közérzetük javulhat. A közterület-felügyelő esetében is hosz
szabb távon biztos, hogy lesz változás. Legalább még egy fó beáll~ására

lesz szükség.
• Néme/y ügy kiemelkedő gondoskodást igényelhet. Néhány példa?
Az elmúlt évek során több olyan feladat halmozódott fel, amit nekünk

meg kell oldani, kezelni kell. Jelenleg napirenden van ahulladékkezelő-mú

további sorsa. Apolgármester úrral megegyezik avéleményünk, hogy saját
hasznos~ásba vissza kell ezt szerezni az önkormányzatnak. A Liget-fürdő

helyzete sem tartható fenn hosszú távon, hiszen a jövő évre ötvenmillió
forint támogatást kérnek. Hosszú távra inkább folyamatosan csökkenő kell,
hogy legyen atámogatás, majd végül enélkül tudjon üzemelni. Okos, cél
tudatos szakmai munkával el lehet ezt érni, nem lehetetlen.

• Egyéb, jövőre vonatkozó elképzelésekről ...
A2007-es jubileumi év Gyomaendrőd életében, huszonöt éves város

lesz. Közösen szeretnénk, méltóan megünnepelni apolgárokkal. Sok olyan
eseményt, megmozdulást, ünnepséget szeretnénk rendezni, ami megmu
tatná a polgároknak, hogy itt érdemes élni és dolgozni, van jövőnk.



2006. DECEMBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

ÜNNEPELTÜNK

Káros a régiósítás
A kormány regionalizációs terve káros Békés

megye számára. A kormány elképzelése törvénytelen,
ellentétes az Európai Unió elveivel. és nem hoz
tényleges pénzügyi megtakarítást sem. A régió
kialakftására vonatkozó célkitűzés rendkívül
hátrányosan érinti a megye lakosait, hiszen ügyeinek
elintézésére helyben már nyílna lehetőség, azokat
távolabb, egy másik megye településén kell megoldani.
Ez többletterhet, időveszteséget, kényelmetlenséget
jelent, és nem utolsósorban lelassul az ügyintézés. A
megszorító intézkedések hatására mindennapi életünk
egyre drágább, ezért akormány regionalizációs tervével
nem értek, értünk egyet.

DOMOKOS LÁSZLÓ
aBékés Megyei Közgyűlés elnöke

• békéscsabai szennyvízprogram
• délkelet-alföldi regionális hulladékgazdálkodási

rendszer égetőmű nélkül
• komplex belvfzrendezési program
• árvfzvédelmi rendszer fejlesztése. kapcsolódva a

VIT programhoz
• turizmusfejlesztési program a megye turisztikai

hagyományaira építve. aBékéscsabai Repü/őtér továb
bi fejlesztésével

• vállalkozói telephely-fejlesztési program
(inkubátorházak, ipari parkok, logisztikai központok
stb.)

• zöldmez6s konferenciaközpont, expo-terület és
K+F kutatóbázis kialak~ása, és felsőfokú képzési kínálat
fejlesztése. emellett megújuló energia termelése és fel
használása

• szakképző rendszer komplex átalakítása,
fejlesztése

• Közép-Békési Centrum program megvalósítása
• Békés megyei idősgondozási szolgáltatások

szervezése és fejlesztése
• határmenti fejlesztési program.

eddig meg nem nevezett 51 mellékvonal megszün
tetését követően, most még további 82 vasúti mel
lékvonal felülvizsgálata folyik, és ezt követően azok
megszüntetésének tervén dolgoznak. Sajnos, amennyi
ben a 82 vasúti mellékvonal felülvizsgálata azok
megszüntetését is eredményezi, akkor a Gyomaend
rőd-Lökösháza és a Kötegyán-Sarkad-Békéscsaba
Szeged tengely viszonyiatán kívül, Békés megyében
minden vasúti mellékvonal megszüntetésre kerülhet.
Ezzel a várható döntéssel annak megyei társadalmi,
gazdasági és az itt élők életminőségére vonatkozó hatá
sai miatt a Békés megyeiek érdekét figyelembe véve
nem értünk egyet, és tiltakozunk ellene.

Közmeghallgatás a IFT-röl
Biztonság - munkahely - érdekérvényesítés

A NFT-ben 22,4 milliárd euró felhasználásáról van
szó, mely a 2007. és 2013. közötti időszakra esik.
Fontos, hogya Fejlesztési Tervet az emberek megis
merjék, és a téma minket érintő kérdéseiről

elbeszélgessünk. A legfontosabb, hogy Békés megye
számára mit adhat ez aterv.

Békés Megye Képviselő-testülete kéri Békés megye
versenyképességét növelő és felzárkóztatását e\őseg~ő
programok. projektek beépítését az operatív programok
pénzügyi keretéből előkész~endő és megvalósítandó
nagyprojektek (50 Meurónál nagyobb bekerülési
összegű) közé. ezek:

• M44-es gyorsforgalmi út megvalós~ása és
elérhetőségének fejlesztése

• Budapest-Békéscsaba-Lökösháza nemzetközi
vasúti korridor és kapcsolódó hálózat megtartása és
fejlesztése

• Főúthálózat-fejlesztési program (47-es és 46-os
sz. főutak)

• települések közötti utak. kerékpárutak, települési
elkerülő utak fejlesztése

• Körös-hidak hfdrekonstrukciós programja
• dél-alföldi ivóvfzminőség-javító program aszük

séges hálózatrekonstrukciók elvégzésével

Békés Megye Képviseli-testületének
200&. november 3-i ülésérííl, és a fólJb aktualitásokról

Tiltakozás vasútvonalak szüneteltetése ellen
A képviselő-testület 35 igen szavazattal - egy

hangúlag - az alábbi határozatot hozta:
A Békés Megyei Közgyűlés tiltakozik, és nem ért

egyet aBékés megyét érintő tervezett vasútvonalakon a
személyforgalom szüneteltetésével. A terv átgondolat
lan, az egyes vonalak sajátosságait, az érintett
települések önkormányzatainak véleményét nélkülözi.
Kéri a kormányt, hogy haladéktalanul folytasson
egyeztetést a településekkel. Kezdeményezi az
Országgyűlés felé az összes vasúti mellékvonal sorsát
érintő koncepció soron kívüli megtárgyalását.

A határozat megküldésre került Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök és Kóka János miniszter úr részére. A
megyei közgyűlés ülésén megvitatásra került Kóka
János azon megnyilatkozása, mely szerint az általa
2006. július 28-án bejelentett és jelenleg folyó 28
vasúti mellékvonal megszüntetése. majd további -

TIltakozás a rendőri brutalitás ellen
A képviselő-testület 22 igen szavazattal - egy

hangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Békés Megye Képviselő-testülete határozatában

- a széles közvéleménnyel egyetértve - eméi i és
tiltakozását fejezi ki a 2006. október 23-án az '56-os
forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának
tiszteletére, a Budapesten megtartott békés nagy
gyűlések. megemlékezések. résztvevőivel szemben
alkalmazott brutális rendőr; intézkedésekkel szemben.
Egyben indrtványozzuk a kiadott parancsok felülvizs
gálatát. azok jogszerűségének ellenőrzését, illet6leg a
szükséges felelősségre vonások kezdeményezését.
mindezt aszéles nyilvánosság tájékoztatása mellett.

A határozat mellékleteként dr. Petrétei József mi
niszter úrhoz (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
kezdeményezéssel fordult, miszerint felkérjük miniszter
urat, hogy az illetékes rendőri vezetőket utas~sa arra,
ilOgy Békés megyei rendőr a budapesti, bejelentett
békés demonstrációk biztos~ására ne kerüljön fel ren
delésre.

Karácsonyi ajándékok nagy választékban!
AJÁNDÉK·UTALVÁNY!

Ticket Service Accor, Sodexho
Minden kedves Vásárlónknak

kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendót kívánunk!

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete 2006. október 21-én. az
Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napja alkalmából
rendezvényt szervezett a Bowling étteremben.
Tímárné Kozma Ágnes, az egyesület elnöke a
vezetőség nevében köszöntötte a vendégeket,
sorstársakat. Egyperces néma felállással
emlékeztünk elhunyt tagtársainkra. Ünnepségünket a
Rumba Tánckklub szép eredményeket elért tán
cospárja, Czeglédi Dávid és Andor Nikola, valamint
Molnár Bence és Czeglédi Renáta színvonalas műso

ra nyitotta meg. Ismét megtisztelt minket Napsugár
Anna jeltáncművész. aMEOSZ munkatársa. valamint
fellépő társa, Csillag Andrea. szintén aMEOSZ
munkatársa, akik most is nagyszerű műsorral kápráz
tatták el a közönséget. A közös ebéd után tombola
sorsolás következett. Anagyon sok, szép tombolatár
gyat ezúton is megköszönjük afelajánló vál lal kozók
nak, magánszemélyeknek. Ez a nap, úgy gondoljuk,
mindenki számára kellemes kikapcsolódást nyújtott.

A vezet6ség nevében Tímárné Kozma Ágnes
elnök

I
2üü?-es naptárak, határidőnaplók i

Naponta változó akciókl .
L.-=-=-._:II":-.~._._ . .J

i MA-ZS
• PAPíR-íRÓSZER
~ BOLT
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz.
o

I.
I

Sorház, értékesítésre

-644
O
O
O

Közhasznú egyszerűsített beszámoló és
eredménylevezetés egyszeres

könywitelt vezeti szervezet esetén
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért Alapítvány

5500 Gyomaendrőd, Áchim u.1/t • Adószám: 18372290-1-04
2005 eFt-ban

2097
2097
832

1100
165

O
2097

O
2741
2688

53
O

-644

Az alapítvány valamennyi bevételét az alap~ó okiratában meghatáro
zott célokra használta fel. Aközponti költségvetésból és annak alrendsze
reitől támogatást nem kapott. Atisztségviselők tevékenységüket önkéntes
munkával végzik. Tárgyidőszakban kettő közgyűlést rendeztek.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele: (1+11.)
a) Pénzügyileg rendezett bevételek: (1+2+3)

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. egyéb bevétel

B) Vállalkozási tevékenység bevétele:
C) Tényleges pénzbevételek: (M+B/1)
D) Pénzbevételt nem jelentő bevételek: (NII+B/II)
E) Közhasznú tevékenység ráfordftásai:

1. Ráforditásként érvényesfiett kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

F) Vállalkozási tevékenység ráfordftásai:
G) Tárgyévi pénzügyi eredmény: (+-1+-2)

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye:
(M-EJ1-EJ4)

H) Nem pénzben realizált eredmény:
I) Adózás előtti eredmény:(B/1-F/1 }-+H/2
J) Adófizetési kötelezettség:

Körösi \Ueekend HOrgáSz.~~~
" obbY·. kempin2szaküzlef ~l

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vasutas és Tempó Egészségpénztár beváltóhely
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 6rtig, szombat, vasárnap 8-12-ig

5500 Gyomaendrőd,

X
Ipartelep u. 3.
TelJfax:
66/386-614,

Epftőipari Kft_ - 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése. ter-

vezése
• Transzportbeton értékesítés. szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Épftóipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 2 db Ikarus autóbusz bontásra eladó

Érd.: 30/9552-374

AGyomaszolg Ipari Park Kft. 4 lakás sorház jellegű építését kezdi
meg a Nyárszegi úton. A lakásokat értékesítés céljából fel·
ajánlják.

Érdeklődni: Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep u.
2. Tel.: 386-233; 386-269

~~~"--71;;J;i~~

Törülközökböl 20% engedményt kínálunk!
Gyomaendr6d, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfó-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

KAJAK-KE
Magyar balnokl, vidék balnokl és diákolImpiai bajnoki címek 2006-ban

A Körös Kajak SportegyesOlet fennállása óta a legsikeresebb évét zárta
novemberi évadzár6 vacsorájával. Az est vendége volt Benedek Dalma Európa
és világbajnok kajakos, és jelenlétével megtisztelte egyesületUnket Várfi András
polgármester úr. Idén tíz versenyen vettünk részt, és egy válogat6n.
Versenyzőink 147 db érmet gyGjtöttek, ebből 113 dobogós helyezés, 57
arany-, 35 ezüst-, 21 bronzérem.

Kiemelkedő eredményeink:
Magyar Maraton Bajnokság: 3 db ezüstérem, Gyarmati Balázs; T6tka

Sándor; Ágoston Kata-Kéri Virág, Országos Diákolimpia: 6 db aranyérem:
Ágoston Kata-Kéri Virág; Ágoston Kata-Kéri Virág-Fazekas Györgyi-Hunya
Gyöngyi; Tímár Richárd-Szendrei Dávid; Gellai Tamás. TImár Tímea.
Rákosfalvi Dóra.

Vidék Bajnokság: 2 db aranyérem: Kéri Virág-Ágoston Kata-Hunya
Gyöngyi-Fazekas Györgyi; Tátka Sándor. Magyar Bajnokság: 2 db aranyérem:
Tátka Sándor; Gellai Tamás-Gyarmati Balázs-Tótka Sándor; 2 db ezüstérem:
Gellai Tamás-Tótka Sándor-Giricz Patrik; 2 db bronzérem: Fazekas Györgyi;
Fazekas Nándor-Kiss Csaba.

Eredményes versenyzéséért 5versenyzőnket hfvták be akölyökválogatott
ba. [gy válogatott kerettag lett: Hunya Gyöngyi, Ágoston Kata, Kéri Virág, T6tka
Sándor, Gyarmati Balázs.

Vízi telepünk épfiésében is nagyot léptünk előre. Tető alá hoztuk akiszol
gáló helyiségeknek és öltözőknek helyet ad6 második részt.
Eszközállományunk is gyarapodott, 1db K-2 és 1db K-4-es hajóval, valamint
aMagyar Kajak-Kenu SzövetségUli használatra kapott MK-1-es hajóval.

EgyesületOnk jövőre lesz 10 éves, melyet szeretnénk mélt6 módon megün
nepelni. Ezúton kérünk mindenkit, aki ez idő alatt kapcsolatban állt az
egyesülettel, vegyen részt egy közös ünnepségen, ahol együtt örülhetünk az
elmúlt 10 év sikereinek.

Várjuk azok jelentkezését, akik kedvet éreznek esportág megismeréséhez,
shasonl6 sikereket szeretnének elérni, mint afent emlftett gyerekek.

Végül köszönetet mondunk azoknak, akik bármilyen formában támogatták
egyesülelOnket, sbékés ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt
kfvánunk!
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Hunya Alajos: Házikertünk legelterjedtebb gyomnövényei (IV.)
huzamosan haladó, tarack-szerű indákat
fejleszt, és egyes részeken gyökeret
ereszt, felfelé pedig szárat. Levelei
lándzsás kerületűek. Apró virágai fészek
ben egyesültek, fehér szfnűek. Júniustól
késő őszig, novemberig virágzik.
Termése hosszúkás, szürke szfnű. Öszi
ásással, illetve szántással pusztrthatjuk.

A júliusi számban tévedésből feIcse
rélődtek az egyes és ahármas szöveghez
tartozó, valamint a négyes és ötös
szöveg hez tartozó ábrák. A tévedésért
elnézést kérünk!

Akorábbi lapszámainkban mint ehető
és gyógynövényként jelentek meg a
konyhakertünkben fellelhető

gyomnövények, melyeknek irtása hason
ló módon történik, mint a fentieknek.
Ilyenek többek között: útifű, gyermek
láncfű, nagy csalán, szulák félék
(folyófú), tyúkhúr, tarackbúza, pász
tortáska, árvacsalán stb.

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRfI- ÉS KOLÖN N61 BODYrEREM, SZAUNA,
INFRA~SZAUNA,SZOLÁRlUM, MASSZÁZSl

Női torna - stepaeroblc - aerobic

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Bérletek, napijegyek, teremJgény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: H.-P.: 8-21-lg, Szo., Vas.: 14-21-ig.

Várja vendégelt a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

sE~s6ÉP~É~2ET
SZARAZEPITÉS

GaLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - H6SZIGETELÉS
- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS

Kazettás és gipszkarton álmennyezetek • gipszkarton
válaszfalak, burkolatok· Gipszkarton: 9,5 mm: 1070

Ft/tábla' 12,5 mm: 1114 Ft/tábla, Impregnált 12,5 mm:
1780 Ft/tábla • Estrlch beton 624 Ft/4O kg, hőszigetelő

rendszer

1620 Ft/m2-től, ISOVER 10 an hOszlg. 5265 Ft/tek.,
teté5f6liák, faanyagok, Frühwald térkövek!

PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,
5G-70°Ar-ka1 kevesebb fatési költség!

Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

NyItva tartás: hétkömap 7-17, szombaton 7-12 óráig

4. Közönséges cickafark
Fűszere,s

illatú, 20-60
cm magas,
évelő növény.
Bojtos gyökér-
rel ren-
delkezik, de
ugyanakkor a
gyökértörzsből

a föld fel
szfnével pár-

vak nagy százalékát elpusztítják.
Ejtőernyő módjára szálló magvait a szél
igen messzire, több kilométerre elhordja.
Csírázóképességüket atalajban 5-6 évig
is megtartják. Irtása ameglév6 tulajdon
ságainál fogva igen nehéz. Rendszeres
kapálás, a föld alatti szár (tarack)
eltávolftásávaI fokozatosan kipusztrtható.
Megmaradását elősegrti, hogy minden
elvágott tarackdarab új növénnyé egészül
ki. Terjedésének ez a leggyakoribb
módja. Gyakorló kertészkedőtól hallot
tam, hogy csapadékos ősz, tél és tavasz
esetén késő tavasszal végzett mély ásás
kipusztrtja, mert aföldalatt elvágott részei
rothadásnak indulnak.

,,,,,,.,.. d I bb
~!< ~'~"#fC;.\":/;:.;p; e mese
'. 'i!f:.''<'Y&J ,.

(YI~ gyomnövény.
. ir', j.,tf~ . Ceruza vas-

':' ';,', J ~i7, " tagságú föl-
,~~J- l daiatti szára a

t"/ t ~ .
. \. :' r 1.:, , . talajt behálózza,

•... ~ J PI iJ. .1 és igen sok
): ,lA ~\.~!/ I~~ 1< vizet párologtat
'.' S~'/. ~~I \:- /.. el A földalatti! '~-...; .-:' '':~1 ':': ~ •

~},'. ,. . szárából a
gyökerek

lenyúlnak 3 m mélységbe is, és
ugyanakkor aszárból oldal irányban 4-5
méter távolságra szétkúsznak. Méretéből

adódóan igen sok nedvességet vesznek
fel a talajból. Föld feletti szára 80-100
cm magasra megnő. A növényen kOlön
van aporos és külön atermős virág. Az
ilyen virágú növényt kétlakinak nevezzük.
Június közepétől késő őszig virágzik
(november). Levelei fajtáj uk szerint
különbözőek, közismert aszúrósan
tövises levelű. Termése hosszúkás alakú,
és 4 mm hosszú. A termések végén
vékony, ágas szőrökből álló bóbita van.
Több fajtáját ismerjük, maghozamuk vál
tozó. Külföldi értesülés szerint 35-40
ezer. Hazánkban szerencsére vannak
olyan élősködő kukacok, melyek amag-

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 GyDmaendrőd, KDssuth U. 18.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
. tanfolyamot indít
Gyomán: 2006. december 10-én, 17 órakor
Endrődön: 2006. december 10-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

2. Fakó muhar

3. Mezei acat (aszat)
Évelő, a leggyakoribb és legvesze-

Virágai álernyőben helyezkednek el.
Tojásdad hengeresek avirágfészkei. Mint
minden gyomnövénynél, ennél is fontos,
hogya magérés alatt távolrtsuk el
kertünkből ! Egyéves növény.

30-50 cm ma
gasra növő növény.
Erős, bo jtos
gyökérzete van.
Levelei lándzsásak,
hegyesek. Kalásza
4-7 cm hosszú, és
egyen letesen tömött.
Júniustól késő őszig

virágzik. Maghozama
különböző lehet
200-1500-ig, mely a
növény magassá

gától függ. Csrrázóképességüket hosszú
ideig megtartják. Kártétele atalaj vfzkés
zletének elpárologtatásából, a kul
túrnövény takarásából áll. Közeli rokona
a zöld muhar, ragadós muhar, ujjas
muhar.

"l>íe. 'UJ-"'?t9~ 13-"'1
aMagyar-Kfnai Hagyományos Kfnai Orvoslás és Gyógyszerészeti

Tudományos Egyesület elnökhelyettese
Békéscsaba, Szent István tér 9. sz. fsz. 10. Tel.: 06/30/4506-070

Yin-Yang Stúdió

Szolgáltatásaim, tanftok: kínai egészségmasszázs, akupresszúra •
Svédmasszázs, frissítés • Hölgyeknek speciális fogyasztó program
• Dohányzásról való leszoktatás megkönnyítése • Kínai hagy
ományos természetgyógyászat • Akupunktúra (tűszúrás, aku
presszúra, moxibuszcio, köpölyözés), belgyógyászati, nőgyó

gyászati, gyermek- és bénulásos betegségek természetes gyógyítása
• Fejfájás, csigolyasérOlés, nyak- és derék, kar- és lábfájás gyó
gyrtása • Depressziós, stresszes tünetek enyhftése, idegrendszeri
problémák gyógyítása

Tegyen egy próbát dr. Wang rendelőjében!

Vizsgáltassa meg magát, és kezeltesse idejében problémáit!
Betegségmegelőzés egészségesek számára!

6s\ ~'1frI'1f4&~é9~~
U ~-~~a~~~ é4-

(i3~~7ed~~1J4 &9fJUiitd

Hagyományos kínai orvoslás

1. Szelíd csorbóka
Száraz,

homokos talaj
kivételével az egész
ország területén
megta IáIható.
Júniustól késő

őszigvi rágzi k, vi rá
gai sárga színűek.

Magjai a talaj fel-
színétől 2-3 cm-re

csfráznak, orsó alakú gyökere mélyen
behatol a talajba. Csöves szára 28-60
cm magasra megnő, mely tejnedvet tar
talmaz. Levelei élénkzöld szfnűek.

Jelentősebb gyomnövényeink:

Agyomnövények kártékony hatásával
az elmúlt júliusi számban foglalkoztunk.
Az idén kultúrnövényeinket nagyobb
mennyiségben támadták meg a kárt
okozó rovarok. Csak rendszeres perme
tezéssel védekezhetünk ellenük. Avegy
szerek hatékonysága némi elmarasztaló
véleményt vált ki belőlem, tapasztalatom
szerint. Kár, hogy Bi58 idegölő mérget
csak bizonyos igazolás mellett lehet
kapni!
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NíVÓDíJ
azokat a természeti kincseket, amelyekkkel rendelkezünk:
Lige!-fürdő gyógyvize, holtágak, vagyis a természeti
környezetet.

EI kell mondanom, hogy folyamatban van egy projekt
előkészijése, ami adiákok és felnőttek kapcsolatát tovább
vinné, Nagyon sok francia szervezet, kisebb-nagyobb
befektetők érdeklődnek az iránt a lehetőség iránt, hogy
tanulmányozni szeretnék a Gyomaendrőd és
vonzáskörzetébe tartozó farmokat, gazdaságokat, s együtt
induljanak a 2007-es-2013-as pályázatokon, Ezekről a
tényezőkről, lehetőségekről tárgyalunk majd januárban a
Francia Követség és a Francia Intézet, a magyar érdekelt
minisztériumok közös tanácskozásán. Ekkor bemutatjuk
Gyomaendrődöt power pointos formában, és tájékoztatjuk
a leendő francia projekt-partnereket azokról az elvárá
sokrói amiről aváros önkormányzata és ahelyi vállalkozók
szeretnének az új uniós pályázati fordulóban elérni.

Nagyon fontos nekünk, hogy azokat a civil erőket,

intézményeket és az összes érdeklődőt, akik másként gon
dolkodnak, szeretnének esetleg váltani, őket mobilizáljuk,
civil formában egyesijsOk és önkormányzati - megyei,
országos - támogatással rávegyOk őket, hogy közösen
pályázzanak az új uniós programokban.

Gyomaendrődne~ szerintem egy kiútja van: minden
pályázatot figyeljen, testvérvárosi, intézményi, egyéni
kapcsolatokat létesrtsen, és vonzza ide atőkét és ahumán
erőforrásokat - tette hozzá végül Davidovics László tanár,
koordinátor és egyesOleti elnök.

A civil erők kiaknázása, további feladatok
Örömmel értesijjOk tisztelt olvasóinkat - kezdte nyi

latkozatát Davidovics László, hogy avárosunkban székelő

Dél-Alföld-Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási,
Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület a
2004/05-ös pályázati évek eredményei alapján a
Mobilitási Nrvódrj nyertese lett. Ezt a drjat azoknak ijéli a
Magyar Oktatási Minisztérium és a nemzetközi szakértői

bizottság, akik kimagasló eredményeket értek el apályáza
ti fordulókban, továbbá, akik minőségi munkát végeztek a
diákok és a feln6ttek gyakorlatának megszervezésével,
lebonyomásával és annak nyomonkövetésével kapcsolat
ban, Gyomaendr6dről ebben a pályázatban két oktatási
intézmény vett részt: aBethlen Gábor Szakképző Iskola és
aKnBr Imre Gimnázium. Ekét intézménynek az elmúlt két
évben 37 diákja töltött különböző hosszúságú időszakokat

Franciaországban, Békés megye partnermegyéjében,
Deux-Sevres-ben, 3-4 hetes időszakok alatt adiákok őket

fogadó francia családoknál voltak elhelyezve, ahol tanul
mányozták a kis- és középvállalkozások profitorientált
tevékenységét abból acélból, hogy középiskolai, majd fel
sőfokú tanulmányaik befejeztével visszajöjjenek
Gyomaendrődre, erős~sék az itteni szakmai gárdát, és itt,
helyben vállalkozásokat létesítsenek.

Ezekkel a projektekkel az a célunk - folytatta
Davidovics László -, hogy lehetőség szerint megállijsuk
Gyomaendrőd lakosságának további elvándorlását,
valamint, hogy kívülre mutatóan vonzó arculatot teremt
sünk a városnak, intézményeknek és figyelembe vegyOk

KÖSZÖNET
A Selyem Úti Óvoda Szülíil Munka

közössége és az óvoda dolgozói megköszönik
mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemé
lyeknek a támogatását, akik 200&. november
11-én megtartott "OVI VACSORÁNKAT" tombola
tárgyai kkal vagy anyagi és egyéb támogatással segftet
ték, ily módon hozzájárulva alapftványunk bevételének
növeléséhez. Bevételünket a gyermek fektetők

cseréjére, és agyermekek megajándékozására fordftjuk
Mikulás-ünnep keretében.

Kovács Zoltan, Losonczi Lajos, Szécsi Hennetta, Péler Szabó Hajnalka,
Pribelszki Andrásné, SzHó Ákos, Bartolán Gábor, Buru Sándorné, Kovács
Mónika, Petrov Szilárd, Szabó Istvánné, Lancester Hedvig, Dusek Andrea, Andor
Kft, Oinya Imre, SebőK & SebőK, Körös Üzletl1éz, KNER Nyomda Zrt" Sárika
Divatáru, Véha Lás~ó, FOlöp Imréné, Farkas Antalné, Fekete Róbert, Suha
Tamásné, Novák Rita, Pulnoki Sándor, Porubcsánszki Ivett, Fekécsné Szakálos
Eszter, Wolfné Kereki Tünde, Rostas Györgyné, Tóthné nmar Gabriella, Giricz
László, Margó VirágbolI, Lizék Istvánné -Virágbolt, Feketéné Bielik Julianna 
Virágboli, Uhnn Emese, Farkas Máté, Farkasinszki ZSuzsa, Újlaki Hennella 
Virágbolt, Újtaki Szabolcs, SZépvOIgyi Jolán, Szab6 András, WATT Villamossági
bolt, ZOld cukrászda, Keresztes TIbor, CsOllög Zsolt, Benéné Rojll< Gabriella,
Fasola Adeola, HUNGELL cipő, Törőcsll< János, KunIla Hajnalka, Kovácsné
KunIla Ildikó, Familia O~etl1éz, Szakálosné Urbán Katalin, BERILL ~kszerOZlet,

Varga Jánosné lakáslelszwerelés, Andódy KOnyvkötészet, Andi Butik, Gubucz
Zollán, Mágus Comp, Gellai- Szárazépfiészet, Thurul Kft., Vaszk6 Béláné,
Mészáros Imre, Tóth Zsuzsa, Hlnel Andrea, Erdős Viktor, Pappné Pintér Edit,
Kurilláné Kiss ~, Szonda István, Gyetvainé Polányi Anita, Polányi Imre,
Iparcikk Bt" Gombi Plasztik, Juhász Andrea, HegedOsné nmár Edit, Cash
Mobile, Oóginé Erdei Klára, Kata László, Kalamáns Paplr-fr6szer, FOIöp Imre,
Telepolc-Bolt, Farkas Sándorné, ZSuzsi lIIalszer, Marg6 dival(jzJet, SIK~R Kft..
Wang Jun Kft" Pelyva Jánosné, Bánfi Gyuláné, Tandi Ferencné, SzaI1<a Csilla,
Roslélyos Húsbolt, T-Mobile, Foll-stopp, Edit-Refonmház, Egészségcenlrum,
Szilágyiné Bodon Edit, Szab61pari SZövetkezet, HegedOs Csaba, Pentament Kft.,
Karamell-Snach, Mammuth Kft., RaJael Jenő, Sztank6né Farkas Krisztina, Bárdi
Zollánné, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Állalános Iskola, ÓVoda és Diákotthon,
TIpp-Topp Cipőbolt, Margó Masszlzsszalon, Rácz Imre. T6th Lászl6né, Fal1<as
Gabnella fodrász, Németh Dezső, Szujó Katalin, Porubcsánszki Sándorné. Koloh
Judit. Kovács Pélemé

Újabb gyozelem!
Mosonmagyaróvárott az v, országos szak

középiskolák vers- prózamondó versenyén az utób
bi kategóriában arany minősítéssel I. Kiss
Alexandra, ezüst minősftéssel, II. Deák Elvira
lett.

Mindketten a Bethlen Gábor SZKI és Kollégium
tanulói, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola színjáiék
tanszakának növendékei, és mellesleg tagjai az idén
15. születésnapját ünneplő Komédiás Körnek is.

A legjobb felkészftő tanár díját Hajdú László
dráma- és magyartanár érdemelte ki.

TÜDŐSZŰRŐ
Az endrődi városrészben

december 4, és 18, között naponta
8-13 óráig, pénteken és utolsó napon
8-12 óráig tüdőszurő vizsgálatot
tartanak. Helyszíne: Blaha úti,
Déryné Művelődési Ház. A TAJ-szá
mot tartal mazó kártyát vigyék
magukkal!

••
OMart Dzletház

ARANYEKSZER
AKCiÓ

az OMart ékszerboltban!
4400 Ftlg-tól!

Tört aranl,JbóI ékszerkészítés, csereakció
A körnL,Jékben a legnagL,Jobb választék

EZÜST ékszerekből legolcsóbban!
FolL,Jamatosan bővülő árukészletl

3000 forint felett történő vásárlás esetén
sorsjegL,Jet adunk!
Fődíj: DVD-lejátszó,

Ezüstékszer AKCiÓ
25% kedvezménnyel!!!

Kellemes KarácsonL,Jt és boldog új évet kívánunkl

OMart Üzletház
Gyomaendrod. Fo út 216. Tel.: 284-815

GYOMAENDRODIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)
AKCIÓS KONYHÁK: 57 OOO Ft-66 OOO Ft-ig

1,6-1,8-as FRANCIAÁGYAK 32 OOO Ft-tól
3+2+1 ÜLÖGARNITÚÚK 126 OOO Ft·t61

További kínálatunk:
Szekrénysorok

Ágyazható heverök
Heverök, fotelágyak
Étkezőgarnitúrák

Kiegészítő kisbútorok széles választékban

Két bank kedvező hitelei!
Ügyintézés a helyszínen

Credigen Bank karácsonyi akci6ja
2007. január 15-ig levásárolhat6 Ozletünkben!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 6ráig.
szombaton 9-12 óráig

Onnepi nyitva tartás december 10-6n •• 17 n
vasárnapokon: 9-12 ó"ig

Telefon: 66/282-068

Minden Kedves Vásárl6nak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Ford Fiesta már
0% befizetéssel

vagy havi 13 400 forint
törleszt6részlettel

Ford Fusion már
0% kezd6részlettel

vagy havi 15 600 forint
törleszt6részlettel

Ford Focus már
0% befizetéssel

vagy havi 18 600 forint
törleszt6részlettel

Az akció 200&. november 22-tül december 31-ig, illetve
a készlet erejéig érvényes!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u, 6g-75.
Tel.: 59/321-134, fax: 59/322-300 Fesl the difference

e-mail: fsandor@mail.externet.hu
honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8--12-ig nyitva!

ÚJ BENZINKÚT NYílT! KIZÁRÓlAG MINŐSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BE ZIN, DIESEL
Amindenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDRŐD, SZARVASI ÚT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00
MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

150/100 óra
100 óra

60 óra
40 óra

NYELVTANFOLYAMOK
KEZDŐTŐl

ANYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1 T.: 20/9142-122

260 óra
260 óra

Januárban induló tanfolyamainkra jelentkezni lehet:
Farkas Margil és Róza Vendellanároknál december 3D-ig.

Telefonon:üzenelrögzitőn: 66 282-686: mobil: 2D 468 4876. 2D 9142 122
e-mailben:vendel@anel.hu.margit@anel.hu.vendel@inlernet-X.hu

Beíratkozás: 2007. január 5. 10 tol-18 óráig
Kezdés: 2007. január, tanfolyamok helye: Kossuth u. 18. a KNER Múzeum mellett.

Egyéb szolgáltatásaink: nyelwizsgákkal kapcsolatos inlormáció (TELe, ÖSD, ITK
Origó), próbavizsga, szinlfelmérés

kezdőtől az alaplokú nyelwizsgáig
alaplokúlól a középfokú nyelwizsgáig
diákok részére érettségi felkészilő és felzárkóztató

f:,~~ szakaszonként:
kezdo, újrakezdo tanfolyam
nyelvvizsga elííkészíto
haladó
nyelvvizsga tréning
30 órás próba-tanfolyam

• 6 -1 Dfős csoportok
• vizsgacélú nyelvoktatás
• kezdő, úirakezdő, haladó szinten
• egyéni segilség
• beiratkozás szeptemberben. januárban, májusban

(I 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@aneLhu
Nyilvántartási szám: 06-0077-{)2
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NyilVa tartós:
hélfótöl péntekig: 9-1213.30-17
.zombat: 9-12

AJÁNLATUNK:
• tapéták, bordúrök
• öntapadó ajtó, ablak tömftések
.fürdószobaszónyegek
• viaszos asztalterftók
• Ünnepekre: múfenyó, dfszek,

ajándéktárgyak,
• Párologtatók, gyertyák

Nyitva tartá
H-P.: 8-12-ig; 13-17-ig, SZo.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

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

Gyomaendrőd Német Kisebbségi
Önkormányzata tisztelettel

megnfvja Önt és kedves családját
2007. február 1O-én

a Katona József Művelődési Házban
tartandó BATYUS-BÁLBA!

Zene: Baranyai sramli (Véménd)
Érd.: 06/20/4391-977

í--------------------------------------------
IFIGYELEMI Noyember 2-án
! (csütörtökön) a Liget-fürdő előtt feltörtek egy
! fekete Volkswagen transporter autót, iratokat
I

l és pénzt vitt(ek) el az elkövet6(k). Kérem, ha valaki
I

! bármilyen információval tud segfieni az esettel kap-
I csolatban, hfvja az alábbi telefonszámot:
I

: 06/30/6828-557 SegfiségOket előre is köszönöm!t ~

Gyom.lon
Radlórelefon SlakúzJet
Gyom.endröd Fő úl18S.
1el.:661283-414

Átadásra került a Fő út-Tompa utca keresztezödé
sében, a volt Kner-emlékmű helyén, az egykori artézi
kutat idéző díszkút.

so. házassági évforduló
Szabó Lajos és felesége családjával együtt november 12-én vasárnap ünnepelte meg

Gyomaendrődön az ötvenedik házassági évfordulójukat a Fészek presszóban. A család
műsorrallepte meg az ünnepeiteket. Ezután ünnepi vacsorával, tortával, zenével, keringő

tánccai, jó hangulatban telt a nem mindennapi esemény. Acsalád tisztelettel megköszöni
R. Nagyné Baráth Éva közreműködő munkáját.

.........................................•.............................
~ F IG Y E LEM! Kukaürítés az ünnepek alatt: ~
: december 25., hétfő helyett vasárnap (24.) lesz az ürftés az endrődi városrészben. A:
: keddi napra (26.) eső ürftést szerdán végzik majd. Nagylaposr61, Öregszőlőből aszemét:
: elszállftása szintén szerdán (27.) lesz. - Gyomaszolg Ipari Park Kft.- :

DIEGO
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

BLACK RED WHITE

Karácsonyi nyereményjáték a Körös Üzletházban! (Mirhóháti u. 33.)
Minden vásárló, aki aKörös Üzletházban

2006. november 22. és december 24. között 10.000 forint felett vásárol,
sorsjegyet kap, amellyel részt vesz akarácsonyi nyereménysorsoláson

december 24-én 13 órakor!
Fodij: LG plazma TV 4211 (10& cm), és még sok egyéb értékes nyereményI

A részletekről tájékozódjon az üzletekben található részvételi szabályzatokból!

Tekintse meg új tapéta- és csillárosztályainkat!
Nyitva tartás: H-P.: 9.00-19.00, Sz.: 9.00-16.00, v.: 9.00-13.00. Telefon: 66/285-559

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos-nyomda épületében) található!
Telefon: 66/285-559

Vásárlási tipp!
Ajándékötletek karácsonyra!

Gyapjú női, férfi mellény 9600 Ft
Pamut ágynemúhuzat 5900 Ft
Birkagyapjú derékalj 18300 Ft
Mágneses gyapjú derékalj 33200 Ft .
Gyapjú gyermek takaró 8900 Ft
Gyermek bárány garnitúra 27900 Ft
Birkagyapjú garnitúra 39900 Ft
Bárány gyapjú garnitúra 52900 Ft .
Kasmfrgyapjú garnitúra 99900 Ft .
Birkagyapjú takaró 19 700 Ft .
Fenyő ágykeret 37900 Ft
Vákuum matrac 54900 Ft .

VÁSÁROLJON GYAPJÚ TERMÉKET

KARÁCSONYRAl a"
Békéscsaba, Petiifi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ,J·t~' .
TESeD Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 / • >

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly. Kiadja: Gyomaendröd Város KepViselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság ter 1. •
Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288 • A kiadásert felel: dr. Csorba Csabajegyzö. Készült: Balu Pnnt Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
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