
" ,
GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 2007. JANUÁR MEGJELENIK HAVONTA ÁRAi20Ft

A TARTALOMBÓl:
1dőközí választás ismertető 4. oldal
A város új benzinkútja, SZACi 5. oldal
15 éves aKomédiás Kör, Hajdú László-interjú 8. oldal
Amoziról, Kovács Erika 5. oldal
Karácsonyi adományok, ünnepségek 7. oldal
A 2007-es vásárnaptár 7. oldal
Fociról, Szabados Ferenccel 9. oldal
Beinschróth Károly új kötete : 9. oldal
35 éves a Rumba Tánc 10. oldal

Tisztelettel: Tóth Jánosné üzleti fiítanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselő 06/20/9220-990

Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, 06/20/4551-211, 06/70/5589-247
Tel/fax: 66/352-537 Önálló irodánk: 5650 Mezóberény, Fortuna tér 5.

............................................................... .
: HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! :

6éves hitelügyinlézési gyakorlaltal, relerenciával, önálló, függellen irodával
rendel kezünk!

500 OOO Ft·tól30 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, ingatlan lízing, új gyorshitelek Új! Vállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitel törlesztése pl.:

1MFI esetén 20 évre 6100 FVhó, 25 évre 5480 FVhó
AKCiÓ!!!

Egyes hilellípusok eselén nincs értékbecslési és közjegyzól dij,
illetve egyéb jelentős kedvezmények, akár leljes banki költségmentességgel

(pL régi típusú ~itelek kivállása, személyi hitelek kiváltása ingallanledezellel),
Epítési és újlakás-vásárlási hitelek soron kívül!

Fészekrakó program 35 éves korig
Épitkezés, új és használt lakás vásárlása esetén állami garanciával. 10% önerővel vagy

önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
Devizahitelek havi fix törlesztéssel (5 év) árfolyamgaranciával

Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek állami garanciával,
csak avásárolt ingallan fedezetével12,5 MFI-tól 25 MFt-ig

Új! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3MFt-ig!
Devizában, akár árfolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerűsijelt értékbecsléssel és közjegyzői díj nélküli
Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alatt)

Hileligénylés minimálbérrel vagy jövedelemigazolás nélkül!
Vályogépületek esetén is hilellehelőségl

Fontos!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem kötelező!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének meglelelóen lakásán vagy az
irodánkban történik, személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Leinformálhatóak és mobilak vagyunkl

Az elvégzett munkánkért felelősséget vállalunk!
Hívjon bizalommal!

Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
időpontegyeztetéssel!

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

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 igényei szerint

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

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

A képviselő-testületet köszöntő Kossuth úti ovisok műsora

karácsony alkalmából
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

• Lehet-e közelebbről sejteni, hogyan alakul az önkormányzat költ
ségvetési helyzete, ismerve, hogy az Országgyűlés elfogadta az ország k6if
ségvetését?

Jelenleg dolgozunk a költségvetésen. Az új információk befolyásolják
munkánkat, de több variációt kidolgoznak munkatársaim. Az ismert
megszorító csomaghoz alkalmazkodni fogunk, igaz, az lehet, hogy
érdekeket is fog sérten i.

• A Liget-fürdő működését hogyan lehetne gazdaságosabbá tenni?
A Liget-fürdő korlátolt felelősségű társaság ként működik. Amenedzs

ment feladata agazdaságosabb működtetés, és ahelyes marketingpolitika
kidolgozása. Gyomaendrődnek már nem időszerű aturisztikai koncepciója,
azt át kell gondolni, és át kell dolgozni. Az önkormányzati támogatást már
a2007. évi költségvetésben csökkentjük. Tárgyaltam már több idegenfor
galomhoz értő szakemberrel, akik szerint lehet ezt a rürdőt jobban
működtetni.

• Kevés aparkolási lehetőség aKossuth utcában, hogyan igyekeznek
ezt megoldani, van-e megfelelő lehetőség erre?

A Kossuth utca a város egyik igen forgalmas utcája. Az ott lévő

intézményeknek és vállal kozásoknak kellene biztosítani a megállási
lehetőséget. Több vállalkozó ezt szépen meg is tette, célszerű és esztétikus
parkolót építve. Apostánál nagy ugyan aforgalom, de ők eddig nem voltak
hajlandók aparkoló kiépítésére.

• A Liget-fürdő környékén elkezdik-e tavasszal a parkol6k további
kialakítását?

Meglep akérdés, hiszen sűrűn járok afürdőbe és ott semmiféle parkoló
nincs. Megállni lehet, de aparkoló az egy építmény, amire valóban szükség
van. Tervezünk egy kiépített, fizetős parkolót.

• Sokakat érdekel, hogya melegvíz-közkifolyó környékén terveznek-e
valamilyen felújítást?

Az egy nem régi építmény, amely aszolgáltatáson túl kedvenc társasá
gi hely is. Véleményem szerint tervezési hiba, hogya csurgalékvízzel nem
számoltak. Nem felújítás kell tehát, hanem meg kell oldani ezt aproblémát.

• Talaiható a városban néhány elhanyago/tnak látszó ingat/an. Van-e
lehetósége az önkormányzatnak, hogya rendben tartásukat megkövetelje a
tulajdonostól?

Sok esetben egy életveszélyt jelentő építmény "rendben tartásának"
megkövetelése is komoly erőfeszítésbe kerül. Természetesen az elhanyagolt
epületek tulajdonosait felszólíthatjuk, de ha a gazdasági feltételek nin
csenek meg, akkor az eredménytelen marad.

• Folyamatosan felmerülő kérdés, hogya városban kevés a munka
hely, várható-e javulás ebben, az önkormányzat milyen további kiajánlá
sokat tud tenni befektetőknek amegoldás érdekében?

Ezt adolgot is komplexen kell kezelni. Fel kell mérni az igényeket és a
lehetőségeket, néhány oldal terjedelemben be kell mutatni magunkat és
céljainkat. Készül az ipari parkot bemutató honlap, amelyen négy nyelven
ajánljuk a lehetőségeket. I~agy lehetőség van aturisztikában, de ahhoz jól
képzett, kedves, avendégért tenni tudó emberekre van szükség.

• A város lakossága ismeri a helyzetet, tudják, hogy nehéz év
következik. Milyen, a2001-es évre vonatkozó jókívánsága, üzenete van szá
mukra?

A nehéz évet megelőzően az ország lakossága a legtöbbet költötte
karácsonykor. Ebből én úgy gondolom, hogy mi, emberek, nem mindig
ismerjük jól a helyzetet. A város polgárainak én azt üzenem, hogy
Gyomaendrőd alehetőségek városa, fogjunk össze, és tegyük még szebbé,
hogy jobban is éljünk benne!

Ünnepeljük méltón Gyoma és Endrőd egyesülésének 25. születés
napját!

Kívánok mindenkinek boldog, sikerekben gazdag új esztendőt!

PÁLYÁZATI FELHívÁs

GyomaendrődVáros Önkormányzata

PÁLVÁZATOT HIRDET

1 FŐ MEZŐŐRI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet

• 18. életév betöltése
• lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltétel nek

megfelel
• gyomaendrődi állandó lakóhely.

Iskolai végzettség:
• mezőgazdasági szakközépiskola vagy gimnáziumi érettségi.

Egyéb feltételek
Az alkalmazásra kerülő személynek:
• rendelkeznie kell olyan segéd-motorkerékpárral, melynek műszaki

állapota lehetővé teszi aműködési körzetek rendszeres ellenőrzését.

• Vizsgát kell tennie a mezőőr i törvényből, a működési és szolgálati
szabályokból, mezőgazdasági alapismeretekből, valamint lőfegy

verismeretből. Avizsgát amegyei földművelésügyi hivatal szervezi.

Bérezés:
• aközalkalmazotti törvény szerint.

Apályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolata
• segédmotor tulajdonára és jó műszaki állapotára vonatkozó iga

zolás, kötelező felelősségbiztosítás

• jogosítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki lőfegyvertartási enge
déllyel, személyi és vagyonőri képzettséggel rendelkezik.
A pályázat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének címezve,
Gyomaendrőd város polgármesterének nyújtható be, Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1./

Határideje: 2007. január 12.

Apályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Szujó Zsolt városüzemeltetési és vagyongazdálkodási osztályvezetője

Tel.: 06/66/521-605
Várfi András polgármester, Tel: 06/66/386-919

A 2006-05 Szaloncukor Kupa eredménye

A december 16-án a Sportcsarnokban rendezett
Szaloncukor Kupát Várfi András polgármester nyitotta
meg. A részt vevő csapatok végső helyezései:

1. Gyomaendrődi FC; 2. Lajosmizse; 3. Gól-Suli; 4.
Pilzno; 5. Nagyenyed. -GI-
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A képviselő-testületi ülés anyagábóL 2006. december 21-én
Az év utolsó. karácsonyi ülése immár hagyományosan, idén is kihelyezett

volt. Ez alkalommal a Kossuth utcai Százszorszép Óvodában fogadták a
képviselőket. Acsemeték azonban először egy aranyos karácsony-váró műsor

ral kedveskedtek aképviselőknek aKatona József Művelődési Központban.

NAPIRENDI PDNTDKBÓL
./ Ahelyi adónemeket érintő napirendi pont szerint módosításra került az

építményadó. Amódosítás lényege. hogy ebből az adónemből az év során visz
szaigényelhetnek a holtági szervezetek, egyesületek környezetvédelmi, infra
struktúra-fejlesztés céljaira, ami nem csak a horgászatot szeretőket érinti.
Utólagos elszámolás alapján lehet ezt igénybe venni.

./ Kiegészítésre került a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium pedagógiai programja. Beépítik az iskola egészségnevelési prog
ramjába az úszásoktatást, a testnevelés tantárgyon keresztül. Az oktatás helye a
Liget-fürdő, amely biztosítja a lehetőséget kéthetente, két órában.

./ Módosították aVárosi Képtár nyitva tartásának idejét és a belépő díját.
Anyitva lartásban nyári és az év többi részének megfelelő változatok vannak.
Nyáron minden nap, hétfő kivételével (június t-augusztus 31-ig: kedd 9-14
óra, szerda 11-16 óra, csütörtök 9-14 óra, péntek 11-16 óra, szombat 14-18
óra, vasárnap 14-18 óra között). Ezen túli időszakban: kedden 9-14 óra,
szerdán 11-16 óra, csütörtökön 9-14 óra, pénteken 11-16 óra között tart nyit
va az intézmény. December 15-től december 31-ig anyitva tartás szünetel.

A belépési díj 400 FVfő, azonban a település közoktatási intézményeiben
tanulók részére ingyenes

./ Nyílt pályázatot hirdetnek az eddig ilj Dógi János által jegyzett Dógos

Ker.eskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal kötött üzemeltetési
megállapodás keretében 2000 áprilisálól üzemeltetett juh nyári szállás további
működtetésére (lásd különl). Az eltelt időben az ígéretek ellenére nem valósult
meg afolyamatos üzemeltetés. sőt az építmények, berendezések állaga nagyon
leromlott. a társaság 2005-ben meg is szűnt. Előzetes felmérés alapján a
helyreállítás költsége több, mint 3millió forint lesz. (Ebben bennefoglattatik egy
kút fúrása is, mivel az része volt aszerződésnek) Polgári peres eljárás is indul
kártérítési ügyben.

./ A polgármesteri hivatal irodaszer egyszerű közbeszerzési eljárásban
ajánlatokat kért helyi vállalkozóktól. Amásolópapír, leporelló, különféle író- és
irodaszerek, nyomtató, fax- és fénymásoló tonerek esetében anyertesek Uhrin
Emese, Mágus Comp, ezen kívül második helyre került Szilágyi Sándorné több
áru esetében.

./ Fónagy László és Tóth Gellért lakossági kéréssel, 16 aláírással, fordult
atestülethez, hogya tervezett, Nyárszegi útra építendő házsort ne építsék olt fel.
Hivalkoztak arra, hogy szeretnék megtartani akertvárosi jellegét, és abeépítés
miatt aterület funkciója megváltozna, zsúfoltabbá válna aterület. .. Aképviselő

testület azonban nem látta indokoltnak afelvetést, és nem kívánja módosítani a
helyi építési szabályzatot.

./ Figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra, elfogadták aképviselő-testület

2007. évi munkatervét. A hagyományoknak megfelelően augusztus hónapban
nem tart majd ülést atestület.

./ A Békési Kistérség szociális ellátásra vonatkozó megállapodás
módosítását kezdeményezik Ebben a házi jelzőrendszeres segítségnyújtást
vezetnék be, Mezőberénnyel társulva, Csárdaszállás és Hunya községekkel
karöltve. Erre kiegészítő normatívát lehet igényelni, s ez 15 millió forint több
letnormatíva bevételt jelentene. Az ezt tárgyaló ülés január elején lesz. A
módosítás benyújtása január 31-ig lehetséges, és semmiféle hátrány nem érin
ti Gyomaendrődöt ezzel kapcso latban

./ A 9 utca beruházásra kiírt pályázat árajánlat alapján, de változatlan
műszaki paraméterek szerint nyert döntést. Akivitelezési megbízást az Út-Ep
Ker 97 Kft. nyerte el, a 70 milliós határösszeg alatt: 65,8 millió forinttal
Második helyre aBólem Epítóipari Ktt. került. Az építkezés időjárástól függően

indul és készül eI2007-ben.
BEJELENTÉSEKBŐl

./ Az elhunyt képviselő asszonyt, Császárné Gyuricza Evát az önkor
mányzat saját halottjának tekinti.

./ Az önkormányzat ajobb és költségkímélőbb banki szolgáltatásra, szám
la ügyeinek vezetésére árajánlatokat kért. Az ügyben közbeszerzési eljárást indí
tanak.

Közmeghallgatás
December B-án a Bethlen iskola Selyem úti épületében, a volt Ipari

Iskolában került sor aközmeghallgatásra Napirendi pontja: a2006-os, 2007
es költségvetés jelenlegi helyzete; megvitatása annak, hogy melyik statisztikai
kistérséghez tartozzon városunk, és egyéb bejelentések voltak.

Várfi András polgármester az idei költségvetésről elmondta. hogy
beruházásokra. felújításokra meg volt a kellő fedezet, hitelfelvéteire nem került
sor. Az intézmények megértően gazdálkodtak, aGondozási Központ esete kivé
tel, amiért 16 millióvaltúlfinanszírozásba került. Ezt aproblémáI megoldják, sa
város valószínűleg pénzmaradvánnyal zárja az évet. A2007-es költségvetésről

nem lehet ilyen kedvező értékelést mondani, hiszen az előkoncepció során több
százmilliós hiány jelentkezett, azonban ez természetesen nem a végleges
mutató. Továbbra is racionális gazdálkodás szükséges, még több körültekintés
sel. Vagyoni áttekintés is bekövetkezik, ingatlanok állagának megóvása. esetleg
felesleges tulajdon eladása ... Intézményeknél hogyan lehet további anyagi
megtakarításokat elérni aműködtetéseknél. Megvizsgálják bizonyos esetekben
az összevonás lehetőségét is. Ajövő évre továbbra is sok támogatást igényel a
fürdő, kellenek fejlesztések a városban, belvízmentesítés, holtágak rehabilitá
ciói, a belterületi utak, járdák építése folyamatban van, a kivitelezésre, a tár
gyalásos pályázatra most tizenegy jelentkezés érkezett. Az önkormányzat min
denképpen igyekszik elkerülni jelentősebb hitel felvételét az idei működésre.

A statisztikai kistérség esetében a jelenlegi helyzet nem megfelelő

Gyomaendrőd esetében. ABékési Kistérséghez való tartozást meg kell szüntet
ni, helyelte vissza kell térni aszarvasihoz, ami mindenképpen előnyösebb. Ezen
elhatározás azonban nem azonnal léphető meg. Sajnos, pillanatnyilag nem
várható Dévaványával vagy Mezőtúrral kialakítható kapcsolat. Aváltoztatást vis
zont jó megátlapodásoknak kelt megelőznie.

A hozzászólások is támogatták az óvatos, körültekintő visszatérés
lehetőségét. Alegrosszabb esetben aBékési Kistérség elhagyása visszafizetési
kötelezettséget is jelenthet, ami tanulópénz, és az előző városvezetés rossz
személyes kapcsolatának eredménye Szarvassal ...

Egy, aturizmussal kapcsolatos felvetés során elmondták, hogy kidolgozás
alalt van a turizmus helyi koncepciója, amil a város koordinál, s résztvevői

zömében ahelyi érintett vállalkozók.
Lakossági kérdések voltak például a Deák utca burkolatának

tönkretételéről, annak kijavításáról, a Csókásiban kialakított zsilip prob
lémájárÓl, amelyik árvíz esetén bővizű forrásként szerepel, de ezt bizonyos
szempontok szerint aKörnyezetvédelmi Felügyelőség írta elő. Abelvízelvezetés
problémája a Fegyvernek utca környékén, ami nagyobb esők után áldatlan
állapotokat eredményez. Aváros belvízelvezető rendszere egyébként felújításra
szorul, mert sok az eldugulás és egyéb probléma, ami agondok okozója.
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IDŐKÖZl KÉPVISELŐVÁLASZTÁS

Helyi Választási Iroda, Gyomaendrőd

18. szavazókör, KÖZÖSSÉGI HÁZ, BLAHA L. ÚT 21.

17. szavazókör, RÓZSAHEGYI K. ÁLT. ISKOLA, NÉPLIGET ÚT 2.

AKÁC UTCA, APPONYI UTCA 24-40/2. és 25-45, BLAHA LUJZA UTCA
16-30. és 23-37, DÓZSA GYÖRGY UTCA, EGRESSY BÉNI UTCA, FAZEKASI
UTCA, GÁBOR ÁRON UTCA, KENDERÁZTATÓ UTCA, KISFOK UTCA, KORÁNYI
FRIGYES UTCA, ORGONA UTCA, POLÁNYI MÁTÉ UTCA 1-37. és 2-36.,
SELYEM ÚT 1-53. és 2-54., SUGÁR ÚT 1-57. és 2-62., SZÉLMALOM UTCA,
SZENT ANTAL UTCA, TEMETŐ UTCA, VASVÁRI PÁL UTCA

ALKOTMÁNY UTCA, APPONYI UTCA 1-23. és 2-22/A, BLAHA LUJZA
UTCA 1-19 és 2-6 -14/1, CSURGÓ UTCA, DAMJANICH UTCA, DEÁK FER
ENC UTCA, DÉCSI UTCA, ENDRŐDI UTCA, KACSÓH PONGRÁC UTCA,
KÖZTÁRSASÁG UTCA, LÁBAS UTCA, NÉPLIGET ÚT, RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
UTCA, SZABADSÁG UTCA, VASZKÓ MIHÁLY UTCA, ZtrLDFA UTCA, ZRíNYI
ILONA UTCA

választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2007. február 24-től

március 4-én 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. Az előzőek szerint
teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2007. március 4-én kell megsem
misíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2007. március 7-ig át kell adni az adat
szolgáltatónak. Aplakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték,
2007. április 3-ig köteles eltávolítani.

A jelölés: Aválasztási iroda 2007. január 5-től múködteti a jelöltajánlás
számítógépes ellenőrző rendszerét. Jelöltet ajánlani 2007. február 9-én 16.00
óráig lehet. A jelöltet legkésőbb 2007. február 9-én 16.00 óráig lehet bejelen
teni aválasztási bizottságnál. Ajelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek abe nem
nyújtott ajánlószelvényeket 2007. február 12-én 16.00 óráig meg kell sem·
misíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2007. február 15-én 16.00 óráig kell
átadni a választási bizottságnak. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai
nyilvántartást az illetékes választási iroda 2007. március 4-én megsemmisíti.

A szavazatok össiesí
tése: a választási bizott
ság a szavazatszámláló
bizottságok jegyző

könyvei alapján 2007.
március 5-ig összesíti a
szavazatokat, és megál
lapítja a választási ered
ményt. A szavazóköri
jegyzőkönyvek egy
példánya az illetékes
választási irodában
2007. március 7-én
16.00 óráig
megtekinthetö. A
szavazólapokat apol
gármesteri hivatalban
2007. június 2-ig
kell megőrizni

2007. június 2. után
a választási iratokat
- a jegyzőkönyvek

kivételével - meg
kell semmisíteni. A
jegyzőkönyveket

2007. június 2.
után kell átadni az
illetékes levéltár
nak.

~''''''''U'''Y~U_''Y''~
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Tisztelt Választópolgár!
Gyomaendrőd város 9. számú egyéni választókerületben - elhalálozás

miatt megüresedett képviselői hely betöltésére - időközi önkormányzati
képviselőválasztásra kerül sor 2007. március 4-én (vasárnap).

Az egyéni választókerületi önkormányzati képviselőt a település érintett
választókerületében lakó választópolgárok közvetlenül választják meg. A
szavazáskor aválasztókerület névjegyzékébe felvettek kizárólag azokra az egyéni
jelölIekre szavazhatnak, akiket előzetesen aválasztópolgárok jelölInek ajánlot
tak.

Jelöltet ajánlani a választási értesitővel együtt megküldésre kerülő sárga
színú ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő

átadásával lehel. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhal. Képviselőjelölt

az lehet, akit az egyéni választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott. .

Nagyon fontos! A szavazólapon az /,."r
összes jelölt neve abc-s sorrendben /',/
~zerepeL Csak egy jelölt választható! .
Ervényesen szavazni a jelölt neve ;.; j .' Ic.:

mellé tett X vagy + jellel lehetI .' .' ~~
Egyéb megjelölés (pl aláhúzás' ,~o J~P.fJ.~.. "" .'
vagy bekarikázás) a szavazat . :'};~~'rr» / ::$ 'y' ~'-D I ~
" I é' J-Yé.őr ~~.v ~ /f" . , iainja]iCh-T--~-~ervenyte ens get ered- • 'kle ...../;..·· o ~f2. Qe.'iig-e---' t--..::::-- ...u..p>

ményezl . J::.. s:: I ~--_ a..
. ..i ~\ ~ < ~<:<J " o<:,c..·-----..·..· ..~.

A 9. számú egyéni J.~/~' I~ ~.
önkormányzati képvi- • ,,~~ ~":Jo ~ /f' C- CI/:'<:i'di -J~---::-.-::::\.i::. :.
selő 2007. március 4. . ~0S'0,~ .~'V ~i' " .... \' \.

napjára kitúzött I ~·~<ttv~// i l _ ~: •

választása eljárási o • , //' ~ ~~ / / ( ,.lá6as:If-o, .. afa.::':--~·
határidőinek éS. .(/1~.. / ~'Ó'" ;~~ /.:> <a 'íl.o~
határna PJal-,4 ..3 c;, "'0<&~ / b.. :s .--.. -'
nak klvo- . o ~ +. ~~.. .>~ l:;~ -GőIkfju...,: .~' ~~-

n.atos köz- V't>:i'% ~~~>,.;... W i"J~J ~sg~i&C::'--', .~.
lese a ha- ~. o~na ll.-Q ~~ ,,{S <:)~'V ......-<í~ --' l l _---...J
t á I Yos ~ . '. '\ / <íé:M ,,'_ v"'. .--.-:.._-~...

?:l "" ~'st.\..' ~.~~ - --
választási ~' : o; '. c' ..:...........--f j \,J.,. ~~-_ ..-~.. '_'-'~:'::"11 -- c
jogSzabá-~' f -........--" __o '"~ ---:- •• ,;g .'0 .,..--' <..........--- _.....--J
Iyok és az JZE\<:&-S\._.Q·..· ~.. ..:~. ~...Sú§.áC.. ·~--- ~ • l_~--"'''':''----''''
e tárgyban X.-~_.-~ .~' .~. %r' .. ~ ._-_.- ......-:. r-........-
kiadott he-~í,j(' f" '§. !=~. ~ . ...: co -- - ·á(é.. --.

'~1 iS -c.>t C • ,,"~h'Wt

I~i .válasz- ". ~01:g.0 .-----.-- . ?ó\aci~--
IaSI blzott- r '.. .. . , .

sági hatá- 9. számú egyéni választókerOlet
rozat alap-
ján

Aválasztójogosultság nyilvántartás: anévjegyzéket 2007. január 3
tól január 1O-ig közszemlére kell tenni. Anévjegyzékből való kihagyás, illetőleg

törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2007. január 3-tól január 1Q-én
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. A névjegyzékbe történő felvétel ről szóló
értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2007. január 3. és január 5. közöt! kell
megküldeni aválasztópolgároknak. Amódosított névjegyzék 2007. március 2
án 16.00 óráig tekinthető meg apolgármesteri hivatalban.

A választási szervek létrehozása: aválasztási bizottságok megbízott
tagjait aválasztókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független
jelölt legkésőbb 2007. február 23-án 16.00 óráig jelentheti be.

Aválasztási kampány: aválasztási kampány 2007. március 2-án 24.00
óráig tart. Kampányt folytatni 2007. március 3-án 0.00 órától március 4-én
19.00 óráig tilos! A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a
névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét
a jelölIeknek, jelölő szervezeteknek kérésükre 2007. február 13·tól adja át. A
ki3zszemlére tett névjegyzék másolatát ahelyi választási iroda vezetője a jelölt,
Jelölő szervezet kérésére 2007. február 13-tól adja át. A helyi közszolgálati
műsorszolgáltatók 2007. február 17-től március 1-ig a jelölés arányában
legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek politikai hirdetését. A
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Egy kis mozi sosem Art
Beszélgetés Kovács Erikával, az Apolló mozi tulajdonosával múltról, jövőről, elhivatottságról

Körülbelül egy évvel ezelőtt nyertek egy pályázatot. A korszerűsítési ler
veket mennyiben sikerült megvalósítani az elnyert pénzből?

A pályázatot az firt mozik korszerűsítésének és fejlesztésének írták ki
2004-ben. Mivel csak önkormányzatok pályázhaUak, a mozi társpályázói
szerződést kötöU az önkormányzaUal. Végül 6 millió forintot sikerült nyerni,
amelyet 200S-ben, enagyszabású pályázat elbírálását követően kaptunk meg. A
pénzt - többek között - a fűtés és egyéb technikai eszközök korszerűsítésére

használtuk fel, illetve kiépíteUünk egy mobil falat, ami lehetővé teszi, hogy igény
szerint ketté választhassuk amozitermet. Ez afűtési költségeink szempontjából
is fontos, további előnye pedig, hogy ha szükség van rá, bármikor rendelkezésre
áll aleválasztott rész is.

Az Apolló mozi tehát firt, pontosabban firt szelektív moziként működik
(mert csak anagyobb mozik lehetnek firt működésűek) Ez egyrészt azt jelen
ti, hogy [őként európai és magyar filmeket mutatunk be. Hála Istennek, ma már
egyre színvonalasabb magyar filmek kerülnek a közönség elé. Másrészt pedig
azt, hogy egy héten legalább 4 napon kell vetítenünk, és ezután kapjuk atámo
gatást.

Mi volna mosl alegsürgetőbb feladat?
Sok megoldásra váró feladat van még, de ha ki kellene emelni, akkor a

mostani. vékony falak és arégi padozat felújítását említeném meg..
Kikből tevődik leginkább 6ssze anézőközönség?

Mivel ez egy kis város, az utcáról bejövő néző nagyon kevés. Főleg az
óvodák, iskolák apartnereink, és amegszervezeU közönség.

Manapság - ahogy mindenhonnan hallani lehet - egyre kevesebb a
mozilátogató. Mit lehet ez ellen tenni?

Tudomásom szerint Békés megyében szűnik és szűnt meg eddig alegtöbb,
én agyomaendrődi mozival elégedett vagyok. 400-500 fő látogatja havonta, így
tehát működésben vagyunk Az óvónők, pedagógusok is érzik, hogy szükség
van rá, és ezért partnerek, segítségük nagyon sokat jelent.

Egyébként több filmforgalmazóval állunk kapcsolatban, ami azt jelenti,

SZACI·benzinkút
A legutóbbi Híradóban találkozhattak egy hirdetéssel, amelyik egy új

benzinkút beindulásáról tudósít az endrődi vásártéren. Az egyik lényeges
érdekessége ennek, hogy a jól ismert SZAGI nevű gyomaendrődi vál
lalkozás emblémája szerepel rajta mint tulajdonos, illetve üzemeltető,

hiszen aSZAGl-vállalkozás akizárólagos tulajdonosa. Szabados Ferenceel,
a SZAGl-cég tulajdonosával beszélgettünk az üzemanyagtöltő-állomás

létrejöttéről.

2004-ben és 2005-ben több konténer- és benzinkutat épített a cégem
Salgótarjánban, Bátonyterenyén, Hódmezővásárhelyen, Algyőn,

Tömörkényben - kezdte az interjút Szabados Ferenc -, az alapötlet tehát
végső soron innen eredt. 2005-ben döntés született, s a következő évben
megvásároltuk az ingatlant az önkormányzattól. Ekkor vette kezdetét a ter
vezés, majd akivitelezés. Helyi tervező bonyolította atervektől aberuházás
végéig az építkezés műszaki felügyeletét is, Nagy Pál személyében.

A Sikeres Magyarországért-pályázaton nyertünk kedvezményes kama
tozású hitelt, amit az OTP-n keresztül folyósítottak, azonban jelentős anya
gi erővel, összességében mintegy ötvenmilliós beruházást valósítottunk
meg AVállalkozásfejlesztési Alapítványtól kaptunk még jelentősebb anya
gi és erkölcsi segítséget. Vissza nem térítendő támogatást nem kaptunk.

• Hogyan él/ék meg akezdeti időszakot?
Rengeteg nehézséggel küszködtünk eleinte, hiszen sok szakhatósági

engedélyt kellett beszerezni, ezek rőleg időben jelentettek csúszást. Ezért a
szeptemberre tervezett átadás november végére került. Nyitás után a jelen
legi forgalom - mondhatni - az elvárásoknak megfelelő.

• Mire számítanak atovábbiakban?
200? évre jelentős forgalomnövekedést várunk, hiszen az emberek

megismerik akutat, tudatosodik, hogy van ez az olcsóbb lehetőség is gép
kocsitankolásra, jó helyen is fekszik ...

hogy lehetőségünk nYIIhat arra is, hogy egy fi Im első vetítésén közönség
találkozókat szervezzünk, melyek rendszerint nagyon jól szoktak sikerülni. Ezen
kívül raktáron is tartunk filmeket. Ezek régebben bemutatoU filmek, amikből a
csoportok válogatni tudnak. Vagy ha műsorra túzünk egy-egy ilyen filmet,
sokan megörülnek neki: "ó, ezt meg akartam nézni és de jó, hogy itt most
adjákI" Aztán hetente egyszer az endrődi és agyomai idősek oUhonában is tar
tottunk filmvetítéseket egy hordozható vetítőgéppel, illetve nyaranta járjuk a
különböző táborokat, nyaralókat és hirdetjük magunkat, csoportokat verbu
válunk. A nyár a legforgalmasabb időszakunk, és az sem mellékes, hogy aki
városból érkezett hozzánk nyaralni, állalában igényli, sőt keresi a mozit. Ezek
tudatában és a lehetőségeket tekintve optimista vagyok.

Mik atávlati célok?
Mindenekelőtt kiszámítható, állandó támogatásra lenne szükség. Jó volna,

ha akulturális intézmények is az önkormányzaUal kötött közművelődési megál
lapodás alapján működhetnének. Távlati terveim közöU szerepel, hogya turisz
tikában, illetve a város életének színesítésében részt vegyek. Azt gondolom
ugyanis, hogya turisztika aváros egyik erőssége lehetne. 2007. január 22-re (a
Magyar Kultúra Napjára, bár az időpont még változhat) szeretnék egy eszmecse
rét megvalósítani - Párbeszéd aKultúráról címmel - aváros többi kultúrával
foglalkozó intézményével (művelődési házakkal, vállalkozókkal és legföképp a
civil szervezetekkel) arról, hogyan lehetne minél hatékonyabban összedolgozni,
segítni egymás munkáját. Sokat járok különböző rendezvényekre az ország
különböző pontjaira - sőt, néha még külföldre is - tapasztalatokat szerezni,
eszmét cserélni más, kultúrával foglalkozó emberekkel, és nem mellékesen,
ekkor is próbálom öregbíteni városunk hírnevét. Én azt mondom, fontosak a
kapcsolatok mind települési, régiós, mind régión kívüli szinten, hiszen csak igy
lehet talpon maradni. Továbbá azt gondolom, hogy ha az ember lelkiismerete
sen közvetít. akkor sok pozitív visszajelzést kap, és ez fontos. Ezek azok, ame
lyek ösztönöznek a munkámban, hiszen a mozizást akár elhivatottságnak
tekinthetjük amai, nehéz mindennapokban. -Paróczai Éva-

• Van-e bővítési elképzelés?
Az élet úgy hozta, hogy máris bővítjük a kút szolgáltatásait, hiszen a

palackos gáz forgalmazása is engedélyezésre került, ugyanígy az autógáz
eladáshoz szükséges papírok kérvényezései és építkezések is elindultak, a
jövő év elején ez is megnyit. A későbbiekben szeretnénk további bővítést is
megtenni, már folyamatban van az autómosó tervezése is.

• Tartható lesz ajo·vőben is az olcsóbb üzemanyagár?
Természetesen. Mivel költségfüggő az árrésen belüli üzemanyagár

mozgás, ezért úgy gondoljuk, hogya kedvezményes árakat tudjuk tartani.
• Néhány helyen az országban találhaló olyan benzinkúl, amelyik jóval

aMOL árai alalt dolgozik, lehel ezekkel versenyezni?
Ezekről tudni kell, hogy nem MOL minőségű üzemanyagot árulnak, s

már ezért sem kívánunk velük versenyezni. Mi kizárólag MOL minőségű!

forgalmazunk.
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DOMOKOS LÁSZLÓ országgyűlési képviselő

AGyomai Sortííz emlékére
A magyar kormány által emlékévnek nyilvánított évben került sor

emléktábla elhelyezésére avolt ..Szürkeház" falán az önkormányzat anyagi
támogatásával, a Szülőföld Baráti Kör szervezésében december 12-én.
Gyomán, 1956. november 11-én az '56-os eseményekkel szoros kapcsolat
ban a rendőrség több fiatalem- ..•• ....
bert letartóztatott. 12-én sza- !

badon bocsátásukat követelve
tömeg gyűlt össze az épület
előtt (ekkor piaci nap volt, s
ami a református templom
körül húzódott akkoriban). A
kapu döngetésével adtak egyre
erősödő nyomatékot követe
lésüknek. A bent lévő kar
hatalmisták segítséget kértek
máshonnan. Nemsokára figyel
meztető, nem célzott lövéseket
adtak le, füstgránátot dobtak
közéjük. Az össze-vissza
lövöldözés során Májer Istvánt -.
eltalálták a lábán. A tömeg
hamarosan feloszlott. Kijárási
tilalmat rendeltek el, szórvá
nyosan lövöldöztek. Gyomán a Nemzeti Bizottmány több tagját ezen a
napon letartóztatták, kihallgatás után különböző helyekre internálták őket.

Pásztor Bélát is hoszzú ideig meghurcolták, s rendőri felügyelet alatt tartot
ták.

Pásztor Béla beszédében megköszönte az önkormányzat, a Szülőföld

Barráti Kör segítségét, és Kéri Imrének az '56-os pesti srácnak, önzetlen
munkáját az emléktábla-elhelyezéssel kapcsolatban

Felhívás '56-os dokumentumok
közgyüjteménybe történő elhelyezésére

Békés Megye Képviselő-testülete kezdeményezte amegye területén
még fel nem kutatott 1956-os dokumentumok közgyűjteménybe történő

összegyűjtését. Efelhívással fordulunk Gyomaendrőd lakosaihoz, mely
ben kérjük, hogy ha tulajdonukban található az '56-os eseményekkel
kapcsolatos dokumentum, azt juttasák el a polgármesteri hivatal
titkárságára, vagy dr. Erdész Ádám igazgató úrral vegyék fel akapcsolatot
atovábbiakkal kapcsolatban.

Adokumentumokat csak másolásra kérik be, utána minden esetben
visszajuttatják a tulajdonosoknak. Amennyiben a dokumentumot a tulaj
donos véglegesen levéltárba kívánja helyezni, ebben az esetben amáso
latot juttatják vissza. Akeresett dokumentumok köre

fényképek (ezekből van a közgyűjteményben a legkevesebb, hiszen
1956 után sokat megsemmisítettek, elrejtettek, hogy ne legyen belőle ter
helő bizonyíték)

a forradalmi bizottságok dokumentumai (jegyzőkönyvek, felhívások,
utasítások)

röplapok, plakátok, korabeli újságok
egykori személyes feljegyzések: naplók, forradalommal kapcsolatos

levelek, levélrészletek
bírósági ítéletek (az ítéletet a vádlott is megkapta, ezek bírósági

anyaggallevéltárba kerültek, de hátha előkerül ismeretlen is)
utólagos visszaemlékezések
korabeli igazolványok (pl nemzetőr igazolvány)
börtönből írt levelező lapok, oda írt levele
az emigránsok haza írt levelei
tárgyi emlékek: pl. pecsétnyomó nemzetőr karszalagok, Jelvények

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

MÁR MEGINT MEGSZORíTÁSOK...
Az MSZP-SZDSZ kormány megszorító intézkedései egyre nehezebb

helyzetbe hozzák az embereket, megélhetési válságot okoznak, az elvisel
hetelIenség határáig növelik acsaládok terheit. ASzarvason, Gyomaendrődön,

Békésszentandráson, Kardoson, Kondoroson, Hunyán, Örménykúton és
Csabacsüdön élőknek is kell majd vizitdíjat és kórházi napidíjat lizetni
betegségük esetén. Tandíjat kell fizetni, ha a család gyermeke felsőoktatási

intézményben szeretne tovább tanulni, és ki kell valahogy fizetniük a30%-kal
növelt gázszámlát.

Az önkormányzatok is a jövő évi költségvetés vesztesei közé tartoznak.
Gatyára vetkőzteti k az önkormányzatokat: kevesebb központi költségvetési for
rásra számílhatunk idén, mint tavaly. Ez veszélybe sodorja az intézmények
működését.

Új lehetőség a határmenti kapcsolatokban
Domokos László, a Békés Megyei Önkormányzat új elnöke egyik első

külföldi útja a romániai Arad és Bihar megyébe vezetett, Békés megye határ
menli együttműködésének erősítése érdekében.

- Amegye fejlődése érdekében ki kell használnunk ahalármentiségünkből

adódó előnyöket, hogy Békés megye profitálhasson Románia közelgő Európai
Uniós csatlakozásából. A magyar-román határmenti együttműködés területén
új fejezetet kell nyitni, ahol számunkra az együttműködés legfontosabb célja a
megyei hagyományok ápolása és a munkahelyteremtés - nyilatkozta a láto
gatása után Domokos László.

Mindkét romániai megyével megegyezés született, hogya közösségek,
gazdasági egységek és szervezetek tagjainak baráti kapcsolatail kívánják elmé
Iyíteni, különös tekintettel Románia 200? január elsején bekövetkező EU-s
tagságára. Ennek megvalósítására - a már meglévő bihari-békési
megerősítésével - Arad megyei-Békés megyei vegyes bizottságot hoznak létre,
amelynek a megyei képviselő-testületek által azonos számban kijelölt tagjai
lesznek a különböző ágazatok vezető képviselői. A vegyes bizottság
negyedévente ülésezik, aprogramot akét megye elnöke hagyja jóvá Afelek vál
lalták, hogy támogatják aszéles körű információ-, tapasztalat- és tevékenységc
serét gazdasági, kulturális, oktatási, sport, turisztikai és igazgatási-önkor
mányzati területeken.

Aromániai Bihar megye és Békés megye 1991-ben kötött együttműködési
megállapodást, melyet 1993-ban emeltek testvérmegyei szintre.

Ezeket a kapcsolatokat erősítette meg és bővítette a mostani megál
lapodássai és vegyes bizottságokkal Domokos László, a Békés Megyei
Közgyűlés elnökének 2006 november 30-j látogatása.

A "SUHANÓ"
Atechnika nagy lejlődésének tulajdonították akerék felfedezését. Aztán ezt

követően, az emberi erővel hajtott járműnek talán még nem igazán nevezhető

kerekes szerkezeteket
Készült belőlük egy-két-három, sőt több kerekes változat is. Akétkereke

seket ma már csak bicikliként emlegetjük leginkább. Az egész világon meg
találhatók, szélsőséges földrajzi helyektől eltekintve, és lett a mindennapi
közlekedés és sport egyik eszköze. Aztán, ahogy telt-múlt az idő, megjelentek a
motorkerékpárok, ahol benzinmotor pöfögött és adott át mozgási energiát. A
csodálatos fejlődést újabb technikai változtatás követte. A robbanómotorokat
villanymotorok váltották fel a kerékpárok egy részénél, amelyek nagy népsze
rűséggel gomba mód terjednek. Hanem ezek aszerkezetek némán, csendesen
suhannak az úton, szinte akkor vehetők észre, ha már elmentek. Sebességük
elérheti a segédmotorok sebességét, sőt!!1 De azok hallhatóak, így a
közlekedésben számolni lehet velük. Ám asuhanók balesetveszélyesek lehet
nek. Általában azok használnak ilyen gépeket, akik nem bírnak vagy nem akar
nak tekernill Ez rendben is van eddig, de mondjuk, nem kellene szlalomozni a
kerékpárúton a csendesen tekerők között. .. A másik veszélyforrása ennek a
"járműnek", amikor tizenéves gyerekek suhannak, néha állva, ezen a szer
kezeten. Kellő kockázat érzése nélkül, könnyen súlyos balesetet is okozhatnak a
meggondolatlanul "suhanó" kerekesek. Már csak csendesen kérdezem, ha ezek
abiciklik ilyen gyorsak és gyorsan terjednek aközlekedésben, lehet, hogy egy
bukósisak nem ártana abiciklisek fejérel? így lehet, hogy veszélyesebbek mint
egy-két spicces kerékpáros. Azok legalább nem hangtalanul suhannak ... - lág-
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Karácsonyi adományok
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Commenda, a Templárius

Alapítvány, az Élet Másokért Egyesület, a kereszténydemokraták és a
Karitász Gyomaendrődi Csoportja az idén ismét meg tartotta a Szent Imre
templomban a rászorulók karácsonyi ajándékozását. Az egyre nehezülő

gazdasági helyzetben, sajnos, kevesebbeknek tudtak ajándékot biztosítan i,
mint a megelőző években. Most 75 családnak, mintegy 130 gyereknek, a
bölcsődéstől a középiskolásig jutott a 6000 forint értékű csomagokból,
amiben élelem, édesség volt. Atámogatók díszoklevelet, emléklapot kaptak
az ötödik alkalommal rendezett jótékonykodás emlékére. Többek között
városunk polgármestere, Várfi András, B. Király Györgyi, a Magyar Rádió
munkatársa, Zelenák Zoltán, Tóth János főorvos, Molnár Ferenc. A tatárok
elleni harc és a templomos lovagok áldozatai emlékére fráter Koppány
György készített emlékművet, amelyet átadott alovagrend helyi vezetőjének,
Ungvölgyi Jánosnak, Iványi László plébános pedig megáldotta a művet.

A közelmúltban jelentkezett komoly mecénási kör, amely segítség
oldani látszik amára létrejött nehézségeket.

Özvegy Szentmiklósi Zoltánné, tíz gyermek édesanyja, az ajándékozottak között

* * *
A Gyermekétkeztetési Alapítvány által a rászoruló gyermekek kará

csonyi étkeztetésének segítésére az önkormányzatok pályázhattak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Humánsegítő Központ
javaslatára 89 gyermek számára igényelt élelmiszercsomagot, és 35 db-ot
nyert el a pályázat keretein belül. (A csomagigénylések nagyon magas
száma miatt az igényeltek 88%-át el kellett utasítania az alapítványnak.)
A35 csomagot aTérségi Humánsegítő Központ osztja ki december 21-én.
A csomagok súlya kb. 21 kg, tartalmaz tartós élelmiszereket, tésztafélét,
süteményt.

Az alapítvány az akciót a személyi jövedelemadók 1%-ának az
alapítvány számára történt odaítéléséből finanszírozta. (Adószámuk:
18049842-2-43, bankszámla szám: 10200830-32317484)

2007. évi vásarok" ic:lőpontjai

Gyomaendrőd városban
Avásár ideje állandó napon 2DD7-ben Avásár jellege
Február második vasárnapja Február 11. OÁK.
Március els6 vasárnapja Március 4. OAMG.
Március második vasárnapja Márcíus 11. OÁK.
Április első vasárnapja Április 1. OAMG.
Április második vasárnapja Április 8. OÁK.
Május első vasárnapja Május 6. OAMG.
Május második vasárnapja Május 13. OÁK.
Június első vasárnapja Június 3. OAMG.
Június második vasárnapja Június 10. OÁK.
Július első vasárnapjajúlius 1. OAMG.
Július második vasárnapja Július 8. OÁK.
Augusztus első vasárnapja Augusztus 5. OAMG.
Augusztus második vasárnapja Augusztus 12. OÁK.
Szeptember első vasárnapja Szeptember 2. OAMG.
Szeptember második vasárnapja Szeptember 9. OÁK.
Október első vasárnapja Október 7. OAMG.
Október második vasárnapja Október 14. OÁK.
November első vasárnapja November 4. OAMG.
November második vasárnapja November 11. OÁK.
December második vasárnapja December 9. OÁK.
Jelmagyarázat:
DÁK.: Országos állat- és kirakodóvásár, mely a Szarvasi út, Kondorosi út, a
külterület, valamint a Polányi Máté út által határolt vásártéren kerül megren
dezésre.
DAMG.: Országos autó- és mezőgazdasági gép vásár, amely aPásztor János
út 37. sz. alatti piactéren kerül megrendezésre.

60. évforduló
Kis József és felesége, Szűcs Mária november 23-án ünnepelte 60.

házassági évfordulóját, melynek alkalmából szívből gratulálnak, jó egészséget
és még nagyon sok boldogságban eltöltött évet kívánnak gyermekeik: Mária,
Erzsébet, Katalin, vejei, hét unokájuk, dédunokájuk!

Agyémántnál is szebben ragyog egy mosoly, me ly szívből árad. Az évek
múlásával ez az, ami soha el nem fárad!

Szakképzési nap
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban december 8-án

szakmai napot rendeztek meghívott szakernbereknek. Beszámolt az iskola
igazgatója, Gubucz József az intézményben folyó nevelő-oktató-képző

munkáról, valamint az előző évben kapott szakképzési hozzájárulások fel
használásáról. Szó volt a gazdaság munkaerőigényéről, a szakképzés
helyzetéről, jövőjéről. Bethlen-emlékplakettet nyújtottak át az iskola támo
gatóinak, többek között Tímárné Búza Ilonának, aBékés Megyei Munkaügyi
Központ helyi vezetőjének, Mészáros Vendelnek - Körös Bútoripari Kft.

Davidovics László tanár az Európa Uniós francia szakmai kapcsola
tokról számolt be segítő kollégáival, dr. Kovács Bélánéval és Tímár Attilával.
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Ez nem tréfa - 15 éves a gyomaendrodi Komédiás Kör
Adecember 8-án a Pódium Kávézóban megrendezésre került jubileumi

ünnepség szomorú bejelentéssel kezdődött: elhunyt Határ Győző, Kossuth
díjas író, Gyomaendrőd díszpolgára, és nem mellesleg a Kör egyik kiemeit
támogatója, szponzora, atársulat vezetőjének, Hajdú Lászlónak személyes, jó
barátja. Az ünnepség résztvevői ezért egyperces néma tiszteletadással adóztak
ekiemelkedő személyiség emlékének.

A megemlékezést követően kiállításmegnyitóra került sor, melyen
többek között oklevelek - mint a Kör sikereinek lenyomata -, fényképek,
két pisztoly - melyek közül az egyik a Komámasszony, hol a stukker című

darabban kezdte a"pályafutását" -, az
első igazi szabadtéri előadás díszlete
- egy velencei, festett tájkép - és
parókák voltak láthatóak. Vagyis min
den olyasmi, amelyek "tanúj" voltak a
Komédiás Kör alakulásának, for
málódásának. Az ünnepséget Kapusi
József, a SZAKE (Szakmai Közép
iskolásokért Kulturális Egyesület)
tanára és egyben a Komédiás Kör
egyik tagja nyitotta meg. A ren
dezvényre Várn András polgármestert
is várták, hivatalos eltoglaltságai
azonban erre az estére lekötötték.
Ezért levélben kért elnézést és 10000
forint támogatást ajánlott aKörnek.

Az ünnepség után akör vezetőjével, Hajdú Lászlóval beszélgettem:
• Milyen céllal jöll létre annak idején atársulat, és kik hozták létre?
15 évvel ezelőtt Mészáros Gábor kollégámmal alakítottuk a Komédiás

Kört. Mészáros egy évig volt aparlnerem, azután egyedül folytattam. Atársu
lat tulajdonképpen azért jött létre, mert "unatkoztam" és eszembe jutott, hogy
diák, katona koromban én is voltam színjátszó. Ekkor egy cipőipari szak
középiskolában voltam osztálylőnök, és végül is onnan kezdtem kiválogatni a
tehetséges diákokat. Később, amikor Egerben meghirdették a Szakmai
Középiskolásokért Országos Színjátszó Fesztivált, beneveztünk. Petőfi

Sándor: A helység kalapácsa című vígeposszal készültünk, és a '92
tavaszán megrendezett lesztiválon ezüst minősítést szereztünk. Ez volt az
első sikerünk. 1994-ben pedig már aszínjátszó tábor megszervezését is vál
laltuk, aminek most már 13 éve, azóta állandó jelleggel működik

Gyomaendrődön.

• Milyen előadómúvészekel, színészeket "termelt ki" aKomédiás K6'r az
évek során?

Említhetném például Balázs Andreát, aki színésznő lett, a Karinthy
Színház tagja, és akit mi is örökös tagnak választottunk. így ő az egyik
legrégebbi tagunk is. Összesen hét évig volt aKör előadója Az ajó, hogy azok
közül, akik időközben egyetemre, főiskolára kerültek, többen visszajárnak ját
szani. Most éppen hétből öten vannak ilyenek

• Jelenleg milyen darabot próbálnak?
Eve Ensler: Vagina mono lógok cimű darabja van soron, kimondotlan 18

éven felülieknek.
• Ez a 15. évfordulóra készül?
Nem, ez egy amolyan erőpróba. Mind a színészeknek, mind nekem. A

hatásra leszünk kíváncsiak. Persze, nem csak ezt próbáljuk. Általában 3-4
darabot kezdünk el próbálni, és aztán abból marad kettő, ami majd bemu
tatásra is kerül. Most még egy monodrámát próbálunk, Júlia címmel, illetve a
H. János, Pityu bácsi fia címüdarabot. Utóbbi avidéki és abudapesti embert
állítja szembe egymássaL Ezen kívül próbáljuk még Spíró Györgytől a Prah
című darabot. Ez nagyvonalakban arról szól, hogy egy lecsúszott, proletár
család nyer a lottón, de nem tudják, mit kezdjenek a sok pénzzel, így végül
elégetik aszelvény t.

Egy évben általában 2-3 darabot mutatunk be, és egyszerre csak két
három szereplővel dolgozunk, mert így érnek rá. Sokat járunk Köröstarcsára,
Körösladányba, Nagyenyedre, Torockóra, Magyarlapádra Legutóbb pedig
Gyergyószentmiklóson léptünk fel. A nagyenyedi diákok pedig rendszeresen
járnak ide aszínjátszó táborba.

• A kiállílás megnyitóján emlílésre kerüli, hogya könyvtárat is aktívan
bevonják amunkába. Miben nyilvánul ez meg?

Mivel én vagyok a könyvtár igazgatója, ez sok lehetőséget ad. Például
ingyen tudunk olvasópróbákat tartani, és én is et tudok ide vonulni gon
dolkodni. Aztán ott vannak a technikai eszközök: a fénymásolás, az inter
netezési lehetőség. Ráadásul a könyvtár aKulturális Egyesülethez is tartozík,
aminek így a Komédiás Kör is része. Ez pályázatok benyújtására ad
lehetőséget. Kapcsolatban vagyunk a Színészeti Egyetem könyvtárával is,
vagyis így könnyen be tudunk szerezni forgatókönyveket is

• 15 év hosszú iM. Voll-e
valamilyen különösen meghatározó
siker, esetleg kudarc aKör életében?

Kudarc egy pesti fellépésen volt.
Karinthy Frigyes: Röhög az egész
osztály című darabját zenésítették
meg. Ez 1993-ban történt. Itt csúnyán
"leégtünk", mert élő zenével ment a
darab, és sok probléma volt a han
golással is, majd a fellépés során
nem voltak szinkronban egymással a
színészek és azenészek. Oe végül is
ez úgy voll kudarc, hogy a közön
ségnek nagyon tetszett, a zsűri vi
szont keményen kiosztotta a fel
lépőket - még néhány szülő is bejött

utána ... Itt nem is kaptunk oklevélen kívül semmit. Maga az előadás tehát
nem fulladt kudarcba, csak a zsürinek nem tetszett. Ekkor kértük, hogy
Gyomaendrődön rendeuék meg akövetkező színjátszó fesztivált és ekkor vál
laltuk el atábor megszervezését is. Ezután végig csak arany minősítést kap
tunk, sőt, egyszer, 1995-ben a Komámasszony, hol a stukkerért gyémánt
minősítést is Esztergomban. Azóta nincs gyémánt minősítés ..

A legjobban sikerült darabunk pedig - szerintem - Margarida asszony
címü monodráma volt. Ezzel Balázs Andrea bejutott az ODE (Országos
Diákszínjátszó Egyesület) minőségi fesztivál jára, mint a legjobb női fősze

replő. Amásik, amit megemlítenék, az adombóvári fesztiválon elért siker, ahol
Varga Éva és Kondor Nóra lett a két legjobb női főszereplő. Jutalomként egy
12 napos osztrák drámatáborba mehettek.

• Van-e korhalár, ki lehet lag?
Kezdetben szakmunkás, szakközepes tanulók jártak houánk, majd ez

kibővült a gimnáziumi diákokkal, és most már egyetemisták, főiskolások is
vannak. Tehát bárki jöhet, aki tanul. Általános iskolai csoport is van. Ők több
nyire mesejátékokkal lépnek fel. Az alsó korhatár 10 év, de akadnak ennél
fiatalabbak is, 8-9 évesek, s akikben látok valami lantáziát, velük kivétell
teszek.

• Mik atávlati célok?
Amíg mozgok és élek, ameddig vannak újabb és újabb fiatalok, akikkel jó

tudjuk érezni magunkat, addig csinálni fogom. Oe ehhez fanatikusnak,
elvakultnak kell lenni, ez csak úgy megy. Hiszen apróbákra időt kell szakítani,
ami sokszor hétvége, Iéi i szünet, nyári szünet.

Nem tervezek nagy távlatokra. Mindig csak akövetkező félévre, egy évre.
Arra összpontosítok, hogyafesztiválokra vállalkozókat, szponzorokat tudjak
találni. Oe soha nem volt még olyan, hogy azért nem jutottunk el valahová
vagy azért nem jött össze valami, mert nem volt pénz. Megoldás mindig van.

• Van-e olyan dofog, ami nem került szóba és szeretne róla mondani
néhány szót?

A 15 éves, jubileumi rendezvény segítőinek szeretnék köszönetet mon
dani: Várfi András polgármesternek, aSikér Kft.nek, aSZAKE-nek (Szakmai
Középiskolásokért Kulturális Egyesület), a Zöld Cukrászdának, a Oreher
Söröző és Étteremnek, a Fészek Panziónak és Földesi Zoltán MSZP-s
képviselőnek, Markovics Tibornak, Margó virágboltnak, a Bethlen iskolának.
Végül még egy személyes üzenetet szeretnék elmondani: elnézést kérek azok
tól, akiknek beharangoztam P. A., pesti tanár "kiváló" összeállítását, mert nem
akérésem alapján állította össze müsorát.

Paróczai Éva
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AZene- és Mű"'észeti Iskola decemberben a Mikulás-napi hang
versenyt követően rendezett félévi vizsgabemutatót, ahol a balett
tagozat növendékei mutatták be tudásukat 17-én, valamint azene tan
szakkal közösen Karácsonyi hangulat címmel előadást tartottak a
Katona József Művelődési Központban 20-án, majd 23-án karácsonyi
hangversenyen léptek aközönség elé aSzent Imre katolikus templom
ban Parola Csaba orgonista, a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórusa társaságában.

"Ne sajnáld akombinétot,
Nyomd oda atoldalékolI"

"A menyasszony nagyon csinos,
Lefektetni most még tilosl"

8einschróth Károly: Nem ütik a vöfélyt agyon!

Beinschrólh Károly szerény ember. A Kner nyomdában dolgozik. Sokan
tudják róla, hogy verseket, novellákat ír. Többen tudják, hogy már megjelent öt
kötele, de talán még többen nem tudják ezt. Legutóbbi, a Nem ülik a vőfélyl

agyon l című, nem régen jelent meg. Ezen kötet után elérkezettnek mutatkozott
az idő az iróval való beszélgetésre Beinschróth úrtól megtudtam, hogya kezde
tekben saját szórakoztatására kezdett el írogatni. A verseket annyira szereti,
elmondása szerint, hogy az írásukat már nem tudja abbahagyni. Sokan biztatták
arra, adjon ki egy könyvet, hiszen a legtöbben, akik olvaslák, megszerették az
írásait. Az első, majd akövetkező kötet is verseket tartalmazott Ezek nem kerül
tek kereskedelmi forgalomba, csak barátoknak, ismerősöknek készültek. Azután
már próza is került a következő, humorral tűzdelt könyvbe. Ezek után már
tudatosan készült akövetkező kötet, aBetűzsongás.

Ez, az ötödik, aszerző második szakmájáról, avőfélykedésről szól. Egy-egy
esküvőre saját szöveggel, versekkel, egyedi módon készül. A több évtizede
gyakorolt vőfélykedés versei szándékosan nem kerültek be az előző kötetekbe,
arra számított, talán tudat alat!, hogy egyszer egy ezzel foglalkozó könyve is
napvilágot lát. A téma gyűlt, gyűl!, hiszen csak egy lakodalomban sok minden
megtörlénik, hát még az évtizedek alatti több tucatban ... Tulajdonképpen szak
mai kiadványnak is nevezhetnénk, hiszen atapasztalatok alapján összegyűjtött,

lejegyzett tartalma miatt ez bőven megteszi annak is. Ugyanis ilyen jellegű

kön\rvek egyszerűe n nem léteznek - mondta Beinschróth úr. Néhány régi,
csokorba gyűjtött leírásokat tartalmazó kiadvány pedig divatjamúlt, és nem is
átfogó Úgy gondolta tehát, hogy már vőfély mestersége kezdetén inkább saját
verseket, szövegeket szerez, ír. Az évek alatt aztán ezek szaporodtak, csiszolód
tak, s legvégül kötetbe is rendeződtek. Tulajdonképpen ezen kiadvány fiatal,
kezdő vőfélyek "bibliája" is lehet, rengeteg segítséget adhat számukra.

Beinschróth Károly egyébként bejárta a helyi lakodalmakon túl az ország
szinte minden nagyobb lájegységél, sígy bő tapasztalatokkal rendelkezik anép
szokások, ételszokások és egyéb más lakodalmi szokások, sőt az esemény
szervezése lerén. Akönyv második fele érdekes, humoros, zömében megtörtént
eseményeket mesél el.

Hamarosan megjelenésre kész a következő, hatodik kötet is, ami gyermek-

foci foci foci foci foci foci foci foci

Félidőben

Bizonyára minden labdarúgást kedvelő helyi szurkoló tudja, hogy az őszi

idény befejeztével anegyedik helyen fordul acsapat amegyei bajnokság első

osztályában. A Gyomaendrődi FC félidei eredményét Szabados Ferenc elnök
értékeli olvasóinknak.

-Ismerve ajátékosállományt és mivel jelentősebb mozgás nem volt (azon
ban abbahagyta Dobó Gabi és Hunya Tamás), ennek tudatában anyáron az 1-6.
hely elérését tűztük ki célul. Ezt többszöri módosítás után megváltoztattuk,
mivel sérülések és egyebek közbejöttek, ekkor az 1-8. helyet céloztuk meg.
Aztán, végül lényegesen túlszárnyalták a fiúk az elvártakat igen jó teljesít
ménnyel. Egyedüli és sajnálatos eseménynek tartjuk azt, hogya hazai mérkőzé
seinket nem sikerült maradéktalanul, eredményesen hozni. Sajnos, háromszor
is vesztesként hagyta el apályát acsapat, viszont idegenben rendkívül jól szere
peltünk, kulturált, eredményes és jó focit játszva. Szinte sikert sikerre halmoz
lak vidéken afiúk. Ennek köszönhető ajó helyezés agyengébb hazai szereplés
ellenére.

- Ajátékosáffományban milyen váflozások várhatók?
- Szerencsére úgy néz ki, hogy fiataljainkat az iliből sikerül folyamatosan

beépíteni az első csapatba, vidékről pénzért nem tudunk és nem is akarunk
jálékosokat hozni, nem erre akarjuk költeni sem aváros, sem asportegyesület
pénzét Inkább a helyi fiatalokat akarjuk beépíteni. Orvendetes tény, hogy na
gyon já ifjúsági csapattal rendelkezünk, évek óta dobogás helyeken szerepel
nek. Ezért élelkoruk által, minden évben be tudunk néhányat építeni acsapat
ba. Úgy néz ki, hogy ez a folyamat nem fog megszakadni a továbbiakban sem.

- Hogyan jeifemzi az anyagi hálIerei?
- Ezen a téren rendkívül nehéz ahelyzetünk. A lehetőségek folyamatosan

beszűkülnek, hiszen avállalkozók, a támogatói réteg egyre kevesebb, és egyre
nehezebb helyzetben vannak ők is. Az önkormányzat sem tud eleget adni. Az
éves költségvetésünk nyolc és félmillió forintot tesz ki. Ennek mintegy 40%-át
biztosítja az önkormányzat, atöbbit kénytelenek vagyunk összeszedni valahogy.
Fő támogatónk: az önkormányzat mellett az Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet, Kner Nyomda Zrt, Hőterm, Sikér K~, Gyomafa, Gyefa, SZACI
K~, Sebők&Sebők K~., Watt Gmk, Szerető Béla, Tóth Attila, s további egyéni
vállalkozók is. Természetesen atagsági és pártolói díjakból befolyt összegek is,
és aBaráti Kör hathatós támogalása említhető még meg.

- Mi a lavaszi célkitűzés?
-Ismerve ajelenlegi helyzetünket és kilátásainkat, sa2007-es megszorítá-

sokat is figyelembe véve, az anyagi lehetőségek nem biztosítottak arra, hogya
csapatot jelentősen megerősítsük, ezért az eredeti elképzeléseken továbbra sem
módosítunk, az 1-6. hely valamelyikének megszerzését már jó eredménynek
tartjuk Ezen belül, ha dobogós helyet sikerül elérnünk, akkor azt kimondottan
jó teljesítménynek ítélnénk meg A tél folyamán mindenképpen egyeztetnünk
kellene a másik városi csapattal, hogy az erőkel koncentrálva, az anyagi
lehetőségeket és ajátékosállományt egy helyre koncentrálva ajövőben, mond
juk már 2007-től, egy közös csapat indulását teremtenénk meg. Megítélésünk
szerint, aszurkolókkal történt egyeztetések után, úgy látjuk, hogy legalább annyi
szól mellette, mint ellene, és bizony az általános vélemények szerint, szurkolói
szinten, két csapatban gondolkodnak Az átlagnéző Gyomán szeretne jó fbcit
látni, gondolom ez így van Endrődön is. Sajnos, mindez nincs összhangban az
anyagi lehetőségekkel, ezt látni kell. Az élet által diktált kényszer afelé fordít
majd bennünket, hogy ebben a dologban összhangot kell találnunk, meg kell
találni aközös utat

verseket szeretne közreadni. Az ebbe kerülő versek már, mintegy kipróbálásra,
tesztelésre általános iskolában és óvodában használatosak. A könyv gazdag
rajzillusztrációkat is tartalmaz majd. Beinschrólh Károly köszönetét fejezi ki
támogalóinak: aGyomai Kner Nyomda Zrt.-nek, Papp Lajos vezérigazgatónak,
Ronyecz Pálnénak, Tóth Klárának l

"Az új ember olyan fürge,
mint avízbe fulladt ürge."

"Fordulj hozzám közel Julcsa,
nálam van abugyid kulcsai"
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35 éves a Rumba Táncklub
Agyomaendrődi Rumba Táncklub 1972 tavaszán a gyomai Katona

József Művelődési Ház egyik műkedvelő művészeti csoportjaként jött
létre. Alelkes és vállalkozó szellemű fiatalokból álló klub atársastáncok
nak egy külföldön akkor már évek óta ismert és divatos, de itthon még
nem igazán elterjedt formáját, a kifinomult versenystilus megismerését
vállalta fel, nem is sikertelenül. Az elmúlt harmincöt év alatt a klub
működése avárosban és környékén is népszerűvé tette atársastáncokat,
hagyományt teremtett azok tanulásának, hangulatot adott a táncos esté
Iyeknek, s nem utolsósorban országos ismertséget és elismertséget
szerzett avárosnak is. Ma már az ország táncszerető és aversenytáncot
ismerő közönsége előtt ismerősen cseng Gyomaendrőd és a Rumba
Táncklubneve.

A lelkes munka már a klub hőskorában hamar eredménnyé érett.
Megyeri László és Csapó Ildikó 1975-ben országos bajnoki ezüstérmes,
majd akövetkező évben már országos bajnoki cím tulajdonosa. Néhány
évvel később Nyíri Zoltán és Szendrei Éva az országos bajnokság
bronzérmese. Anyolcvanas évek acsoportos, formációs táncok jegyében
teltek, melynek eredménye az 1982-ben megkapott nívódíj Akilencvenes
évek közepétől ismét aminőségi versenytánc lett aklub fő profilja mod
ern felfogásban és megközelítésben. Ennek köszönhetően az ezredfor
dulótói ismét az országos bajnokságok dobogósai és döntősei párosaink
évről évre. Ama is aktív táncosaink közül Megyeri Csaba országos bajnok
és bajnoki ezüstéremes és finalista 2001-2002-ben. Gombkötő Imre aD
és aCOsztályos Országos Bajnokság bronzérmese. Ebben az évben egyik
gyermekpárosunk, Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi az országos bajnok
ság hatodik helyezettje. 2003-ban egy országos bajnoki döntős helyezést
követően 2004-ben Gombkötő Imre és Malina Andrea országos bajnoki
címet hozott haza. Klubunk akkori legriatalabb gyermekpárja, Kulik Andor
és Lázár Rebeka szintén az országos bajnokság döntőse. 2005-ben Deák
András és Andor Barbara gyermek korcsoportban latin magyar bajnok,
Perei Péter és Sárközi Noémi a korosztályos latin bajnokság, míg a
Mészáros testvérek aB Osztályos Országos Bajnokság döntősei. 2006
ból már szinte nehéz számba venni akiváló eredményeket. Czeglédi Dávid
és Andor Nikola, Palercsik Dávid és Sztankó Nanetta országos bajnoksá
gok döntősei. Deák András és Andor Barbara latin magyar bajnok és a

Standard Magyar Bajnokság bronzérmese, s ezen túl van még három
országos bajnoki címük is Dés Cosztályból. Kulik Andor és Paróczai
Zsófia COsztályos Országos Bajnokság ezüstérmese. Molnár Ádám és
Paróczai Rebeka Bosztályos országos bajnok latin táncokból, míg Perei
Péter és Sárközi Noémi az AOsztályos Országos Bajnokság bronzérmese.
Az előző négy pár mellett Czeglédi Dávid és Andor Nikola aLatin Magyar
Bajnoság finalistája.

A Rumba Táncklub külön büszke arra, hogy az utánpóllását, a mai
bajnokokat kizárólag saját maga neveli. Nem importál táncosokat, nin
csenek máshonnan fogadott versenyzői. Az egyesület valamennyi igazolt
versenyzője gyomaendrődi gyermek és fiatal. Külön ki kell emelni, hogy
a korszerű tanítási és edzésmódszerek eredményeként nem csak ahazai
versenyeken, de nemzetközi színtéren is helytállnak versenyzőink, illetve
felzárkóznak avilág élvonalához.

így volt ez az elmúlt év végén is, amikor Ausztriában,
Horvátroszágban és Szlovéniában a térség egyik legrangosabb, több,
mint ezer párost felvonultató nemzetközi versenyén, a bécsi Austrian
IDSF Openen Deák András és Andor Barbara a gyermek latin táncok
versenyében negyedik helyezést ért el. Két hétre rá Gombkötő Imre és
Malina Andrea a horvátországi Varazdinban versenyzett eredményesen.
December elején aklub már hét párossal vett részt aszlovéniai Maribor
IDSF Open versenysorozaton. Ahárom nap mérlege három aranyérem,
egy negyedik, két hatodik, négy hetedik és két középdönlős helyezés.
Deák András és Andor Barbara ezen aversenyen a három első és egy
hatodik helyezést ért el. Klubtársaik közül Mészáros Dénes és Kéri Katalin
negyedik, Kéri Miklós és Sztankó Nanetta, valamint Kulik Andor és
Paróczai Zsófia hatodik, Molnár Ádám és Paróczai Rebeka hetedik, míg
Perei Péter és Sárközi Noémi, valamint Czeglédi Dávid és Andor Nikola
középdöntős és ahhoz nagyon közeli helyezést ért el, anemzetközi mérce
szerint is magas színvonalú versenysorozaton.

ARumba Táncklub vezetése megköszöni mindazoknak atámogatását,
akik aharmincöt év alatt valamilyen módon hozzájárultak a klub eddigi
eredményes működéséhez. Az egyesület ajubileum jegyében zajló ez évi
rendezvényeire szeretettel várja mindazokat az egykori táncosait, akik
mindvégig hűségesek maradtak táncklubjukhozl
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APRÓHIRDETÉSEK A Körösmenliről
INGATLAN

Gyoman, központban, csendes helven
845 m'-es telken 145 mt-es
összközműves ház melléképületekkel.
bútorozotlan, vagy anélkül, azonnal
bekö/tözhetően eladó. Kisebb nyaraló,
vízparti telek, vagy ház beszámítása. I.ár
8MFL Erd. 06/20/221-66-33 -b-4x
Gyomán, tetotérbeépítéses, 2 csalad
reszére is alkalmas, hőszigetelt családi
ház, melléképülettel, garázzsal, ipari
árammal, 600 mLes telken eladó.
Lakólelepi cs.erét is beszámítunk I.ár:
13,5 M FL Erdeklődni: 06/30/4716
476-os telefonszámon leheL -b-4x
Pohalmon, köves ut melletl, tanya
eladó, 700 m2 gazdasági épülettel és 2
hektár földdel.lvillany, fúrotl kút van).
lár 2,5 MFt Erd.: 06/30/4844-889 -b
4x-
Vasárterr ltp. 27/B, 2.. emeleti, másfél
szobás lakas eladó. Erd: 283-974, az
esli órákban.
Endrődön paraszthaz sürgősen eladó,
~olányi M. 44. alatt. Ar megegy Szer
Erd.: 66/285-304 -b-4x-
Gyoman, az Ady E. 47. sz. másfél
szobás, gázkonvektoros, fürdőszobás

ház nagy sarki telken sürgősen eladó.
lár 2 M FL Erd.: 06/30/9953-647 -b
4x-
Gyomán, Arany J 15. sz. alatt 4szobás
összkomfortos családi ház eladó. lár
9,5 M Ft. Erd.: a helyszínen;
06/20/5266-573 -b-4x-
Gye., Oregsz6lőben, a Kondorosi
kövesúl mellett 1,5 szobás telefonos
családi ház gazdálkodásra alkalmas,
melléképülettel és garázzsal eladó, Az
alsó konyha lambériás. lár 2MFL Erd.:
06/30/5955-045 -b-4x-
Endrődön, Babils M. u. 23. sz alatti háZ
eladó. Erd.: 30/6027",-7,..:,44:'--o-....,-:c-rr....-c
Gfel)KfObeT6. ltp. O/Isz. 1.4. sz. lakás
eladó lár 6 M Ft. Erd.: 30/2113-899;
20/2310-784 -b-4x-
Gye., felúl'ított ingatlanok eladQk
sürgősen, ocsón /tp., kertes nyaraló. Ar
3,5 MFI-Iól. Erd: 20/5671-378
Endrödön, aKürt u. 15. sz. alatt lebon
Iásra való ház eladó. lár 2,8 MFI. Erd.:
20/8025-469 -b-4x-
Gye., Fürdő közelében 100 ni-es csalá
di ház eladó 2 garáZ2sal. Ar megegy.
szer Erd.: 30/4850-422 -b-4x-
Endrőd, Napkelell u. 18. sz. alatt kom
fari nélküli parasztház sürgősen eladó.
I.ár 1,9 M FI. Erd.: 06170/5799-770;
30/3493-643 -b-4x-
Gye., Kecsegesben, (Sulek-kert) vlzear
ti horgásztelek jól termő szilvafáKkal
eladó.lár 2,2 MFt. Erd. 66/386-191 
b-4x-
~Iratónál vízparti telek téllesített
faházzal sürgősen eladó. lár 2,9 M Ft.
Erd: 20/4368-840 -b-4x-
Agyomai strandon melegkonyhas ü,Zletl
épület eladó. I.ár 12 M Ft. Erd.:
06/30/3802-558 -b-4x-
Gyomaendrőd, Oregszolo, Szőlőskert u.
18. sz. aiaiti ház beköllözhető állapot
ban eladó. Erd.: 06/20/4907-557;
66/280-191
Gye, nem vízparti, 724 m2 nagyságú
kert eladó. Villany, fúrott kút van és
locsolórendszer I.ár 550 E Ft. Erd.:
Aranyi Antal Gye., Kálvin u. 85. -b-4x
Gyoma központjában összkomfortos
parasztház eladó. La~ótelepi csere is
érdekellár: 8MFL Erd.: 06/70/3843
329, 8-16 óráig. -b-4x-

VEGYES
Veszelyes es egyéb lak kivágásat, túzda
vágásat, gallyazást, kertgondozást vál
lalok. Hermann Mihály 20/3882-263
300. l-es fegyasztoláda eladó. I.ár 17 E
Ft. Erd.: 66/386-588 -b-4x-

Régi s.zámítógépel gyerekágyra
cserélek Erd.: 30/4850-422 -b-
1 db LuchnYlk típusu asztali varrógép
újszerű állapotban és 1 db kalapácsos
házi készítésű terménydaráló eladó.
(5000-10000 Ft) Erd.: 66/386-703 -b
4x-
Takarítást, bevásárlást váltalak. trd.:
20/8053-704
Veszélyes fák kivágása, gallyazása"tüz
ifa felvágása elérheto áron Erd.:
70/2830-347
3 db heverő és 2 db lateI (7000-3000
Ft) Erd. 66/386-434 -b-4x-

Elado, vagy bérelhetö 60 csöves alla
szolárium. Eladó Cleansy gőztisztító. Ar
megegy. szer. Erd.: 30/4850-422 -b-4x
GázkQvektor bontásból eladó. I.ár 6-18
eFL Erd.: 30/3456-369 -b-4x-
3 szalas Texlima Qsszeállító varrógep
eladó. I.ár 65 EFt. Erd.: 70/5047-997 
b-4x-
Bontásból lürdokád, mosdókagyló,
tagolt lemezradiátorok, aj lók, ablakok
olcsón eladók. Bonlásból származó
törmelék ingyen elvihető. Erd.:
7015361-549 -b-
Különbö,Zó laanyagok, lemezek stb.
eladók. Erd.: 20/22f6-633

KIADO
Kossuth u. 8. sz alatt felÚjított helYi
ségek vállalkozások számára kiadok.
Erd.: 06/30/5253-367

Gye., Október 6. Itp.-en 2 szobás,
butoroz.ott lakás hosszú lávra albérlelbe
kiadó. Erd.: 06/30/3467-885 -b-4x-

JARMU
Trabant, 4 ütemű, lejárt múszak1VaT
üzemképes állapotban eladó. I.ár 130 E
FL Erd.: 70/2269-876 -b-4x-

LAKAS/KIADO
2személy keres lakast rendbentartásért,
011 lakassal, megbízhatóak. Erd.:
06/30/3726-265j 30/3630-262 -b
CsaladI ház butorozottan, garázzsal
kiadó. Erd.: 06/70/2269-876
Vásártéri IIp-n 1. em. 2 szobas körben
fűtölI lakás hosszú távra kiadó 2007.
febr 1-jétől. Erd.: 66/386-500

Anyakönyvi változás

Elhunyt: Putnoki Balázs 81
éves korában

Irodák, üzlethe
lyiségek kiadókl

GYOMAENDRŐD

Kossuth u. 18. sz. alatt.
Tel.: 06/30/9580-478,

06/30/9580-479

A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány azzal a céllal hozta létre 2000-ben, hogy
megteremtse a lehetőséget a fiatalok számára a magas szintű táncképzésre.
Továbbá, hogy atelepülés gyermekeinek lehetőséget biztosítson atehetségük
kibontakoztatására és fejlődésére. 2001 óta inlézményünkben anéptánc tan
szakon kívül társas- és moderntánc tanszak is működik. Az azóta eltelt idő

alatt növendékeink számos versenyen képviselték iskolánkat, városunkat. A
Körösmenti Táncegyüttes utánpótlását felmenő rendszerben több csoportban
oklaljuk. Az utánpótlás csoportok a lehetőségekhez mérten rendszeres
résztvevői a hazai fesztiváloknak, művészeti versenyeknek. A gyermek- és
ifjúsági szólótánc fesztiválokról már számos alkalommal hoztunk el díjakat. A
láncosaink közül sokan válaszlják a néptáncot hivatásuknak, s tanulnak
tovább táncművészeti középiskolában, főiskolán, de olyan is van, aki profi
táncosként folytatja ezt apályát.

A Körösmenti Táncegyüttes a 2006-os évben a kétévente megrendezett
minősítő fesztiválon sorozatban harmadik alkalommal érte el a Kiválóan
Minősült Táncegyüttes címet. Ezzel az eredménnyel már hivatalosan is
Magyarország legjobb 10 amalőr néptáncegyüttesei között szerepel. A
minősítő fesztiválok az ország legrangosabb megmérettetései. Az elért
minősítést két éven keresztül tudhatja magáénak a csoport. Ezzel az ered
ménnyellehetősége lenne az együttesnek delegáltként képviselni országunkat
külföldi fesztiválokon, azonban ezt az együttes szűkös anyagi lehetőségei nem
teszik lehetővé. A minősítéssel járó díjat egy ünnepi műsor keretében veszi át
atáncegyüttes.

Magyarország második legnagyobb néptánc rendezvénye a Budapesten
megrendezett Néptáncantológia. Ez a rendezvény az elmúlt év legjobb ko
reográfiáinak a szakmai zsűri által eldöntött gálaműsora. Több száz pályázó
közül 12 együttes kerülhet be aműsorba. 2004 óta immár harmadik alkalom
mal sikerült az együttesnek bekerülni az Antológiára, amely az idén január 27
én az ország legnagyobb befogadó színházában, az Erkel Színházban kerül
megrendezésre.

2007-ben ünnepli a Körösmenti Táncegyüttes fennállásának 40 éves
évfordulÓját. A hagyományokhoz híven rendezvénysorozattal fogjuk megün
nepelni ezt akerek évfordulót. Köszönjük mindazoknak asegítségét, akik részt
vettek közvetlenül vagy közvetve az elmúlt év sikereiben: néptáncoktalók, tán
cosok, szülők, támogatók, aSuttyomba Zenekar. -w.L.-

Ezúton kívánunk mindenkinek békés, és sikerekben gazdag új Ével!

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7c1d- és az
(jjIM.t~ apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelenletésre. A
beküldendö hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai írányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!

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

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,-------------------------------------- _---------------------------------------------~

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

. ...................................................................................
............................ ' ~ '.' '.
.................................................................................

i (Irányár: Ft.) (olvasható irússal!) !
L.. ".. .. ._. • J
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Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

(-----~---------------,
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!

'- ~:,r~a~Z~o~t~G!:m:~~r~d~~o~s~ai_: :9~ .J
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

li:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszáltítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- temetkezési szolgáltatás

r·~·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos .

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfORMA KÉszíTÉS!

RÓZA KFT. I
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. •

Tel./fax: 66/282-095,06120/9142-122 I
E-maiI: vendel@anet.hu

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

,

FAHULLADEK,
FENYŐ TŰZIFA ELADÓ!

Érd.: 06/30/3233·364

,

T E L I
kabátok, ruhák

vására!
Géprongy kapható!

Nyitva tartás:
hétfö: 8-17-ig, keddtöl péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Törülközó1<böl 20% engedményt kínálunk!
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnapl

Boldog új éve! kívánunk!

wsrz,>%Zs.«· >====<"====-....=~
M ~~_._.~- ~

I
e::;,~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt ~

rr. f I rr h' t ~
Varrodámban vállalom: nOI e soru a a ~

hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi méret ~

~ szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok, ~

~ alkalmi ruhák, kosztümök, alka.lmi és táncruhák kéSZ. ílését is. J
ti Nyitva tartás. ahét minden napján 8-17 óráig

l'>'Z~;~':.::':::~~:~7~~~=~~;;~~~

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. l B. SI. AlATT (Al UdVARbAN)

VEqYTisníTÁs, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
l~yiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq

KözülETEkNEk HÁzról HÁziq sZÁllíTÁS!

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5"7.

TElEfON: 284;255
INCjYENEs kOMPUTERES SZEMVizsCjÁIAT

H.-K.-P.-Szo. dÉlElőTT SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVECjEk

NAGY vÁlASZTÉkbAN kApHATÓk

GYORS ÉS pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAI vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

TiSZTElEnd: Szarfa Ci/la ~TSZERÉSZMESTER
Boldoc; új ESZTENdŐT!
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Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300 66/283-587

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.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. január 10-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. január 10-én, 17 órakor

(Déryné Művel6dési Otthon)

150/100 óra
100 óra

60 óra
40 óra

NYELVTANFOLYAMOK
KElOŐTŐL

ANYELVVllSGÁIG
Róza Vendel Gyomaendröd

Hársfa u. 8/1. l: 20/9142-122
260 óra
260 óra

Januárban induló tanfolyamainkra jelentkezni lehet:
Farkas Margit és Róza Vendellanároknál.

Telefonon, üzenetrögzitón: 661282-686: mobil: 20/4684-876, 20/9142·122
e-mailben:vendel@anet.hu.margit@aneLhu.vendel@inlernet-X.hu

Beiratkozás: 2007. január 5.10 tOl-18 óráig
Kezdés: 2007. január, tanlolyamok helye: Kossuth u. 18. aKNER Múzeum mellett.

Egyéb szolgáltatásaink: nyelwizsgákkal kapcsolatos inlormáció (TELC, ÖSD, ITK Origó),
próbavizsga, szin~elmérés

f:,~~szakaszonként:

kezdő, újrakezdő tanfolyam
nyelvvizsga előkészítő

haladó
nyelvvizsga tréning
30 órás próba-tanfolyam

• 6-10 fös csoportok
• vizsgacélú nyelvoktatás
• kezdó, újrakezdó, haladó szinten
• egyéni segítség
• beiratkozás szeptemberben, januárban, májusban

kezdólól az alaplokú nyelwizsgáig
alapfokúlól aközépfokú nyelwizsgáig
diákok részére érettségi felkésziló és fel zárkózta lÓ

CI
RÓZA VENDEL ~

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendeI@anet.hu
Nyjlvántartási szám: 06-0077-02

6EL,SŐÉpírÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetel< . gipszl<arton válasz
falak. burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 1070 Fl/tábla' 12,5

mm: 1I 14 Ft/tábla, impregnált 12.5 mm: 1780 Ft/tábla .
Estrich beton 624 Fl/40 I<g, hőszigetelő rendszer

1620 Ft/ml-tól. ISOVER 10 cm hőszig. 5265 Ftjtek .. tetóróliák.
faanyagok. Frühwald térkövel<!

PROKONCEPT energiatakarél<os éprtési rendszer.
5G-70%-kall<evesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd.Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

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

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN NÓf BODYrEREM. SZAUNA.

INfRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM. MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig. szo., vas.: 14-21-ig.

Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához.
Továbbá vál/alom:
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.

~
~'f;"

.'. . .Körösi Weeke.nd Hor~~sz·,~~..
~. .. hObbY-, kempln2SZakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
széles márkakínálat,

szakszerűkiszolgálás, horgászengedélyek,
ÁLLATELEDEL

Vésutas 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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Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967

AlESeD Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943

VALAMENNYI KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
BOLDOG Új ÉVET KíVÁNUNK!

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
Tel./fax:
66/386-614,
66/386-226

Epítőipari Kft .

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

keretes állvány, útpanel. .. )

Eladó: 2 db Ikarus autóbusz bontásra eladó. Érd.: 30/9552-374

THERIfIl

A aVAS SZEKCiÓ

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

"A ló előnye tenger, abölcsnek ló való, merllóvá tesz az ember és emberré
tesz aló"

2006. szeptember 4-én 25 fővel megalakult a Körösök Vidékéért
Egyesületen belül aLovas Szekció. Összegyűltek mindazok, akiknek az életében
fontos szerepet tölt be a ló. Lehetőség van véleménycserékre, lapaszlalatok
gyűjtésére és átadására. Egyesületünk fő célja ahagyományápolás. Az elmúlt
években aKer/barátok Köre szervezésében, rendeztünk szüreti felvonulást, majd
fokozatosan egyre több felkérés érkezett, hogy különböző rendezvényeken szere
peljenek afogatok, hintók, lovasok, és euel is emeljék arendezvény színvonalál
Az augusztus 20-i rendezvényen örömmel tettünk eleget annak a telkérésnek,
hogy agyerekek közelebbről is megismerkedjenek a lóval, felüljenek ahátára,
és néhány kört megtegyenek vele. Akövetkező években is, amennyiben igény és
lehetőségünk lesz rá, továbbra is színesítjük avárosi rendezvényeket lovas, hin
tós felvonulással. Terveink között szerepel: legalább évente egyszer lóversenyl
rendezzünk. A környező lovas egyesületekkel - elsősorban Kondoros és
Szarvas - jó, baráti kapcsolatban állunk. A rendezvényeinkre az első hívásra
igent mondanak, és azon részt vesznek.

Nincs olyan szeglete az országnak, ahol alkalomadtán ne lehetne egy jót
lovagolni, vagy kocsira ülni, és kikapcsolódni Klubok, egyesületek, farmok,
lovastanyák várják vendégeiket országszerte. Gyomaendrőd azon szerencsés
települések közé tartozik, ahol 310vastanya (Farkasinszki, Neibort, Szarka) is
működik, ahol, ha valakit érdekel aló, lovaglás, vagy kocsikázni szeretne, bátran
megteheti, és akkor az egyéni lólar/ókat még meg sem említettem.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a rendezvényeken való
részvételt, segítséget. Atovábbiakban is számítunk mindenkire, lovasra, Jogaira,
érdeklődőre egyaránt! Márjalaki József

Vásároljon merinó
gyapjú termékeket!

9600 Ft
5900 Ft

18300 Ft
33200 Ft

8900 Ft
27900 Ft
39900 Ft
52900 Ft
99900 Ft
19700 Ft
37900 Ft
54900 Ft

Gyapjú női, férfi mellény
Pamut ágyneműhuzat
Birkagyapjú derékalj
Mágneses gyapjú derékalj
Gyapjú gyermektakaró
Gyermek bárány-garnitúra
Birkagyapjú garnitúra
Báránygyapjú garnitúra
Kasmírgyapjú garnitúra
Birkagyapjú takaró
Fenyő ágykeret
Vákuum matrac

GYOMAENDRŐDI BÚTORBOLT
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 ÜLŐGARNITÚRÁK126000Ft.tól

További kínálatunk:

Szekrénysorok
. Ágyazható hever&k
Heverők, fotelágyak
Étkezőgarnitúrák

Kiegészítő kisbútorok széles választékban

Két .bank kedvező hitelei !
Ügyintézés a helyszínen '

.Credigen Bank karácsonyi akclója
2007. január iS-ig levásárolh~tóüzletünkben!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9"717 óráig, .
szombaton 9-12 óráig

Telefon: 66/282-068 .

Minden kedves Vásárlónak
boldog új ével kívánunk!

~MA:"ZSiPAP1R~íRÓsiER BOLi - . - . - . - . ~
1 Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. ~_. J~1Sl\1$ 1
• Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási 'l ~. •
1 eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, L. 1
I
· rattan bútorok. Ajándék ~á?~rlási utalvány beváltása I'

TIcket Service Accor, $'?~1~-1'<> Sodexhoi 2007-es naptárak, határidőnaplók • Naponta változó akciók! i
. Boldog új esztendőt kívánunk! .
L._.~._c_.~._G_._._._.~
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ÚJ BENZINKÚT NYílT! KiZÁRÓlAG MINŐSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BENZIN, DIESEL
A mindenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDRŐD, SZARVASI ÚT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

~URUl TÉLI
gyermek, női, férfi

lábbelik akciós vására a
Turulban!

Boldogf új esztendőt kívánunk, és várjuk kedves Vásárlóinkatl

Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. • Telefon: 66/386-251
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig.

rSSCS:SS"$!);S-SSt:"'WZ-:''Z~z.,:,I':'''{~.r..z:::&'Z~~-:'"» )s;w."1'''>,,","~

f~ Fodrászüzlet nyílt ~

~ a Líget:fürdö területén! I
~ MEGTALÁLHATÓ AZ EMELETEN ~
~ Hagyományos és modem mzurák elkészítése - kor-I
~1 rekt áron!
~ '.

M ~)) Nyitva tartás: ~ II
~ '.~ -" IJ:M.~ kedd-péntek: 9-I7-1g
~~. 77 szombat: lü-I6-ig1- , vasárnap. hétfö: szünnap I
i TeL: 386-039/0 mellék: mobil: 06/70/7742-970

~ Szeretettel váram kedves Vendégeimet!
~.:...~.e....,~...,.,,> ...i":-F:t::;;<'2zz-z~.re::;=z*<K';':~~

--OMarl Dzlellláz
Tört aranvból ékszerkészítés

l 500 Ft/g-tól és
AZONNALI csereakció!!!

Beszámítjuk 2900 Ft/g
a használt ékszerét, tört oranvátJ

A körnvéken a legnagvobb választék
EZÜST ékszerekből legolcsóbbon!

450 Ft/g-tól

Folvamatosan bővülő árukészlet!

Boldog új évet kívánunk!

OMart Üzletház
Gvomaendrőd, Fő út 216.

Tel.: 284-815

Üzlethelyiségek és irodák kiadók!
GYOMAENDRŐD, Kossuth u. 18. sz, alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479
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DIEGO M Ú SZA KI

2007·ES NYITÓ AKCiÓ!!!
PVC-, padlószőnyeg,parketta, lakástextil akciók!
CSILLÁR

falikarok 799 Ft-tól, kültéri falikarok 1999 Ft
konyhai függesztékek 1799 Ft-tól
állólámpák 2899 Ft-tól
csillárok 6599 Ft-tól
asztali lámpák 1599 Ft-tól

TAPÉTA
öntapadós tapéták 299 Ft/méter
selyem tapéták 799 Ft/tekercstől + kiegészítők

(border, ragasztók stb)

kávéfőző 6.999 Ft-tól

teafőző 4999 Ft-tól

17 l-es mikro 9999 Ft-tól

hajszárító 1499 Ft-tól

kenyérpirító 999 Ft-tól

testzsírmérleg 7499 Ft-tól

hajvágó 1499 Ft-tól

Nyitva tartás hétfőtól-péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén a házhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés a helyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 661285-559

~"'IPE~E1'!lIIJ"-""'"rE.- .
~".LL~""Z~L<»~

5500 Gyornaendr6d. Told' U~ "'.
a rnoz.6b....nyl uton.. D holy.Ö-gtOblö után 200rn- re.

Hőszigetelő rendszer (BAUMIT)
burkolólapok, falicsempék, szaniterek
fürdőszobabútorok többféle méretben

hidromasszázs zuhanykabinok,
kádak, csaptelepek

lakásvilágítási felszerelések
(csillárok, asztali lámpák, állólámpák)

Boldog új esztendőt kívánunk!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig
Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

NE VÁRJON TAVASZIG, VÁSÁROLJON MOST,
MÉG TAVALYI ÁRON!!

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓiNKAT!

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér l. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemaH.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök. Engedélyszám: lIl/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM • 2007. FEBRUÁR MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

A TARTALOMBÓl:
Képviselő-testületi ülésről 3. oldal
Határ Győző halálára 5. oldal
Magyar Kultúra Napja 4. oldal
Tisztújítás a helyi MSZP-nél 6. oldal
Liget-fürdő évi programjából 6. oldal
Akóbor kutyákról 7. oldal
Hontiék családi kiállítása 8. oldal
Vágó Istvánnál szerepelt Kati 8. oldal
Városi vetéikedőre felhívás 9. oldal
Kis Bálint Iskola hírei 10. oldal

l' ,.,. ,.,

HATAR GYOlO
(1914-2007)

... a gyomai származású
Kossuth-díjas író, költő,

filozófus, Gyomaendrőd

díszpolgára halála alka
lmából Hajdú László
megemlékező sorai ol
vashatók az 5. oldalon.

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. ügyintézés, személyi hitelek,

hilelkiváltás, ingatlan lízing, új gyorshitelek Új! Vállalkozói hitelek.
Lakáscélú hitellörleszlése pl.:

1MFl eselén 20 évre 6100 FVhó, 25 évre 5480 FVhó
AKCiÓ!!!

Egyes hiteltípusok esetén nincs értékbecslési és közjegyzői dij,
illetve egyéb jelentős kedvezmények. akár teljes banki költségmenlességgel

(pl. régi típusú hitelek kivállása, személyi hitelek kivállása ingallanledezetlel),
Épitési és új lakás-vásárlási hitelek soron kívül!

Fészekrakó program 35 éves korig
Épílkezés, új és hasznáII lakás vásárlása esetén állami garanciával, 10% önerővel vagy

önerő nélkül is, 50% szoc.pollal
Devizahitelek havi fix törlesztéssel (5 év) árfolyamgaranciával

Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek állami garanciával,
csak,a vásárolt ingallan fedezetével12,5 MFt-tól 25 MFl-ig

Uj! Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3 MFt-ig!
Devizában, akár ártolyamgaranciával, egyenletes törlesztési mód mellett,

egyszerűsített értékbecsléssel és közjegyzői díj nélkül!
Soron kívüli elbírálással! (3-5 nap alatt)

Hiteligénylés minimálbérrel vagy jövedelemígazolás 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 felelősséget vállalunk!

Hívjon bizalommal!
ÜgyféHogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),

időpontegyezletéssel, irodánkbann vagy az Ön lakásán!
• 2007. január Hól új szolgáltatásunk: ingatlanközvetítés és értékbecslés. •
: Tisztelettel: Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, értékbecslő :
: 06/20/9376-738 :
: Tóth János irodavezető 06/20/9220·990 :
: Boros Krisztina ügyviteli asszisztens, 06/20/4551-211,06/70/5589-247 •
: Tel./lax: 66/424-314 Önálló irodánk: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. •................................•••............•..............

HIRDETMÉNY
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium a

SAJTÜZEMÉT bérbe adja. A pályázati feltételek az
iskola titkárságán (Hősök útja 40.) átvehetők.

Határidő: február 7-ig.

Galambkiállítás
Január 6-án asportcsarnokban került kiállításra aMagyar Galamb

és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége, aGyomaendrődi V243. sz.
Egyesületének szervezésében az Amerikai Óriásposla Fajlaklub és a
Gyomaendrődön kilenyésztetl I. Magyar Autosex tyúkgalamb fajtaklub
-madarai más kisállatok mellett. Akiállítás lebonyolításához nagy segít
séget nyújtottak: az önkormányzat és a sportcsarnok dolgozói.
Gyomaendrődről akövetkezők vettek részt kisállataikkal: Bula Béla, Bula
Vince, Domokos Benedekné, Fekécs Imre, Gellai Tibor, Herler László,
Izsó József, Juhász István, Kis Mihály, Kis Zsolt, Knapcsek Béla,
Knapcsek Lajos, Kovács II. László, Kruchió Gábor, Ladányi Gábor,
Látkóczki Vince., Molnár Imre, Pelyva János, Szakálos Miklós, Tari
János, Tímár Vince, Tóth László, Szabó Benedek, Dobák Krisztián
szervező. Gyomaendrőd Város díját kapta Séner József, Kisköre, Kreisz
Gyula díját nyerte Juhász István, Gyomaendrőd.

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügymtézés

• 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) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.

Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793
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IDÓKÖZI VÁLASZTÁS - BEMUTATKOZÁS

Tisztelt Választópolgárok!

~
'1 MAGYAR.
q~ POLGÁR.I~SZÖVETsÉG

Köszönöm azon nagyszámú Választópolgárok bizalmáI. akik kopog
tatócédulájukkal megtiszteltek. Támogatásukra akésőbbiekben is számítok.

Kérem Önöket, hogy március 4-én éljenek állampolgári jogaikkal,
menjenek el szavazni, s szavazzanak rámi

Jelöltségemet aFidesz, KDNP, Gazdakörök támogatják.

Lehóczkiné Tímár Irén
vagyok. Endrődön születtem,
Gyomaendrőd endrődi város
részén élek családommal.

A Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola
pedagógusa vagyok. Munkám
során különösen közel kerül
tem a hátrányokkal küzdő

emberekhez. Gyermek- és
ifjúságvédelmi leladalokat

látok el a munkaidőm felében, míg másik részében a sajátos nevelési
igényű tanulók fejlesztését végzem.

Az évek során részt vettem mint utcabizalmi a szennyvízhálózat és
csatornázási program megszervezésében, voltam népességszámláló,
valamint az önkormányzati választásokon, több cikluson át dolgoztam
válaszlókerületem bizottságában tagként és elnökként egyaránt.

Elhunyt Császárné Gyuricza Éva képviselő asszonyhoz nagyon jó,
személyes ismeretség fűzött. Nézeteinkben, elveinkben, értékrendünkben
sok volt a hasonlóság, ezért is bálorkodtam úgy dönteni, hogy az ő befe
jezetlen munkáját megpróbálom tovább folytatni.

Tudjuk, minden ember más és más, ezért arra nem vállalkozhatom,
hogy - megválasztásom eselén - mindent úgy fogok tenni, mint Ő, de arra
igen, hogy legjobb tudásomat, jó szándékomat, képességemel felhasználva
asaját lehetőségeimmel képviseljem aválasztókerület lakosait.

Legfontosabb feladataimnak tekintem:
• a segítségre szoruló emberek, szociálisan nehéz helyzetben lévő

családok, személyek élethelyzetének jobbítására törekvés
• idős, kisnyugdíjas emberek gondjainak felkarolása
• avárosi oktatás, afiatalok helyzetének ügyében, jövőképük javításán

munkálkodni
• törekvés arra, hogy városunkban minél kevesebb legyen a szak

képzett munkanélküli, minél több fiatalt avárosban tartani
• az élhelőbb és szebb, tisztább környezet kialakítása
• meg lévő járdák, utak karbantartása, javítása - lehetőségekhez

mérten.

Tisztelettel: Lehóczkiné Tímár Irén

Gyomaendrőd város 9. számú választókerületében - elhalálozás miatt
megüresedelt képviselői hely betöltésére - időközi önkormányzati
képviselőválasztásra kerül sor 2007. március 4-én (vasárnap). Hosszú
vívódás után úgy döntöttem, hogy indulok én is.

Ezért most tisztelettel bemutatkozom.

,- BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

il ELNÖKE
rr;;'" 5601 Békéscsaba, Derkovits sor; Pf: 118

~t?- Telefon: 66/441-156, telefax: 66/441-609

DOMOKOS LÁSZLÓ
aBékés megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő

Tisztelettel
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Önök országgyűlési képviselője

2007. március 4.: időközi választás Gyomaendrőd 9. sz. választókörze
tében (Rózsahegyi Kálmán Állalános Iskola és aKözösségi Ház körzete).

AFidesz-KDNP-Gazdakörök jelöltje: Lehóczkiné Tímár Irén, aRózsahegyi
Kálmán Általános Iskola pedagógusa Jelöltünk támogatókra talált a körzet
lakóiban, egyesületeiben, aFidesz, aKDNP, aGazdakörök szimpatizánsaiban és
Várfi András polgármester úr személyében is. Jómagam, mini a Fidesz helyi
szervezetének elnöke, Gyomaendrőd országgyűlési képviselője, jó szívvel aján
lom az Önök figyelmébe Lehóczkiné Tímár Irént.

Irénke feladatának tekinti környezete és Gyomaendrőd fejlődését, szívügye
a gyermekek nevelése, tanítása, a rászorulók segítése és élelminőségének

javítása, az utcák járhatóbbá tétele.
Várfi András polgármester bízik benne, számít a munkájára. Össze kell

fogni, hogy Gyomaendrőd biztos, megbízható kezekben legyen.
Kérem, szavazZon Lehóczkiné Tímár Irénre, a Fidesz-KDNP-Gazdakörök

jelölljérel Aszavazáshoz kérem, vigye magával érvényes személyi igazolványát
és lakcímkártyáját! .

Gyomaendrőd, 2007. január 25.

Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánoki

ÚJ ÉVI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Endrődiek!

Az új év mindig új reményeket ébreszt, új gondolatokat hoz, új feladatokat
állít az ember elé. Sokan úgy érzik, hogy az új év majd más lesz, mert jobban
odafigyelünk szeretteinkre, és nem követjük el ugyanazokat ahibákat, amiket az
elmúlt évben. Bizakodva tekintünk a jövő felé, hogy ez az év majd jobb lesz,
más, mint atöbbi.

Ma Magyarországon kevesen hisznek ebben az ideális, örömteli jövőkép

ben. Az elmúlt év törlénései nem adtak okol az optimjzmusra Mindenki félti a
munkáját, egzisztenciáját, gyerekei, szülei, nagyszülei jövőjét. Sokan
Magyarország sorsáért aggódnak.

Mindenhonnan azt halljuk, hogy nehéz év áll előttünk. Ne felejtsük el azon
ban azt sem, hogy az előttünk álló íeladalok, problémák megoldása nem lörtén
het nélkülünk. Ajövő tőlünk függ, aholnapot mi alakitjuk, tágabb és szűkebb

környezetünkben. Nem adhatjuk fel a sorsunk alakításába vetett hitet, hiszen
ahogy Kossuth Lajos megfogalmazta: "Veszve csak azon nemzet lehet, amely
lemondott önmagáról."

Ebben ahelyzetben számunkra a legfontosabb Békés megye fejlesztése, a
további leszakadás megakadályozása, az itt élők érdekeinek védelme. Csak ez
biztosíthat munkahelyeket, anyagi biztonságot, emberhez méltó élet
körülményeket. Hinnünk kell abban, hogy egyszer végre megvalósul a44-es út
gyorsforgalmi úttá alakítása, és más olyan fejlesztések, melyek elősegíthetik a
térség fejlődését. Minden erőnkkel azért kell küzdeni, hogy Békés megye
települései lehetőséget kapjanak afelzárkózásra, az új beruházásokra.

Kívánom, hogy ne veszítsék el az önmagukba és egymásba vetett hitüket az
új évben sem' Legyen elég erő és kitarlás terveik megvalósílásáhozl

Engedjék meg, hogy Márai Sándor gondolataival köszöntsem Önöket az új
évben:

"Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és
szavad alján aszándék van: nem árlani az embereknek. Ha megkísérled - fel
tűnés és hiú szerep nélkül- segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem
hallgatod el az egyszerű igazságokat."
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NAPIRENDI PONTOKBÓl
• A képviselő-testület megalkotta a választási ciklusra kiterjedő gazdasági

programját. Az összeállítás elvei között szerepel például a megvalósításhoz ren
delkezésre álló és megszerezhető források lehetősége, különböző elsődlegességek

kijelölése, az ellátandó feladatok hatékonyságának növelése ötletek, elképzelések
bevetésével, hazai és nemzetközi kapcsolatjavítás ... Avégrehajtással összefüggő

feladatok között szerepeltetik például a természeti kincseink fokozott védelmét, a
holtágak adottságainak fokozottabb kihasználását, az infrastruktúra, a közművek

további fejlesztését, a környezetmegóvás és -szépítés feladatait, az intézmények
fejlesztését, és kihasználtságuk javítását. Az úthálózat további tökéletesítésél,
belvízmentesség elérését. Aszociális ellátórendszer fejlesztése, jogszabályi háttér
átdolgozása, magántőke bevonásának kezdeményezése szintúgy szerepel a terv
ben. A beruházások tekintetében (pl. ipari park) fontos a munkahelyteremtés
elsődlegessége helyi munkaerő felvételére. Továbbá gondolni kell az alternatív
energiák kihasználására is (szél-, thermoenergia stb.). Afiatalok számára biztosí
tani kell aminőségi oktatást, korszerű épületekben, komplex sporttelepekkel ... A
négy évet átölelő terv, program megvalósításának egyik lényeges szempontja,
hogyan tud a település különböző EU-s forrásokhoz hozzájutni pályázatokon
keresztül.

• Az önkormányzat előzetes tájékozódás után elhatározta, hogy kiír egy
közbeszerzési eljárást pénzintézet váltására, számlavezetési ügyben. Azonban ezt
visszavonták, és nem írnak ki ide vonatkozó közbeszerzési pályázatot, maradnak az
eddigi pénzinlézetnél, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél. A
számlavezetésre vonatkozó évi köllségről azonban nem hangzott el konkrétum. A
képviselők név szerinti szavazáson egyhangúan kiálltak az eddigi pénzügyi szol
gáltató mellett.

NAPIREND ELÖTTIEKBÖL
Polgármesteri beszámoló

• Elhunyt Varga Zsigmond, volt országgyűlési képviselő, a Gyomai 2. Sz.
Általános Iskola igazgatója, Gyomaendrőd díszpolgára (2003.). Egyperces néma
felállással adózott emlékének a képviselő-testület.

• A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagja, Dógi János, össze
Iérhetetlenség miatt lemondott lagságáról, helyére Katona Vendel került, aki letette
ahivatali esküjét.

• Az ENCI épületének értékesítése ügyében elkezdték a felülvizsgálatot, tár
gyalásokat, hogy az eladás megfelelő áron és formában történt-e, továbbá, hogy
milyen lehetőségek adódnak még, de mindenképpen figyelembe kell venni az ott
alkalmazásban lévő emberek helyzetét. A folyamatban lévő egyeztetésekről a
következőkben számot adnak.

• A rendőrséggel megbeszéléseket folytatott a polgármester úr a település
közbiztonságáról, a hétvégi diszkókat követő garázdaságokról, ezek
megelőzéséről, megfékezéséről, ahétvégi házak biztonságáról.

• Kistérségünk jelenleg a Békési Kistérséghez tartozik. Ennek elhagyása
érdekében folytak és folynak egyeztetések Dévaványával, Szarvassal. Jelenleg egy
saját kistérség kialakításán dolgoznak Kívánatos ugyanakkor, hogy az eddig elért
színvonalat megtartsák az intézmények, lakosságot ellátó egészségügyi és más jel
legű szolgáltatások lehetőség szerint ne kerülhessenek innen el, vagy ne csökken
jen a színvonaluk... Tárgyalások folynak tehát Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya,
Mezőberény, Csárdaszállás, Köröstarcsa, Körösladány településekkel, amely
kistérség nek Gyomaendrőd lenne aközpontja. Amegvalósítás érdekében érdemes
tovább lépni.

• Megtörtént a szúnyoggyérítésre vonatkozó közbeszerzési pályázat doku
mentumainak elfogadása. Sajnos, néhány település a költségvetésére hivatkozva
visszalépését fontolgatja aközösségből, amely ezt afeladatot eddig együtt végezte

• Találkozott a polgármester úr a Békés megyei tűzoltó parancsnokkal a
közelmúltban. Téma ahelyi tűzoltó közterület létrehozása volt, amelyre vonatkozó
lépések már megkezdődtek Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések
közötl. Aparancsnok javasolta Dévaványa bevonását is.

• Meglörtént múlt héten a megyei vízmű közgyűlése, ahol új igazgatósági
tagokat választottak. Ebbe Gyomaendrődről Dezsőné Rau Katalin került.

• A kirendeltségen a szükségessé vált vizesblokk-felÚjítás hamarosan
megtörténik.

• Atelepülés ligeteinek rendbetétele is hamarosan beindul Az elöregedett, ve
szélyes, vagy éppen nem oda illő egyedek kivágásra kerülnek, szakértői javasiatra

A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. január 25-én

• Közhasznúsági szerződést kötnek a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvánnyal bölcsődei feladatok ellátására.

• Az IIjúsági és Sport Tábor abérleti szerződésében meghatározott épitési és
felújítási munkákat vállalt. Megvizsgálták ezek eddigi teljesítését, amely avállalt
harmincmillió forintos fejlesztésekból 2005-ben 22400 OOO forint összegű, 2006
ban 4175000 forint értékű, míg 2007-re vállalt munkák értéke 3425000 lorinI. A
meghatározott munkákból: vizesblokk leljes körű modernizálása, klubhelyiség,
étterem megépitése, szórakozási lehetőségek megteremtése, parkosítás, tábor
téliesítése, mosó-szárító konyha beüzemelése, kerítés felhúzása, gondnoki apart
man megépítése, akadálymentesítés, mozgássérült WC, mosdó kialakitása ... A
munkálatok közül ez évre áthúzódóak is vannak, ezeknek határidejét október
31-ével határoz ták meg

• Megváltozott normalíva elszámolási rendelet miatt felmondják a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulást a tanév
végével. Ebben aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola vett részt.

• Kiírják a pályázatot a Városi Gondozási Központ megüresedett vezetői

helyének (Gellai Józsefné nyugdíjba vonult) betöltésére. Afeladalokat 200? január
Hétől az eddigi helyettes, Hainfart Lilla, mint megbízott vezető látja el. Avezetői

megbízás 200? július Hétől öt évre szól majd. Legalább ötéves szakmai vezetői

gyakorlat szükséges, továbbá képesítést bizonyító okiratok, az intézmény
vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések.

• Szintén pályázatot írnak ki apolgármesteri hivatalban közterület-felügyelői

munkakör betöltésére. Ennek feltételei közt szerepel például a büntetlen előélet,

egészségügyi alkalmasság, középfokú iskolai végzettség, magyar állampolgárság.
Csatolni kellokiratokat, szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt. A pályázat
benyújtásának határideje 2007. február 15. Az elbírálás február 28-án történik
meg, az állás ezután azonnal betölthető. Apályázatot ajegyzőhöz kelt benyújtani a
városházára.

• Kialakították amező6ri szolgálat új területeit, mivel egy fővel nő a létszá
muk. Aköltségvetési rendelet ennek megfelelően 200? évre hat főre lett meg ter
vezve. Gyomaendrőd külterülete mintegy 29 ezer hektár, s az itt lévő termőföldek,

termelvények, mezőgazdasági épületek, eszközök, felszerelések, haszonállatok
védelme hatékonyabb kell hogy legyen, ezért történt abővítés. Jelenlegi mezőőrök:
Vincze Ernő, Szőke Lajos, Braun György, Kokauszki János, Pelyva Zoltán.

• Felkérik a város idegenforgalmi (turisztika) fejlesztési koncepciójának
értékelemzéses módszerrel történő elkészítésére, a budapesti Fókusz-2 Gazda
ságfejlesztési Kfl.-t. Ennek, árajánlalban megadott összege közel kétmillió forint.

• Ebben az évben is a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi majd a település
zöldterületeinek fenntartását. Erre az idén tizennyolcmillió forint jut. A terület
összes mennyisége 8 hektár, 4645 m1.

• A képviselő-testület a2003. évi .Üvegzseb törvény" alapján aváros hiva
talos honlapján közzélett információk körél kibővíti, amely szerint az önkormányzat
által kötött szerződések előzményeit is közzé kell tenni. Meg kell határozni, hogya
szerődés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre vagy nem.

• Az endrődi városrész rehabilitációjának megvalósitására tervpályázat
kiírása mellett döntöttek. Az elképzelések között találjuk: a Hősök terének komplex
térburkolatcseréjél, zöldlerület felÚjítását, a tér környékének forgalmirend-álszer
vezését, útszegélyek, leállósávok, esetleges körforgalom és egyéb forgalmi át
alakítások, gyalogjárdák, sétányok, szökőkút kialakítása, parkolók létrehozása,
kerékpárutak megépítése, a kirendeltség felújítása, csapadékvízelvezető-rendszer

rekonstrukciója ... Akiírás részletei a februári ülésen kerülnek előterjesztésre.

• Több izben fordult atestület az elmúlt évben is aMagyar Közút Kht.-hoz a
gyomaendrődi állami közutak állapotával kapcsolatban és kért tájékoztatót,
valamint javaslatot tett a szükséges beruházásokra. Általában forráshiányra
hivatkozva nem tudtak eleget tenni a kéréseknek. A hiánylistát ismételten
megküldték számukra, valamint amegyei közgyűlés elnökének.

• A Bánomkert közműfejlesztésével kapcsolatban lakossági kérelem
keretében fordultak a lakosok az önkormányzathoz gázvezeték-, útépítés, szenny
vízcsatorna-megvalósílás érdekében. Az önkormányzat elsőnek a Bánomkerti
szeny-nyvízcsatorna lakossági kezdeményezésre történő társulati megvalósítását
támogatja, tekintettel a több, mint 2/3-os arányban beadott közműfejlesztési

szándéknyilatkozatra. A 2007-es költségvetésben fedezelet biztosítanak erre. A
szennyvízcsatorna-építésnél 70%-os önkormányzati támogatás adható.

• 5,5 tonnás súlykorlátozó és "Kivéve célforgalom" KRESZ-táblái helyeznek
el aPásztor János utcára vonatkozóan. Határideje március 31.
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Magyar Kultúra Napja
1989 óta ünnepeljük minden évben január 22-én a Magyar Kultúra

Napját. Ez is kifejezi a kultúra értékteremtő erejét, szerepét, jelentőségét.

Talán most kevesebb tigyelem esik erre, pedig akultúra ápolása, amagyar
nemzeti értékek megőrzése és terjesztése most is fontos feladat. Kiemeit
figyelmet érdemelnek mindazok, akik a kultúra közvetítésében kiemelkedő

szerepet vállalnak. Azok a művészek, akik rádöbbentenek minket a világ
szépségeire, akár prózában, akár versben vagy zenében. Akultúrát mindig,
minden körülmények között ápolni kell, hiszen enélkül "elvész" anemzeti
közösség. A régi kínai gondolkodó, Lao-ce szerint senki sem lehet párt
fogója a kultúrának, a művészeteknek, mint ahogyan a vallásos emberre
sem mondjuk, hogy lsten pártfogója. Éppen akultúra az, amely pártját fogja
az embernek: felemeli őt arra a szintre, hogy képessé váljék emberhez
méltóan megélni életét, emberi és társadalmi kapcsolatait.

DOMOKOS LÁSZLÓ

A Magyar Kultúra Napján a Katona József Művelődési

Központban rendeztek egy kiállítást B. Molnár Zsuzsa műveiből. A fiatal
alkotó eddig is jelentős sikereket ért el. (Különböző honi és külföldi
művésztáborok, kiállítások, tárlatok, díjak ... ) Aszegedi Tömörkény István
Művészeti Szakközépiskola képzőművész tagozata textil szakának elvégzése
után jelenleg a Magyar Iparművészeti Egyetem textiltervező szakának
negyedéves hallgatója. Művész terapeuta, s tanár szeretne lenni, ha sikerül,
idehaza. A megnyitó beszédet, méltatást Megyeriné Csapó Ildikó vállalta,
közreműködött, szüleiből, testvéréből és a barátokból álló Tűzmenedék

együttes.

A kiállítás megnyitóján

Beszélgetés rendezvényekről ...
E nevezetes napon, a Magyar Kultúra Napján még egy kapcsolódó

esemény is lezajlott. Az Apolló Mozi Pódium és Kávézóban - Kovács Erika
kezdeményezésére - ahelyi rendezvények szervezői, vagy valamilyen szin
ten besegítői, érintettjei találkoztak, és az idei gyomaendrődi rendezvény
naptárrói, az események lehetséges összehangolásáról beszélgettek.
Sajnos, ezen nem képviseltette magát mindenki, ezért konkrét eredmény
sem születhetett, viszont egy jelentős előrelépés történt ebben az évek óta
kritizált témában.

Sváb batyus bál
Február 10-én (szombaton) 19 órától a Német

Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Sváb batyus
bálat rendeznek a Katona József Művelődési

Központban.
Belépő 1000 forint, zenél a Baranyai sramli zenekar

Véméndről.

Tisztelt SzerkesztőségI
Ezúton tájékoztatjuk szerkesztőségüket és Önökön keresztül Békés

megye lakosságát, hogy a 2006. évi önkormányzati választásokon a
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-KDNP-Gazdakörök 10 ezer feletti
listáján szereplő Császárné Gyuricza Éva képviselő halála miatt, a lista 13.
helyén szereplő Várfi András kerül be Békés Megye Képviselő-testületének

tagjai közé.
Várfi András eskütételére a2006. február 2-j megyei közgyűlésen kerül

sor, rövid bemutatkozását az alábbiakban olvashatják:
Várfi András 1954-ben szü letett, nős, két gyermek édesapja,

Gyomaendrődön él.
Okleveles agrármérnök, talajerő-gazdálkodási szakmérnök, államigaz

gatási alapvizsgával és államigazgatási szakvizsgával rendelkezik.
Korábban a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskolában tangaz
daság-vezetőként, tanárként dolgozott, az önkormányzati választást
megelőzően falugazdászként. 1994-1998-ig. Gyomaendrődön önkor
mányzati képviselő, 1994 -1997 között bizottsági elnök, 1997-1998 között
alpolgármester.

2006-ban a Fidesz-KDNP-Gazdakörök színeiben önkormányzati
képviselőjelöltként és polgármesterjelöltként indult. A választások ered
ményeként Gyomaendrődön a 8.sz. választókerületének képviselőjének és
(a szavazatok közel 50%-ának birtokában) Gyomaendrőd polgármesterévé
választják.

Tisztelettel DOMOKOS LÁSZLÓ

Új oktatási rendszer...
Változik Békés megye képzési kínálata

Megújul aszervezeti felépítés, összehangolttá válik aképzési kínálat, és
új szakmai, képzési kínálat is megjelenik a Békés Megyei Önkormányzat,
mint fenntartó által működtetett oktatási intézményekben.

A költségvetési koncepciónak megfelelően az új oktatási struktúra
kialakításakor kiemel t figyelmet kap a diákközpontú megközelítés. A föld
rajzi elhelyezkedésnek megfelelően kialakított centrumokon belüli képzési
kínálat úgy igazodik a térség munkaerőpiacának igényeihez, hogy egyben
felszámolja az intézmények közötti párhuzamos képzéseket.

Aképzési koncepció lehetőséget biztosít ahumán erőforrással történő

hatékonyabb gazdálkodásra. A tanulói létszám megtartása mellett a gaz
daságosabb működés abban nyilvánul meg, hogy csökken az irányítói lét
szám, összehangoltabbá válik afeladatellátás, javul az épületek kihasznált
sága. Aképzési kínálat igazodik amunkaerőpiac mikrokörnyezetre érvényes
igényeihez, ezért új képzések is megjelennek a kinálatban. Megfelelő ta
nulói létszám esetén, autószerelő, mezőgazdasági gazda, mezőgazdasági

gazdaasszony, szociális-gyermekvédelmi, továbbá egészségügyi szakok is
indulhatnak a dél-békési térségben. A képzési centrumok környezetében
működő vállalkozásokat nagyobb számban kívánjuk bevonni az oktatásba,
mint gyakorló hely, illetve asaját fenntartású intézményeinkre is építjük a
gyakorlati foglakoztatást. Cél: korszerű technikákkal, modern oktatási mód
szerekkel, valamint aktuális kínáiattai kiszolgálni atérség igényeit.

Dr. Balog Erika osztályvezető

Uhrin Pál népi festő kiállítása nyílt az OMar! Könyvesboltban, január
27-én. A zenés-verses délutánon Szonda István néprajzkutató beszélgetett a
festővel.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szerető

Béláné, született Tóth Julianna életének 57. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetéséről később intézkednek.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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(HAL)

Panaszdalok címmel megjelen
tek Határ Győző versei CD-n
Dinnyés József dallamaival.
Kapható aVárosi Könyvtárban és az
OMart Könyílesboltban.

Hajdú László
a Határ Győző Baráti Kör vezetője

Nagy tisztelettc1,

LASSA HAJDlJ LÁSZLÓ!

Kedves Gvőző Bácsi!

Gyomaendrőd,2006. november 14.

92. születésnapodon nagy szeretettel jó egésZséget kívánunk.

----- Original lv1essage -----
From: <Városi Könyvtár>; "Gyomaendrőd" <varosi.konyvtar0J.freemaiI.hu>
To: <victor.hatar(ci~btíntemet.CDm :>

Sent: Tuesday, November 14,2006 12:51 PM
S11~jecl: Születésnap

gármester - kérésére mi voltunk a "vacsorapartnereik" . Több, mint két óra
hosszát beszélgettünk a világról, az életéről és természetesen írói mester
ségéről. Harag nélkül, békés megnyugvással szólt politikai meghurcoltatá
sairól. (Börtönben ült aHorthy-korszakban, aRákosi-diktatúrában).

Másnap aVárosi Könyvtárban volt színjátszó tanítványaim Győző bácsi
műveit adták elő, ahol természetesen ők voltak adíszvendégek.

1996-ban az említett volt középiskolában kedves nejével irodalmi rend
hagyó órát tartottak, abban az osztályban, ahol én magyart tanítottam. Balázs
Andrea, aki már azóta színésznő lett, elmondta Hekus Dönci költeményét.
Győző bácsi óriási bravúrnak tartotta az előadást, hiszen asok versszakos mű

gazdag, börtönargóban született meg 1950-ben, amikor két és fél évre ítélték
tiltott határátlépés miatt.

85. születésnapján aMagyar írók Szövetségének székházában az ünnepi
esten kolléganőmmel, Nagy Piroskával mi is részt vettünk. Itt is, mint min
den alkalommal felesége, Prágai Piroska adta elő verseit, amelyet az ünne
peit könnyed, bravúros gondolatai követtek.

2004-ben a 90. születésnapján szokott helyükön, a Benczúr Szállóban
kerestem fel őket, a város valamennyi lakosa nevében köszöntöttem, majd
nemzetünk géniuszával új könyvéről, építészetről, zenéről és sajnos kettejük
megromlott egészségéről beszélgettünk.

Adiákszínjátszók, aKomédiás Kör nevében megköszöntem arendszeres
anyagi támogatását is, hiszen a Gyomaendrődön rendezett országos diák
színjátszó fesztiválokon legszebben beszélő szereplő kapta mindig Győző

bácsi pénzdíját. Élőben ez az
emlékezetes randevú volt az utolsó.
Haláláig már csak telefonon, levél
ben és interneten tartottuk akapcso-
latot.

(92. születésnapi levélváltásunkat
mellékelem.) 2007. január 23-án a
Farkasréti temetőben Határ Győző és
felesége, Prágai Piroska hamvait
együtt helyezték örök nyugalomra.

A búcsúbeszédeket dr. Hiller
István miniszter, John Nicholas brit
nagykövet, Pátkai Róbert az Angliai
Magyarok Országos Szövetsége
elnöke, Lator László, a Széchenyi
Irodalmi Akadémia ügyvezető elnöke
és Solti Valéria (Solti György
karmester özvegye) tartotta.

Sebestyén Márta világhírű

művészünk csodálatos éneklése
emocionálisan nagyon megfogta a

-.------..--------------------- -------.-- --.-- gyászolókat. A szertartáson Várfi
András polgármester, dr. Csorba
Csaba jegyző a város, Holubné
Hunya Anikó a Kulturális Egyesület,
Gyomaendrőd és én a könyvtár
nevében koszorúztunk. Szűk pátriánk
világpolgárának nevét a Városi
Könyvtár fel szeretné venni.

(A Kulturális Egyesület támo
gatásával a kérelem már az önkor
mányzat előtt van.)

Találkozásaim Határ Gyozovel
Barátságtalan, nyirkos, tacsakos idő volt 1989. november 24-én. De a69

év után hazalátogató Határ Győző és felesége, Prágai Piroska jelenléte a
gyomai könyvtárban felmelegítette a több száz hazai érdeklődő szívét. A
"nagyok" éppen nem értek rá, mert pártjaiknak kampányoltak vagy máshol
gyűléseztek. Én ekkor tudtam meg, hogy ez a hatalmas tudású művész ki
csoda.

77 éves korában az Országházban átvehette a már régen megérdemelt
Kossuth-díjat. A volt 611. számú Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskolában frissen alakult diákokból és tanárokból álló Határ Győző
Baráti Kör táviratban köszöntötte ejeles alkalomból.

1994 tavaszán, aSzéchenyi Akadémián (MTA-n) tartotta akadémiai szék
foglalóját, amelyen jelen volta R. Nagy János akkori iskolaigazgató, Perjési
Anikó tanárnő, Diószegi Ilona feslőművész és szerény személyem.

Győző bácsi 10 perces történetfilozófiai bevezetője teljesen elbűvölt.

Olyan ismeretelméleti kérdésekre fogalmazta meg magvas gondolatait, ame
lyek előttem fehér foltnak számítottak. Egyrészt egy nagyadag kisebbségi
érzés lett úrrá rajtam, másrészt büszkeség töltött el, hogy ilyen formátumú
magyar géniusznak lehetek személyes ismerőse. Aszékfoglaló után kisebb
ajándékokkal köszöntöttük, és jóízűt beszélgettünk. Közvetlensége, udva
riassága, humora lebilincselő volt.

1995-ben feleségével újból Gyomaendrődre látogattak. Mészáros
Gábor tanár kollégámmal aDreher étteremben dr. Frankó Károly - akkor pol-

2006 II 16 Kedves Barátom, hálásan köszönöm a megemlékezést, annál is
inkább, mivc1 jómagam már megíndultam a feledés végső közös ösvényén. Az
örömben az üröm:
imádott f:eleségem, Piroskáma halálán van. Nap mint nap ott ülök az ágya

meJIett a szanatóriumban, ahonnan nincs visszatérés. Talán még emlékeztek
versmondására.

Most az én dolgom, hogy rendületlen erős maradjak és ne mutassam
fájdalniamat. Nem kÖlmyű elbúcsúzni a 15 évvel fiatalabb élet-társtól, hiszen
50 évig é. ünk együtt.

KöSZÖnÖJll a rá:mgondolást, most kétszeres jólesö érzés, hogy velem vagytok
még és nem fele.it::~ttetekel.

Kör-üdvöz.lettel - öreg híved - HGy
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június 1-2-3.

június 17. június 23-24.

július 7.
július 14.
július 27., 28., 29.
augusztus 3.,4.,5.
augusztus 11.
augusztus 19.
augusztus 25-26.
szeptember 8-9.
szeptember 22-23.
október 14.
október 19-23.
október 27-28.

november 11.
november 24-25.
december 2.
december 6.
december 15.-január 15.
december 25-26.
december 31.

március 29-31. április 1.
április 8.

január 12-31.
január 20-21.
lebruár 14.
február 24-25.
március 8.
március 10.
március 15-25.

április 23-május 6.
május 1.
május 6.
május 19.
május 27.
május 27.

Jiget.~ Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
'·'.i. ..Gyogyrurdo

/:f~ C)}(emping

,,: 2007. évi program tervezet

Múltunk és Jelenünk
Léböjt kúra
Valentin-nap
Egészség napok
Nőnap

Gyógyvizünk és anőgyógyászat

Gobel inkiállítás
Nemzetközi Utazás Kiállítás,
Budapest
Auralotózás
Rajzpályázat óvodásoknak
és iskolásoknak
Ingyenes Szezonnyitó
Anyák na ., la
Rádiós Kívánságműsor

Gyermeknap
HARIBO gyermeksziget
Ghost's Bikets Party - Motoros
Találkozó és Sörfesztivál
Apák napja Felfújható vízi játékvilág
(csúszóteke, élőcsocsó)

Mágikus hétvége (aura fotó,
jóslás, horoszkóp készítés)
Fürdő party - éjszakai KONCERT
Gyermeknap - HARI BO Gyermeksziget
WV Bogártalálkozó
Vitaminbomba - ételkészílési bemutatók
Vizi-aerobik
Nyárbúcsúzialó kedvezményes hétvége
Egészségnapok
Szépségnapok
Ajándékosztó vasárnap
Kolbászfesztivál, Békéscsaba
TÖK jó hétvége (Halloween)
Bőrgyógyászati szaktanácsadás,
anyajegyvizsgálat
Tű és cérna napja - kiállítás
Készítsd magad - karácsonyi díszkészítés
Télapó
Kiállítás - Jelenünk és múltunk képekben
Karácsony
Szilveszer

Tisztújítás a helyi MSZP-nél
Aszocialisták lisztújító taggyúlésén januárban Fülöp István vállalkozót választot

ták a gyomaendrődi elnöknek. Kértük ebből az alkalomból rövid bemutatkozásá!, és
beszéljen elképzeléseiről, terveiről.

Fülöp István vagyok, 1954-ben,
Endrődön szülellem. Családommal az endrődi

városrészen élek. Feleségem Dávid Ilona
pedagógus, a Kis Bálint Általános lskota igaz
gatója. Két gyermekünk van: Csaba politológus,
az Országgyűlés Hivalalában dolgozik, Zsanell
kÖzépiskolai tanuló. Egyéni vállalkozóként a
család tulajdonában lévő üzleteket múködtetem
kollégáimmal, a bolti kiskereskedelem és
vendéglátás területén.

Hogyan esett a választás Önre?
Akik ismernek, tudják rólam, hogy a

munkám mellell a polilikával való rokonszen
vem nem úikeletú Két éve újra elszántam
magam, hogy bekapcsolódok egy pári munkájá-
ba. Mivel baloldali érzelmú, gondolkodású
ember vagyok, így jelenlétemet - a korábbi
gyökereklől nem ellérve, de az új feltételekhez
igazodva - a Magyar Szocialisla Pártban tudtam, tudom csak elképzelni. Úgy gondo
lkodtam, hogy munkámmal elsősorban ahelyi szervezelet segHhelem. Mint ismeretes,
az MSZP jelenleg minden szinten (helyi, megyei, országos) a lisztújílásokat végzi,
ennek keretében készült a helyi alapszervezet is a tisztújHásra. A jelölőbizottság az én
személyemel is jelÖlte elnöknek, amit szivesen elfogadiam. A január 5-én megtartolI
lisztújitón egyhangúlag megválasztallak ahelyi alapszervezet elnökének. Az. elmúlt 10
év során az elnöki tisztséget és feladatokat Babos László lálla el. A szervezet vezető

jeként végzett munkájáért ezúton is köszönetet mondok, tevékeny együllmúködésére a
jövőben is számHok.

Milyen lervekkel, elképzelésekkel indul. s végzi majd a leladatát?
Aterveime!, elképzeléseimet illetően fontosnak tartom, hogya helyi alapszer

vezete!, a szocialista pártot a település szintjén megerősítsük. Ez nyilvánvalóan nem
lesz egyszerú felada!, mert nem elég az. hogy tudjuk, vannak baloldali érzelmú emberek
közöllünk - nem is kevesen -, de őket meg is kell tudni szólítani, és nyilván fontos az
is, hogy ezen emberek merjék vállalni értékrendjüke!, szemléletüket, és az azt
meglestesitő. kifejező politikai párlot is. Nos, ez nem könnyú. Főként úgy nem. hogya
most jelenlévő politikai közhangulatot kell kiindulópontként, alapként kezelni, és ezen
elkezdeni építkezni. Nyilvánvaló, hogya politikai elitnek vannak komoly tartozásai.
restanciái a lársadalom felé, de amostanra kicsúcsosodó problémákat fontos, hogya
maga komplexitásában vizsgáljuk meg, és kezeljük.

Ahogy '89-90-ben rendszert váltallunk, és az addig megszokott világunk egycsa
pásra átalakulI. Jöll apiacgazdaság és számos egyéb vállozás, amelynek a társadalom
nagyobb része inkább kárvallollja lett, mint nyertese, és sajnos az éppen regnáló kor
mány soha nem mGrt hozzányúlni azon dolgokhoz, amelyeken igazán válloztatni szük
séges Gondolok itt elsősorban az egészségügyre, oktatásra, nyugdij- és szociális rend
szerre, valamint aközigazgatásra. Ugyanis elfeledtük, hogy avilág körülöttünk átalakulI,
és ehhez abennünket körülvevő, kiszolgáló - előbb felsoroll- nagy ellátórendszereket
is szükséges átformálni, konvertálni az új kihívásokhoz, az új fellételrendszerhez. Most,
pillanatnyilag emiatt kell megszoritásokaltennie a jelenlegi kormánynak, és ezt a tár
sadalomnak viselnie, de én, személy szerint, bizom benne, hogy ennek ajelenlegi "böjt
nek" meglesz a sikere, és a kormány részéről a lelelős munka, a társadalom részéről

pedig a felelős hozzáállás, "kitartás" - kéz akézben - meghozza az eredményeket.
Az. MSZP mind az országos, mind ahelyi szinlen ezen cél eléréséért Jog dolgozni,

ezt fogja képviselni, mert ez ahelyes és felelős út. Ettől arövid gondolati kitérőtől elle
kintve - amit ugyan a lisz ánlátás miatt rendkivül fontosnak tartok - szeretnék még
néhány gondolatot megfogalmazni a tényleges helyi tevékenységemet illetően. Helyi
pártelnökként fontosnak tartom lehát ahelyi szervezet megerősilését, azt, hogy közelebb
vigyük apolilikát az emberekhez, szólitsunk meg minél szélesebb társadalmi réteget és
korosztályt, elsősorban afiatalságot. hiszen ők ajövő. Ahelyi önkormányzati munkában
is testet kell öllenie ahelyi szervezetünk felől érkező, megfogalmazódó elképzeléseknek,
kezdeményezéseknek, melyek képviselete, természetesen, a szervezetünk színeiben a
városi döntéshozó testületbe juloit képviselőinkre vár elsősorban. Mindenekelóit azon
ban - pártpolitikai hovatartozástól függettenül - gyomaendrődikénl Gyomaendrődért
kell tevékenykedni, és én ebben továbbra is partner és kezdeményező leszek.

Idóközi választás következik Császárné Gyuricza Éva halála miall. Készülnek erre?
Önálló jelöltet nem indit az MSZP. Döntésünknek megfelelően a választáson

függeiten jelölIként induló Dávid Mátyást azonban támogatjuk. Véleményünk szerint ő

az aszemély, aki megválaszlása eselén lelelősséggel és lelkészüllen tudja képviselni a
lakosság érdekeit.
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Kóbor kutyák gondja a városban
ki. új év beköszöntét alegtöbb ember trombitaszóval vagy amost már

bárhol kapható mini túzijátékokkal ünnepelte. Esetleg petárdával, aminek
- tiltás ide vagy oda, lássuk be - fülsiketítő hangjából az idén is bőven

kijutott embernek, állatnak. így nem is csoda, ha az ünnepek utáni regge
len sok gazdi sehol sem találta házőrzőjét. "De így van ez minden más
"durrogtatós ünnepen" is" - mondta ellapunknak Braun György mezőőr.

Szilveszter után körülbelül egy hónapba telik, amíg begyűjtik az összes,
durrogástól megrémült, elbujdokolt kutyát.

Gyomaendrődön 2006 májusa óta gyűjtik be módszeresen a kóbor
ebeket. Ennek törvényi hátteret ad: (2005. évi CLXXVI. számú törvény, az
állategészségügyről). Ennek a törvénynek a 43. §-a szabályozza "A
települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat állategészségügyi feladatait",
melynek első bekezdése szerint "a települési önkormányzat kötelező fel
adatként gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásáról,
őrzéséről". (Városunkban a 9/2006. (IV. 5.) KT rendelet van érvényben a
kóbor ebek befogásáról.) Mindennek megvalósításához azonban - mint
mindenhez - pénz kell, hogy az immár Európai Uniós feltételeknek
megfelelő módszerekkel dolgozhassanak a gyepmesterek, és a befogott
ebek is megrelelő ellátásban részesüljenek a sintértelepen - me ly 2006
májusában került átadásra - töltött rövidke idő során. "Azt abefogott kutyát
ugyanis, akiért nem jelentkezik agazdi, vagy valaki más, aki szívesen befo
gadná az ebet, két hét elteltével elaltatják" - tájékoztatott az illetékes. Atete
meket azután az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. szállítja el, hogy állati takar
mány készülhessen belőlük.

Arra akérdésre, hogy atelep fenntartásával kapcsolatban merültek-e
fel pénzügyi nehézségek amegnyitást követően, Braun György elmondta,
hogy bár manapság valóban sok intézmény küszködik financiális
nehézségekkel, a kutyatelep szerencsére nem tartozik közéjük Ennek oka
többek között az, hogy az élelmezés megoldása kutyák esetében jóval
könnyebb, olcsóbb, mint az emberek ellátása pl. egy idősek otthonában
vagy kórházban.

A kóbor ebek befogása egyébként korántsem olcsó "mulatság". Az
önkormányzat egy autót és altatólövedékes fegyvert vásárolt erre a célra.
Utóbbit nem kevesebb, mint 620 OOO forintért. És akkor még nem esett szó
afegyverhez járó tartozékokról: egy repülőfecskendő kb. 4000, egy tú 2000
forintba kerül, igaz ugyan, hogy ezt a tút nem csak egyszer lehet fel
használni. Mindezekhez hozzákerül még az ollóanyag- és üzemanyagkölt
ség, valamint adolgozók bére. Aberogás során igen sok gondot Jelentenek
a lakosok által nem megrelelően megépített vagy a megrongálódott
kerítések; mivel, ha ameglőtt eb egy magánudvarba menekül, abejutáshoz
a gyepmesternek a rendőrség segítségét kell kérnie. Magánszemély
portájára ugyanis agyepmester nem követheti akutyát. így, ha egy állatot
nem sikerül kihozni az ingatlanról, akár több ezer forint lehet.

2006 májusa óta 118 kutya került befogásra Gyomaendrődön a
lakosság bejelentései alapján vagy aszokásos heti egyszeri, városellenőrző

"körutak" alkalmával. Hetente állagosan egy-két kutyát találnak a
gyepmesterek, de aközelmúltban az is előfordult, hogy egy lakossági beje
lentés alapján 17 ebet sikerült befogniuk.

Braun György elmondta továbbá, hogy az utóbbi években városunkban
történtek ugyan balesetek, sőt személyi sérülések is kóbor kutyák miatt, de
haláleset szerencsére még nem fordult elő. A legtöbb baleset abból adó
dott, hogy egy-egy kóbor eb afák mögül vagy asötétségből került hirtelen
az arra járó autós elé, aki így már nem tudta elkerülni az ütközést. Ezekben
az esetekben tehát személyi sérülés nem, "csupán" anyagi kár keletkezett.

ki. illetékes szerint fontos különbséget tenni akóbor és akóborló kutya
között, hiszen míg az előbbi kifejezés az otthontalan, emberekkel akapcso
latot egyáltalán nem "tartó" ebeket jelöli, addig akóborló kutyáknak van
otthonuk és gazdájuk is, csak valamiért az utcára kerültek, pl. elszöktek.
Gyomaendrődön akóborló kutyákból van több. "A tél beálltával nem jelen
tenek a kóbor/kóborló kutyák nagyobb veszélyt, mint máskor" - tudtuk
meg, és hogy kóbor/kóborló kutyákkal nem csak a külterületeken lehet

találkozni, hanem olyanok is előfordulnak, akik avárosban maradnak. Egy
találkozás során főleg a nagyobb testű állatok kelthetnek félelmet az
emberekben, de néha a kisebb termetúek is előszeretettel kapnak a
kerékpározó lába után. A nagyobb veszélyt inkább az jelenti, hogy nem
tudni, a kutya megkapta-e a szükséges oltásokat, pl. veszettség ellen?
Ezért, ha támad - vadakra vagy akár emberre is -, betegségeket terjeszthet.
A kutyatámadások főként agyerekekre és az idősekre jelentenek nagyobb
veszélyt, de ha valakit támadás ér - érezze magát bármennyire is erősnek

az illető -, nagyon nehéz védekezni. Egy nagytestú kutya testi ereje ugyan
is jócskán meghaladja az emberét. Legfeljebb a közelben lévő tárgyak,
kövek állhatnak arendelkezésünkre. "Alapvetően azonban nem túl nagy az
agresszív kutyák száma" - nyugtatott meg amezőőr.

Braun György arra is figyelmeztetett: "ha már állatot tartunk, tartsuk
megrelelően. Biztosítsunk számára megfelelő mozgásteret, élelmet, a
kötelező védőoltásokra vigyük el! Sajnos, manapság mind a kötelező

védőoltásnál, mind az ebösszeírásnál sokan bliccelnek. Pedig a fent

említett 2005. évi CLXXVI. törvény szerint aki elmulasztja az éves, kötelező

védőoltást, szabálysértési eljárással is szembetalálhatja magát. Megoldást
az egyedi azonosító (mikrochipes) rendszer elterjedése jelenthet majd."

A sintértelepre bekerült kutyákért jelentkezni, érte menni tehát két
hetük van agazdiknak. Ekkor be kell mutatni az eb oltási könyvét, III. ki kell
fizetni az addigi tartás és a befogás költségeit. Ha nem az eredeti gazdi
jelentkezik egy kutyáért, akkor - mivel bizonytalan, hogy az állat mikor
kapott utoljára, vagy kapott-e egyáltalán veszettség elleni oltást - a leendő

gazdinak, magának kötelessége minél hamarabb beoitatni az ebet.
Sajnos, sok ebtulajdonos az ünnepek után hetekig nem indul

megrémült és elkóborolt kedvence keresésére. Bízik abban, hogy az állat
előbb-utóbb hazatalál. Ez azért nem jó megoldás, mert egyrészt, amíg az
utcán kóborol, megijeszthet másokat, másrészt pedig, attól kezdve, hogy
befogták, igen szűkös határidő áll rendelkezésre, hogy jelentkezzünk a
házőrzőkértI

Aki tehát hiányolja elkóborolt kutyáját, azt javaslom, minél hamarabb
látogasson el agyomaendrődi kutyatelepre, vagy keresse kedvence adatait
ill. fényképét awww.gyomaendrodhu internetcímen, de mindezeket apol
gármesteri hivatal hirdetőtábláján is megtalálhatja - a kutya befogásától
számított 14 napig. Ha a gazdi szerencsével járt, a befogott kutyát a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél válthatja ki, afent említett feltételek mellett

A kutyatelepen ottjárlunkkor is sok kutyus várta a gazdiját. A telep a
Bogárzói úton található, Nagylapos felé menet, közvetlenül az Olajos út
utáni következő leágazásnál.

Nyitva tartás: 7-15.30 óráig.
Paróczai Éva
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KÉZILABDA
Horváth László negyedik éve megbízolt edzője a Gyomaendrődi Férfi

Kézilabda Clubnak. Évek óta megnyerik ugyan amegyei bajnokságot, igaz, tavaly
a második helyen végeztek - ennek okai, mint mondta: sérülések, fiatalítások,
munkahelyi problémák, egyéb dolgok miatti versenykihagyások -, ám mégsem
lépnek tovább...

Pillanatnyilag is sérülések nehezítik ajó szereplést, azonban atavalyi góIkirá
lyukat, Icsa Gyulát elvitték Mezőtúrra, ezzel is gyengüll a csapat A fiatalítás
jellemző most, s egyre többen játszanak közülük Ők helybeli, tizenhat esztendős

liatalemberek, akik fokozatosan épülnek be acsapatba.
A bajnokság Iéi idejében negyedikként fordultunk - mondta Horváth László.

Ez két-három pontos lemaradást jelent az első helyezell mögött. Azonban el kell
mondanunk, hogy olyanoktól kaptunk állalában ki vagy értünk el döntetlent, akik
mögöttünk foglalnak helyet a táblázaton. A tavaszi célkilűzésünk, hogya lehető

legjobb helyen végezzünk
Sajnos, az előző években, amikor megnyertük a bajnokságot, a feljutás

élménye nélkül tettük ezt, hiszen a realitás talaján állva láttuk, hogy nem tudunk
úgy erősíteni vagy annyi edzésmunkát elvégezni, hogy megfeleljünk a lelsőbb

osztályban Az anyagiak sem elhanyagolható okok. A játékkal így tulajdonképpen
az acélunk, hogya fiatalabb korosztállyai ezt megszereltesük, sarra törekszünk,
hogy minél több fiatalt tudjunk behozni acsapatba. Ne kocsmába járjanak, ne dro
gokat próbáljanak ki, ne aszámítógép mellett ülve töltsék cél nélkül az idejüket
Nagy hangsúlyt fektelünk az utánpótlás nevelésére. Vaszkó Csilla vezetésével
ötödikesekkel, tizenöt-tizennyolc fővel folyik az utánpóllás ránevelése, asportág
megszerettetése, azzal acéllal, hogya későbbiekben belőlük egy utánpóllás keretet
tudnánk kialakitani. A fiatalok eléggé ügyesek, csak éppen kevés az edzések
száma. Ezért, talán nem kellő gyorsasággal fejlődnek, de sajnos nem tudunk több
tréninget beiktatni számukra sem egyelőre. Azonban annyira ügyesen mozognak,
hogy egy egyesület már érdeklődött néhányuk után .. Egyik legnagyobb gond,
hogy az önkormányzat áldozalos támogatása mellett, sajnos nincsenek egyéb
szponzoraink. Mivel tagdíj sincsen, ezért nagyon gondos gazdálkodással tudunk
csak kijönni ebből apénzből, ami egymillió-kellőszázötvenezer forint évente.

Most egy felnőtt és egy ifjúsági csapatunk van. Serdülőt azért nem tudunk
indítani, mert túl kezdők még azok az ifjak, kár lenne lerontani akedvüket esetleges
gyenge eredményekkel. Összesen mintegy negyven fő kézilabdázik a klubban, a
tizenkét évestől anegyvenhat évesig. Ha szükséges, magam is beszállok játszani.
Acsapatot, a játékosokat tulajdonképpen a játék szeretete mozgatja nálunk. Egy
egy meccsünkre, még az NB II-ben, eljölt akár négy-ötszáz néző is, sajnos, mar ez
leredukálódolt száz-százötven körülire -telte hozzá az edző.

Horváth László szerint is az a jó, nézőt vonzó mérkőzés, amelyik nem tíz
tizenöt gólos különbséget mutat, hanem a szoros, egy-két gólkülönbséget adó
meccs. Sok ilyen mérkőzést, győzelemmel, sok néző előtl!

HONTI.KIÁLLíTÁS

Honti generációk képei
A képtárban január 13-án nyílt meg Sass Ervin újságíró méltató szavaival a

Honti Antal, Honti László, Honti Rila és Csemniczky Dávid képeiből válogatott
kiállítás. Honti Antal, a 86. évébe lépő művész, iparművész, művészetszervező

képei festészeti jelentőségén túl helytörténeti értékkel is bír. Alegtöbb gyomaend
rődi számára ismert életének eddigi tevékenysége. Fia, László, a szegedi
tanárképző lőiskolán rajz-matematika szakot végzel\, Kunszentmiklóson tanított,
és az alapfokú művészeti iskola vezetője volt. Rendszeresen kíálliló művész. Honti
Rita, az unoka, keramikus végzeMségű, a szegedi főiskolán rajz-földrajz szakon
diplomázott, akunszentmiklósi művészeti iskola igazgatója. Csemniczky Dávid, a
másik unoka, aszegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában grafikus
szakon végzelt.

A képtár felújítása is megtörlénl. Kóris Györgyné kuratóriumi elnök
köszönetét fejezte ki akövetkezőknek: az önkormányzatnak, amely két és fél millió
forinttal támogatla a felújításI, Bogdány Jánosnak, aJAHA kuralóriumának, akik
ötszázezer forinttal, a Gyomaszolg Ipari Park Klt. dolgozóinak, akik amunkákat
végezték, Németh Dezsőnek, aki három új ablakkal járulI houá az átalakításhoz,
Dobó Gábornak, aki aVidovszky-termet festette ki, a HŐTERM három dolgozója
pedig biztonsági vasrácsot készített az átalakítási munkák idejére, dr. Csorba
Csaba jegyző a közmunkások besegítését engedélyezte, valamint a képek szál
lítását, de további segítők munkái, adományai is köszönetet érdemelnek, amivel
hozzájárultak az átalakitáshoz. így elkészülhetett a látogatói vizesblokk, három új
konvektor biztosilja a fűtést, előszobai beépítell szekrény és új biztonsági zárral
ellátott bejárati ajtó készült, egyéb állagmegőrző munkák folytak, amelyek után
kulturáltabb körülmények között fogadhatják a látogatókat.

Vágó István műsorában szerepelt
A gyomaendrődi Fürj Katalint nemrégiben ott láthattuk

Vagó István műsorában, a Legyen Ön is milliomosl-ban. A
bekerülés lehetőségéről és aszereplésről így beszélt Katalin.

A bejutás nem volt egyszerű és könnyű Többlordulós
voll az előzetes szelektálás Többször kellett válaszolni leszt
kérdésekre. Majd Budapesten egy személyes elbeszélgetés
voll, de ott is kérdésekkel próbáltak ki a tudásunkat. (Két
barátnőm is elkísért, akik végigizgulták az egészet) Aműsor

felvétele augusztus 29-én történt, tehát jó néhány hónappal
ezelőlt. Már szinte lemondtam róla, hogy valaha is leadják.

Aki nem szereti az erős lámpafényt, máris zavarban van -.J~~A1.;>AUJlii

az adásban. Én nagyon ízgullam, még ha nem is látszott rajtam, nem tudtam, hol
is vagyok tulajdonképpen. Azt gondoltam, ha elrontok valamit azt majd kivágják,
de nem így történt, egyenesben adták le aműsort. Ajáték hevében biztosan sokan
nem is tudják vagy nem érdekli őket hogy éppen hány forintnál állnak. Velem is
így voll, csak ajálék volt lényeges. Eljutoltam az ötszázezres kérdésig. Az viszont
bíztos, hogy az ember másképpen ül abban aszékben, másképpen jár az agya a
lámpaláz, az izgalom miatt, ezt tanúsíthatom Emlékszem, hogy Vágó úr nagyon
szerette volna, hogy továbbjussak. (EI szeretném mondani, hogy voll astúdióban
egy porondmester, aki aközönség reagálásait szokta irányitani, Szilárdnak hívják.
Afelvétel előlt éppen egy jó zeneszám szólt astúdióban, s felkért engem egy kis
rokizásra, természetesen ahangulat fokozása érdekében. Gondolkodás nélkül jár-

tam vele a táncot, természetesen, hiszen szeretek táncolni.)
Csalódott voltál, mikor a telefonos segitséged nem adott

helyes tanácsot?
Amikor visszanéztem aműsort, elég csalódottnak lűntem,

de akkor nem azzal törődiem, nem is voltam akkor annyira
hatása alatt, boldog voltam, hogy játszhallam. Ez voll
egyébként anagy vágyam, hogy játszhassak Vágó műsorában.

Tehát nem voltam nagyon elszomorodva, mert nem a pénzért
mentem, hanem ajátszás öröméért Modják, hogy mást kellett
volna felhívni, viszont én megvédem a tanárnőt, mert olyan

L;zr..:<u.-....._ rövid idő harminc másodperc, és nem biztos, hogy helyesen
kapcsol az ember agya akkor. Már ő is elmondta, hogy eszébe jutolt a helyes
válasz, de lejárt az idő, és már nem lehetett részéről javítani. Van egy jó tanácsom
is: ha valaki meg szeretné próbálni, az alényeg asorkérdéseknél, hogy gyorsan be
kell ülni aválaszokat, vagy tippelni kell, ha nem biztos az ember adolgában.

Mire költötted apénzt, aszázezer forintot?
Még nem kaptam meg, mert adás után két-három héttel küldik el. Az adó le

vonása után, egyébként biztosan adok valamennyit belőle a bátyáméknak, akik
most vettek hitelre házat, a többinek pedig majd találok helyet, s alkalmat az
elköllésére. Egyébként nagyon köszönöm a gyomaendrődiek azt, hogy szurkollak
nekem!
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Kis Bálint Általános Iskola

VERSENYFELHívÁS

850 Ft

850 Ft

730 Ft
1100 Ft
1250 Ft

1250 Ft

59 Ft

97 Ft

oFt
330 Ft
330 Ft
330 Ft
330 Ft

63 Ft
108 Ft

86 Ft

Beutalóval rendelkezöknek Beutaló nélküli szolgáltatásárak

Gyógyászati szolgáltatásaink:
1. komplett hidro-balneoterápiás: vízsugárkádak, relaxációs

fény terápiás kád, szénsavas kádfürdő, medencés gyógyfürdő, víz alatti gyó
gytorna, gyógyúszás gyermekek részére

2. lizikoterápiás gyógykezelések: szelektív ingeráram kezelés, interfe
rencia kezelés, iontoforézis kezelés, ultrahangos kezelés, kis- és
középfrekvenciás kezelés, stabil.galvánkezelés, 4 rekeszes galván kezelés,
diadinamik kezelés, oedeníákezeléFsport rehaoililáciQ

3. termálvizesgyögY~edencék.···'··· ". '. '...

Fürdőszolgáítatásaink

A gyógyulni vágyók számára a mintegy 62,5 oC-osan feltörő alkáli
hidrogénkarbonátban és fluoridban gazdag termálvíz alkalmas: idült
reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású
a törések, zsugorodások és idült gyulladások (idült petefészek-gyulladás,
idült közép-, fültőmirigy-gyulladás) esetén.

Ivóvízként az ivókúra különösen alkalmas lehet idült nyálkahártya
hurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési
zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen.

" Fedett uszoda:
• 25x11 méteres úszómedence '. '. /
• 40 OC-gyógymedence
• .36 °C~gyógymedence ~'. '., ..• '. . ,.'
• gyógyvizes éíményekkel bővített lazítómedence:" oldalfalmasszázs,

tálpJ:;asszázs, nyakzuhanY;,Ruz~ar.. , .
/

Gyógyszolgáltat~sa,i~ka('a'fEint ·r'elsÓrort)etegségekvagy panaszok
alapján aháziorvoshoZfor{julva.,a.p.a!~00z.Pltálva beutalót kérhet areuma
tológus orvoshoz, aki a betegségének pontos megállapítása után
kezeléseket írhat ki, amelyeket a gyomaendrődi Liget-fürdőben igénybe
vehet.

Gyomaendrödi Liget Fürdö Kft.
Gyógyászati szolgáltatásaink

igénybevételi lehetöségei

.Kültérimeaér/ték: :- ... _
'. • 40 0 C-gyógymedence

, . '. úszómedence .-.;
• pancsoló medence.

, :: • strandmedence

Medencefürdő

Szénsavas fürdő

Orvosi gyógymasszázs
Víz alatti sugármasszázs
(tangentor)
Víz alatti csoportos
gyógytorna
Csoportos gyógyúszás
18 éves kor alatt
Rekeszes galván
Interferencia
Ultrahang
Szelektív ingeráram

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter 5/2004 (XI. 19.)
ESZCSM rendelete alapján.

KNER NYOMDA 125 ÉVES•

"Innen jöttem: aHolt-Körösünk hol holdalakúan
félkarral afalunk' halk-szelíden öleli"

(Szilágyi Ferenc)

A gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola új hagyományt alapítva
kétfordulós városi vetélkedőt hirdet Gyoma és Endrőd egyesülésének 25.,
valamint a Kner Nyomda alapításának 125. évfordulója alkalmából, váro
sunk történetének megismerésére.

Aversenyen városunk oktatási intézményei korcsoportonként egy-egy
5 rős csapattal vehetnek részt.

Korcsoportok:
L3-4. évfolyam

IL 5-6. évfolyam

GYOMAENDRŐD 25 ÉVES

III. 7-8. évfolyam
IV 9-10. évfolyam
V. 11-12. évfolyam

A verseny célja: kutató és gyűjtőmunka segítségével lakóhelyünk
múltjának, jelenének megismerése.

1. Forduló - Előzetes feladatok:
1. Interjúkészítés Gyomaendrőd jeles emberével
2. Albumkészítés Gyomaendrődről

3. Plakátkészítés Gyomaendrődről

4. Egy népdal megtanulása Kner Imréné vagy Bartók Béla helyi
gyűjtéséből

5. Szilágyi Ferenc: Hon-vágy című kötetének megismerése 
egy vers kiválasztása, megtanulása

Leadási határidő: 2007. április 15. ( 1-3. feladat)
Leadás helye: Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épülete

(Gyomaendrőd, Fő út 181.)
2. Forduló· Vetélkedő:

Időpont: 2007. május 15.
Helyszín: Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épülete

(Gyomaendrőd, Hősök u. 45.)
Ajánlott irodalom afelkészüléshez:
1. Egy évszázad mezsgyéjén - A Kner Nyomda története
írta: Malatinszki József, Petőcz Károly, Szabó Ferenc; Szerkesztette:

Balog Miklós, Kner Nyomda kiadása (1982)
2. Endrődi füzetek. Kiadta: Honismereti Egyesület (Gyomaendrőd)

3. Füzesné Hudák Julianna: "Virágzó köny-veskert"
Kner Nyomdaipari Múzeum 35. füzete (Gyomaendrőd, 2005)
4. Gyoma és Endrőd képekben
Rekline Stúdió és aKner Nyomda Rt. közös kiadványa (1996)
5. Gyomaendrődi Ki kicsoda? lexikon,
Honismereti Egyesület - Szülőföld Baráti Kör (Gyomaendrőd, 2005)
6. Gyomai tanulmányok
Szerkesztette: Szabó Ferenc (Gyoma, 1977)
7. Gyomaendrődi séták
Rekline Stúdió (Gyomaendrőd,2000)

8. Soós Péter: Barangolások hazai tájakon LGyomaendrőd

9. Szilágyi Ferenc: Hon - vágy költemények
Kiadta: Gyomai Szülőföld Baráti Kör (Gyomaendrőd, 2005)
Anevezési lap az iskola honlapjáról is letölthető.

Nevezési határidő: 2007. február 15.
Nevezési cím: Kis Bálint Általános Iskola, 5500 Gyomaendrőd, Fő út

181.
Részletes információ kérhető a vetélkedővel kapcsolatban: Kónya

Márla és Szurovecz Zoltánné tanárnőktől. Tel.: 66/386-006, fax:
66/386-016, e-maii: igazgato@kisb-gyomae.sulinet.hu

Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu
Aversenyen részt vevők értékes tárgyjutalomban részesülnek.
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Kis Bálint Általános Iskola nevelőtestülete

Aképen: Ujhe/yi Brigitta, Amólszky Judit, Valuska Sára

7-8. osztály
1. Ujhelyi Brigitta
2. Arnótszky Judit
3. Valuska Sára

"Beszélni nehéz"

Beszélgessünk az egészségröl!

AKis Bálint Általános Iskolában immár hagyomány, hogy Hunya Jolán
tanárnő minden évben megszervezi aKazinczyról elnevezelt "szép magyar
beszéd" versenyt.

A szöveg csak olyan mai, közlő prózai stílusban megírt mű részlete
lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi, sem
pedig kevéssé ismert idegen szavakat.

Aversenyzők teljesítményének értékelésekor akövetkező szempontokat
kell figyelembe venni: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés,
hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

Két korcsoportban 19 tanulót értékelt aszakmai zsűri.

A diákok szabadon választott szövege mellé a Békés Megyei
Humánfejlesztési Központ jelölte ki az idegen szöveget.

A kellemes hangulatú délutánon oklevélben és tapasztalatszerzésben
minden versenyző részesült, könyvjutalomban a legszebben beszélő

tanulók.
5-6. osztály

1. Gyuricza Tamás
2. Hunya Gréta
3. Tóth Vanda

AKatona József Müvelffdési
Központ februári programjaiból

"Egészséges életmódra nevelés"
a Kis Bálint Általános Iskolában

25 éves Gyomaendrőd - Akörnyezet, ahol élünk
Digitális fotó- és filmpályázat a Katona József Művelődési

Központ szervezésében.
Várjuk atelefonnal, digitális fényképezőgéppel, illetve kamerával

készült alkotásokat, amelyek rávilágítanak környezetünk ártalmaira.
Elküldendők:

a gyekatmuv@internet-x.hu e-maii címre folyamatosan, április
10-ig. A zsűrizést követően a legjobbak díjazásban részesülnek. A
munkákból kiállítás készül, megjelennek a helyi lapokban, illetve a
kábel TV-n.

Eredményhirdetés április 23-án, aFÖLD Napja rendezvényen.

"Környezetvédelem amáért,
tudás aholnapért. .. "

Már harmadik éve, hogy az egész tanévet átfogó programsorozattal
szeretnénk - hagyományt teremtve - tanulóink figyeimét felkelteni
környezetünk és egészségünk védelmére.

Célunk, hogy minél több gyermek belső igényévé váljon
egészségünk megóvása, környezetünk szépítése.

Bízunk abban, hogya rendezett, ápolt környezet nevel, ízlést formál,
jó hatással van tanulóinkra.

Agyerekek körében igen népszerű ez aprogram, melynek keretében
aktívan díszítik afaliújságot, de ha kell "konyhatündérek" , elkészítik sa
ját kezűleg a szilvából, almából készült linomságokat, majd ello
gyasztják.

Természetesen az értékelés sem maradhat el. Atanév során szerzett
pontszámok összesítésre kerülnek, és év végén, aKis Bálint Napokon a
legtöbb pontot összegyűjtött osztály megkapja a"Mint aMakk" címet,
s az ehhez társuló vándorserleget.

Kis Bálint Általános Iskola nevelőtestülete

2007. február 13. (kedd) a budapesti Theatrum Hungaricum
előadásában Iciri·Piciri mesék (játékos mesélő színház 50 perc
ben) Belépő: 450 Ft

2007. február 21. 15 óra DÖK-KÖR, a helyi iskolák diák
önkormányzati vezetőinek összejövetele.

Várjuk mindazokat, akik valamilyen gyűjteménnyel ren
delkeznek, (bélyeg, pénzérme, érem, képeslap, szalvéta, kártyanaptár,
kinder-figura, matricák stb.) és szívesen találkoznának gyűjlőtár

sakkal, akikkel csere-berélnének
Első foglalkozás: 2007. február 1, csütörtök, 17 óra
Helye: Katona József Művelődési Központ
Kérjük, hozza el gyűjteménye néhány darabját!

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

Tapasztalható, hogy egyre többen ismerik fel, hogy az egészség érték,
hogy egészségünk érdekében mi magunk tehetünk a legtöbbet. Úgy is
fogalmazhatunk, hogyegészségünkért mi vagyunk afelelősek. Látható az is,
hogya városokban sorra nyílnak meg agyógyteákat és egyéb természetes
szereket forgalmazó drogériák, mind többen vallják arégi igazságot: fűben,

fában az orvosság.
Ezt felismerve az Endrődi Közösségi Ház Egészséges Életmód Kört

indít, hogy mindazok, akik szeretnék megőrizni vagy visszaszerezni
egészségüket, minél többet tudhassanak meg ennek módjáról. Akör alakuló
összejövetelét 2007. február 19-én, hétfőn, 17 órakor tartjuk az Endrődi

Közösségi Házban. Telefon: 66/386-917 MI' L .onar aJos

Pingpongasztalt keresünk!
Afiatalok, sajnos, nem mindig oly módon töltik el szabadidejüket, hogy

az védené az egészségüket. Az Endrődi Közösségi Ház szeretne hozzájárul
ni ennek megváltoztatásához azzal, hogy pingpongozási lehetőséget kínál
fel számukra. Ezért keresünk olyan céget vagy magánszemélyt, aki erre a
célra díjmentesen vagy szerény térítés ellenében felajánlaná pingpongasz-

talál. T.: 66/386-917 Molnár Lajos, az Endrődi Közösségi Ház vezetője
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APR·ÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Gyoman, közponiban, csendes helyen,
845 m2-es telken, 145 m2-es össz
közműves ház mellékéjlülelekkel (vál
lalkozásnak alkalmas) butorozottan, eset
leg anélkül. azonnal beköllözhetően eladó.
(AKár kél generáció számára is
kialakítható.) Kisebb ház, nyaraló, vízparti
telek beszámítása I.ár .8,5 M Ft.
Finanszírozás megoldható. Erd.: 20/221
66-33 -b-4x-
Gyomán, tet6térbeepitéses. 2 család
részére is alkalmas, hőszigetell családi
ház, mellékéoülettel, garázzsal, ipari áram
mal, 600 ml-es telken eladó. Lakótelepi
cserét is beszámítunk I.ár: 13,5 M Ft. Er
deklődni: 06/30/4716-476-os telefonszá
mon lehet. -b-4x-
Pohalmon, köves ul mellett, tanya eladó,
700 m2 gazdasá~i épülettel és 2 hektár
lölddel (villany, furott kút van). I.ár 2,5 M
Ft Erd.: 06/30/4844-889 -b-4x-
Gyomán. a Vasartén ltp 29/A II. em. 7.
50 m2-es lakás eladó. t.ár 7 M Ft. Tet.:
06/70/7702-359 -b-4x-
Gyomán 3 szobas, összkom10rlos
paraszthaz eladó. I.ar 6.7 M Ft. Erd.:
30/5456-981 66/283-832 -b-4x-
Gye., OKfölJett ltp. DIh., lsz. 1. 4szobás
lakás eladó. t.ar 6MFt. Erd.: 30/2113-899
-b-4x-
Gye, Füzlás-zugban vízparti lelek elado.
Erd. 30/6902-041
Gyomán, Arany J. u. 16. sz. alatt 4szobás,
összkomfortos családi ház eladó. I.ár 9,5
M Ft. Erd.: a helyszínen; 20/5266-573
-b-4x-
Endrődi ligetben.S szobas, leluJított lakas
extrákkal eladó. Erd.: 66/285-503
Höszlgetelt, telőteres ház beepitelt
bútorokkal eladó. Kisebb házat vagy lakást
beszamflok. I.ár 10,5 M Ft. -b-4x
Gyoman, Besenyszegen, Madách u. 8. sz.
alatt 1297 m2, kutas, gyümölcsfás telken
68 m2 gázkonvekloros, lélkomforlos, kar
bantartott, azonnal beköltözhető családi
ház eladó. Fürdőszoba - hozzáépítés
nélkül, lolyamatban. I.ár 4,5 M Ft. Erd.:
20/9917-564 -b-4x-
Gye., Kecsegésben (Sulek-kerl) vIzparti
horgásztelek eladó. I.ár 2.2 M Ft. Erd.:
66/386-191.16 óra után. -b-4x-
Endród központi részén összkomfortos,
hosszú paraszlház gazdasagi épületekkel,
garázzsal eladó. I.ar 4,6 M Ft. Erd.:
66/282-898; 20/2451-262 -b-4x-
Gye., "!úságl Itp.-en 2+1/2 szobás,
összkoiJl artos földszinti lakas garázzsal
eladó. Erd.: 70/7733-659 -b-
Gyomán, a ZfiiiYíM.'43:<7/1r.""sz-.-rala""tt'-'Ib:-:"ekr 

eritett építésí telek, fúrott kúltal eladó. I.ar
1,7 M Ft. Erd.: 30/3462-190 -b-4x
Gyomán, a központban, 120 mt-es, 3
szobas lakas melléképülettel, garázzsal.
nagy pincével eladó. I.ár 10 M Ft. Erd.:
66/283-943; 20/2276-536 -b-4x-
Gye., Blaha úton, komlortos csaladi haz 
2szoba. melléképület és garázs, eladó.l.ár
5,5 MFt. Erd.: 66/285-191; 20/5387-150
-b-4x-
Endrod, Napkeleti U. belülről teljesen
felújított, fürdőszobás, gázlűtéses, 2
szobás ház eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 70/2614-329; 70/7732-949 -b-4x
Endrodön. Blaha L. úton 2 szobás,
ebédlős, összkomlortos családi ház eladó.
Melléképület, iparí áram, gáz, telefon van.
I.ár 8,2 MFt. Erd. 20/5375-919 -b-4x
Gye., Vasárten Itp.-en 52 m2, egyedl
futésű, 2szobás lakás eladó. t.ár 6,5 MFt.
Erd. 70/2557-096 ·b-4x-

Gyoma központJaban egy 3szobas és egy
1 szobás összkomfortos lakás, hozzá tar
tozó kerttel együtt eladó. Vállalkozásra
nagyon alkalmas. I.ár 9,5 M Ft. Erd.:
3016472-407 -b-4x-
Gye., Rácz L. u. 28. 15 éves, Igenyesen
felújított. összkomfortos családi ház mel
lékepülettel, garázzsal eladó, vagy kiseb-

bre cserélhető. I.ár 13,5 M FL Érd.:
66/283-005 este. -b-4x-
Endröd központjaban 3 szobas, összkom
fortos, belülről szépen felújított családi ház
melléképüleltel, garázzsal eladó. I.ár 7 M
FL Erd.: 20/2615-238 -b-4x-
Gye., endrődi reszen, Kürt U. 15. sz. alatti,
lebontásra vató ház eladó. Ar megegyezés
szerint. Erd.: 20/8025-469 -b-4x-
Gye., Rózsa F. U. 14. sz. alatti családi háZ
4 szoba+nappali+ebédI6 garázzsal, me1
lékéoületlel eladó. I.ár 9.5 M Ft. Erd.:
06/30/2497-622; 66/284-295 -b·4x
Endrodön paraszlhaz eladó PolánYI M. 44.
sz. alatt. Ar megegyezés szennt Erd.:
66/285-304 -b-4x-
Endrődön, avásárter mellett régi haz hozzá
tartozó földdel egyült eladó. lar 1,5 M Ft.
Erd.: 66/386-461; 66/284-308 -b-4x
Gye., lakas eladó a Hosök útja 1ÖS. sz.
alatt. 2 szoba o összkomfortos parasztház.
I.ár 5,5 MFt. Erd.: 30/3612-783 -b-4x
Gye., Oreg~zőlo. Szöloskert U. 18. sz. alaItI
haz eladó. Erd.: 66/280-191; 20/4907-557
Gyoma központjaban többlunkclós ház
eladó (180 m2) " 40 m2 önálló lakrész.
Fűtés: veayes tüzelésű kombi kazán. I.ár
18 MFt. Erd.: 70/5663-938 -b-4x-
Endrodön összkomfortos családi haz mel
I,éképületlel, kis kerttel eladó. I.ár 9,5 MFt
Erd.: Búza Lajosné 5502 Gye., Nap U. 2.
sz. -b-4x-
Gye., Napkeleti U. 2 szobás, gáZ1uteses
családi ház nagy telekkel (300 m2), mel
léképülettel eladó. lár 4,4 M Ft. Erd.:
62/442-858; 30/2307-967 -b-4x-

Gye, DéCSI U. 5. sz. alatt 2szobas családi
ház eladó. I.ár 5,5 M Ft. Erd.: DéCSI u. 7.
sz.; 66/283-327; 66/285-191 -b-4x
Gye., Vásártén Itp.-en elado 1. emele)l, 2
szobás, középsó lakás garázzsal. Erd.:
30/4179-157

VEGYES
Faanyag: deszka, palló, lemez, uvegl;lbla
elado (ár megegyezés szerint). Erd.:
20/2216-633 -b-4x-
Tisztelt Szülők l Személyre szabott oktatási
Korrepelálás, felzárkóztatas, magánórák,
egyéni fejtesztő foglalkozások, masnapra,
dolgozatokra, versenyekre való feikészItés,
tantárgyspecifikus jártasságok, készségek,
képességek (pl. fogalmazási tevékenység,
helyesírás, szövegertés, matematikai algo
ritmusok elsajátítása ... ) fejlesztése, tehel
séggondozás általános iskolásoknak.
Minden felszerelés ingyen bíztosított
Iskolai dolgozatiapok. versenylesztek
megrendelhetök. Rövid időn belül az isko
lai teljesítmény ugrásszerű javulása érhető
el Minden tanulni és tudni vágyó diákot
szeretettel vároki Erd.: 285-141 (esti órák
ba~; 06/30/8563-218, 06/70/3223-664
BA -LUX Fürdoszoba SzalonI MI meg
valósíljuk álmai fürdőszobájál! Nézzen be
ho~ánk, s nem bánja megI Hol? Szarvas,
Deak F. 2. sz. Tel. 216-023
Magántanári állásl vállalok általanos
ískolások mellé. Gél akítűnő bizonyíIvány.
tanulmányi versenyeken való eredményes
részvétel, hatékonyabb tanulási stratégiák
elsajátítása. Erd.: 285-141 (18-19 ora);
06/30/8563-218
mll, lérlllodrászati Melegollós hajvagasi
Minden kedves szépüini vá,gyó vendegel
szeretettel várok..Hol? Endrodön, a Rózsa
~resszó melletL Erd.: 06/30/5219-869

aZI .szilvapálrnka olcson eladó. Ar 1600
FIli Erd.: 66/285-107; 30/4296-621 -b-4x
űRSrG'1 klrándulashoz ker.esse lalusl szal
lashelyünket .Szalafőn. Udülési csekkel
eifogadunk. Erd.: Németh Dénes 9942
Szalafő, Papszer 11/A (2500 FVfő/éj) -b
4x-
$zekrenysor, vJiagos SZInu, vllrlnes, ágy
neműtartóval, 2 db fotel lal, régi tíQusú
konyhaszekrény eladó. I.ár 30 EFt. Erd.:
30/5490-201 -b-4x-

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánielle~~;~~jrdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7," és az

~Ifi~ 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 a megjelenést!

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

Beküldési határidőminden hó 25-e.

i-----:--'---~---~-------":------------------'--------:-------·,:--·:-'.----~------:----.~

!INGYENESCSEREBEREHIRDETES (APRDHI,RDETES) :.".. "

i Fe.ladó·~eve: ,:.;:: i
, I, .
: Címe:: :.. o. o. o. :o................. i, ,
i Cserebere (apro-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ....... i, ,, ,, ,
I , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I, ,, ,, ,: \ :
• I
: •••••••••• 00 •••••••• 0 00 •••••••••• '•••••••• : •• o' •• ,"•• o"•••••••• 000 ••••••• o •• 00 •• 00... :, .· .· ,: :, ,, ,
: (Irányár: ....... ~ ........ Ft.) roiuaSható írássalI) i, . ,1.. ••• • ••• _ ••• • • .. _ .. _ ...~

Iinkalehetíísé !
JsagterLeszto et erese. ,yomaen rő

területérol. Erd.: 30/2872-105-b-
CsardaszalJasl falubal! Február 24-én
19 órakor a csárdaszállási művelődési
házban. Menü: szarvaspörkölt sósbur
gonyával, savanyúság. Elő zene, tombola.
Erd: 70/940-37-06 -b-

JARMU
Négyütemű trabantot keresek Új múszakl
valielefon: (20) 7708-777

7éves, fehér Suzuki 13ÖO-as szgk. keves .
km-rel, vonóhoroggal. és egy utánfutó
eladó lár 900-120 EFt. Erd.: 66/284-196
-b-4x-

Lakás és nyaraló eladó!
Gye., Ifjúsági Itp.-en lakás és

igényesen kialakított Sóczó-zugí
nyaraló együtt, vagy külön-külön
eladó, illetve értékegyeztetéssel
családi házra cserélhető.

Érd.: egész nap a
06/20/3974-122-es telefonszá
mon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni

mindazoknak. akik részt vettek id.
Kruchió Gábor temetésén, fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek l

Szerető édesanyja, bátyja
Endre, felesége és fiai

"Számunkra Te sosem /eszel haioli
Örókké élni fogsz. mini acsillagok'"
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ARANYOS JÓZSEF

(élt 74 éve t) temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

Külön köszönetet mondunk dr Frankó Károly háziorvosnak. fáradhatatlan.
áldozatkész munkájáért' A gyászoló család
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Tanuljon a KISOSZ-nál! • (OKÉV: 04-0126-05, FAT: AL-0181)
FIGYELEM! ÓRIÁSI LEHETŐSÉG! Még mindig a régi feltételekkel jelentkezhet az alábbi képzésekre:

VÁLLALKOZÓK ÉS ALKALMAZOTIAK, ÖNFOGLALKOZTATÓK RÉSZÉRE szervezett OKJ-s tanfolyamaink 80%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

számítógép-kezelő (-használó) Békéscsabán 115 OOO Ft helyett 50 OOO Ft-ért
virágkötő Békéscsabán 105 OOO Ft helyett 25 OOO Ft-ért

GYOMAENORŐOÖN 200G. február 5-én 13 órakor Gyomaendrődön, Kossuth L. u. 9. szám alatt aművelődési központban
az alábbi tanfolyamok indulnak:

vendéglátó vállalkozó 68 OOO Ft helyett 19000 Ft-ért
kereskedő vállalkozó + reformkonyha beilleszkedése a magyar gasztronómiába 68 OOO Ft helyett 34 OOO Ft-ért

ABC eladó 78 OOO Ft helyett 21 600 Ft-ért

Érdeklődni és jelentkezni lehet

KISOSZ Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 411.
Tel.: (66) 325-997, (66) 327-193, (66) 451-741,06 (30) 9354-371 (munkaidőben)

Email: bmkisosz@bmkisosz.hu

Belépőjegyek vásárolhatók:
Csárdaszálláson, a Szélmalom vendégl6ben: 1500 FUf6

Vacsora:
Szarvaspörkölt sós burgonyával, savanyúság

A jó hangulatot élőzene biztosítja.
A helyszínen tombola vásárolható,

amelyból kisebb-nagyobb ajándékokat sorsolunk ki.

Érdeklődni: 06/70/940-37-06

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget!

r---------------------------------------------------------~
" ,,, "l

CSARDASZALLASI FALUBAL :
I

, " I

2007. FEBRUAR 24-EN, 19 üRAKüR i
a csárdaszállási Művelődési Házban! !

"LÉPJ EGYET ELŐRE"
Államilag támogatott INGYENES képzési programban való részvételre várunk jelentkezőket

Nyolc általános végzettségű munkanélkülieknek:
ABC-eladó, gyorsétkeztetési eladó, virágkötő, falusi vendéglátó, .

szakács, takarító
Szakmai végzettséggel nem rendelkező ÉRETTSÉGIZETT munkanélkülieknek:

kereskedő vállalkozó, vendéglátó vállalkozó, ingatlanközvetítő (értékbecslól, lakberendező,

ékszer-műtárgy becsüs

SZOL~SAINK:
• Ingy nes bölcsődei ellátás
• Gyermekfelügyelet anap bármely szakában (hétköznap 500 Fl/nap+étkezési díj)
• Baba-mama torna (minden kedden 1030-11.00)
• Baba masszázs ( minden szerdán 10.30-11.00)
• Manóta-Éneklés. mondókázás (csütörtökön 10.30-11.00)
• Játszóház (minden nap 1000-12.00)
• Gyermekzsúrok. gyermekprogramok
• Táborok
Bölcsődei ellátásunk ingyenes, a programjaink 200 Fl/alkalom díjért vehetők

igénybe
Amennyiben gyermeke étkezést is igényel, kérem, előző nap jeleue!
Érdeklődni: Nagyné Simon Mária bölcsődevezetőnél

CSODA-VÁR BÖLCSÖDE. 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20 06-30/6922-557

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~~ ..
"~hobb~-, kempln~szakuzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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

Megnyílt az AEGON HITELIRODA!
• Jelzálog alapú hitelek 1millió forinttól
• Kedvezőtlen, magas kamatozású hitelek kiváltására
• Ingatlanvásárlásra
• Szabad felhasználásra
• Gyors, ingyenes ügyintézés Gyomaendrődön, az ügyfélszolgálati

irodában, amely
aPosta mellett. aTakarékszövetkezet volt épületében található,

Kossuth u. 30. sz. alatt.
Munkatársaink: Lovász Nóra, tel.: 30/3722-826

Kovács József, tel.: 20/5748-717

Aegon Magyarország, több, mint biztosító
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FÉRFI- ÉS KÜLÖN NÖ' BODYTEREM, SZAUNA,
INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!

Női torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h.-p.: &-21-ig, szo., vas.: 14-21-ig.

Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

8EL,SŐÉPíJÉ~ZEI
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton válasz
falak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 1045 Ft/tábla . 12,5

mm: 1095 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm: 1800 Ft/tábla •
Estrich beton 624 Ft/40 kg, hőszigetelő rendszer

1620 Ft/m2-tól, ISOVER 10 cm hőszig. 5265 Ft/tek., tetóróliák,
faanyagok, Frühwald térkövek!

PROKONCEPT energiatakarékos éprtési rendszer,
5O-70%-kal kevesebb fatési költség!

Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

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

SILUETT FITNESS CLUB

(------------------~--,
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~?.::m~~~r~d~ ~o~s~a: : ~9~ .J

;'

,tJ1UIui~
Törülközőkből20% engedményt kínálunk!

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

Boldog új évet kívánunk!

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 661282-095,06/20/9142-122
E-mail: vendel@aneLhu

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

'.'

I·_·~·_·_·_·~·~·_·_·_·'

. PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos .

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS !

I.
I

rc~~_
~ e:;,~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt I~

~ Varrodámban vállalom: nui 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. ~

I Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. t{
. Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348 ti
..=«=====Zi<)~1.

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53.

TElEfON: 284-255
INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT

H.-I<.-P.-Szo. dÉlElőn SzTI<-vÉNYEk bEvÁlTÁSA

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVECjEk

NACjY vÁlAsZTÉkbAN kApHATók
CYORS És pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAI vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElrnEl: Szarfi.a Cala ~TSZERÉSZMESTER

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány., hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948
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TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelövásár:

barnaszén, akác, tölgy, bükkl
TÜZELŐUTALVÁNYOK BEVÁLTÁ5A!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

~MA-iSiPAPrR-íRosiEii ·BOLl- .- .- .~
! G.~o~a~~dröd, Koss.uth u. 34.. sz: . J~ !
I AJandek, Jatek, bizsu • kreatlv hobby • haztartasI ... I
• eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, •

I rattan bútorok. Ajándék vásárlási utalvány beváltása Ii Ticket Service Accor, s,:0.~!)? Sodexho i
• 2007-es naptárak, határidőnaplók • Naponta változó akciók!
L~_.~~~._.~._._._._._.~

GYOMAENOROOIBÚTORBOLT
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-tÓI .
3+2+1 ÜLŐGARNITÚR4K126000 Ft-tól

. .

További kínálatunk:

Szekrénysorok
Ágyazható heverők

Heverők, fotelágyak
.Étkezőgarnitúrák

Kiegészítő kisbútorok széles választékban

Két bank kedvező hitelei!
Ügyintézés a helyszínen

Credigen Bank karácsonyi akciója
2007. január 15-ig levásárolható üzletünkben!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
szombaton 9-'-12 óráig
. Telefon: 66/282-068

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.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. február 12-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. febru,ár 12-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

TAPÉTÁK:
fűrészporos,

öntapadós
falburkoló tapéták
bordűrök, poszterek

FESTÉKEK:
kül- és beltérre
tömítő, ragasztók
színezők

hígítók

Mennyezet lapok • Szegölécek
Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17-ig, SZa.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

,...i~: ....

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

5500 Gyomaendród.
Ipartelep U. 3.
Tel./fax:
66/386-614,
66/386-226

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 2 db Ikarus autóbusz bontásra eladó. Érd.: 30/9552-374

THERIfIl
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.
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ÚJ BENZINKÚT NYíLT! KiZÁRÓLAG MINÖSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BENZIN, DIESEL
AUTÓGÁZ és fB gázpalack. _ ,,_ ~ mivdenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDROD, SZARVASI UT-ENDRODI VASARTER, NYITVA: 5.00-21.00
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

TeL: 66/283-474
Nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig:9-12 13.30-17
Szombaton:9-12

NYELVTANFOLYAMOK
KEZDÖTÖl

A NYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1. T: 20/9142-122

kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 160 óra
diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató

A tanfolyamok időtartama szakaszonként:

kezdő, újrakezdő tanfolyam 150/100 óra
nyelvvizsga előkészítő 100 óra
haladó I-II. 60 óra
nyelvvizsga tréning 40 óra
30 órás próba-tanfolyam

50 órás kezdő nyelvtanfolyamok februárban
angol francia német olasz

Jelentkezés folyamatosan február 13-ig
Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál
Telefonon/üzenetrögzítön: 661282-686; mobil: 20/4684-876, 20/9142-122
e-mailben:vendel@aneLhu.margit@aneLhu.vendel@internet-X.hu

Beiratkozás: 2007. február 13.
tanfolyamok helye: Kossuth u. 18. aKNER Múzeum mellett.

(1 RÓZA VENDEL ~
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811. :.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,'

tel.: 06/20/9142-122 • 20/4684-876
E-maii: vendel@anet.hu
Nyilvántartási szám: 06-0077-02

vodafone

Otthoni telefon másképp~
A'''''od,ll.):'l~mo:C:"'nIÖla:l: l.)ltJ'IOnl$l0t9;j,(~IÓddá ~.

YÓ:"iJL Amc~iLtdcf<:n.i!ás. meLlett jtfo9Ö m*.:gcld.bt
~ináll.':'I~ n'..ar az onf)c$"li te:(e(cnatásro. is, ve2~1é+;(':S
'SzdmrnJI. b ":tSlaÍ'l f6 f:;~tJnyc;\~1.

Vodafone Otthon ..
Egyszerü Otthoni megoldások .

ott on

Heresd üzl·'tünket
Gyomaendödön
Fő út 1as alatt.
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DIEGO M Ú S.Z A K I.

2007·ES NYITÓ AKCiÓ!!!

Parketta AKCiÓI Kiárusítás: LUTO étkezőasztal +4szék 35 OOO Ft
HV-VÉNUS étkezőasztal +6szék 60600 Ft

6mm MDF juhar 990/m2 olajradiátorok, hősugárzók Üveg étkezőasztal +6szék 82600 FI
6mm HDF tölgy 1299/m2 Üveg étkezőasztal +6szék 88200 Ft
8mm HDF 1999-től Számítógépek Hintaszék 15900 Ft

Darabszönyeg AKCiÓI Gyerek forgószék 5900 FI
70%,50%,30% leértékelés árcsökkenéssel Fekete bőr főnöki szék 15100 Ft
Carma PVC 699/m' 2,3,4 m-es DTK 288 DS-F 129.999 Ft Sarok-ülögarnitúrák:

DTK 316 136.999 Ft 140100 Ft helyett 129900 Ft
Függöny AKCiÓI =0%, Lap-top ASUS}T 5005 189.999 Ft 135900 Ft helyett 119900 Ft
50% leértékelés CHILLOUT 3+1 +1ülőgarnilúra

Csillár: mennyezetlámpák, falikarok lV10ulinex TL 1600 5.999 Ft 161000 FI helyett 149900 Ft
JÚLIA szekrénysor:

akcióban 799 Ft-tól a készlet erejéig! Hauser tálas mixer 6.499 Ft 122500 Ft helyett 99999 Ft

Nyitva tartás hétfőtól-péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén a házhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés a helyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-559

3 db-os bárány gyapjú garnitúra 62500 Ft

További ajánlat:
3 db-os bárány szett 29900 Ft
Aszett tartalmaz: 1db párnát, 1db takarót és 1db kispárnál.

@.

39900 Ft
19700 Ft
24900 Ft
99900 Ft
54900 Ft
37900 Ft

139 OOO Ft
14900 Ft
69900 Ft

9600 Ft

• birkagyapjú garnitúra
• birkagyapjú takaró
• gyermek bárány garnitúra
• kasmírgyapjú garnitúra
• vákuummatrac
• fenyő ágykeret
• tölgy ágykeret
• rugalmas ágyrács
• motoros ágyrács
• női, férti mellény

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967

ATEseD Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943

KETTŐT fizet HÁRMAT vihet AKCiÓ
a készlet erejéig!

BELÉPÉSI DíJ
CSAK 5000 Ft

Családi csomag - Plusz csomag
Sport csoma együtt
3990 forint havidijért!

Továbbá akciós lehetőség

? e/téri egység igénylésére!
Akciós felté.telek szerint - Tovabbi részletek. iizletünkben

Te/emax Távköz/éstechn/ka
Békéscsaba Gyón; Gu. 6. Te1.=66/442-755
Gyomaendrődi szere/önk:20/9-266-853

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: Balu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemail.hu • Teljesztik a gyomaendrődi kereskedők • Engedélyszám: lIl/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 2007. MÁRCIUS MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

ANőnap

alkalmából,
március 8-án,
minden kedves
női olvasónknak
szeretettel
és tisztelettel
gratulálunk,
nyújtunk át
egy-egy
szál virágot!

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

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

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd. Madách u. 2/2.
Mobi!: 06/20/3596-842. 06/70/9455-793

"Szép március, bilincsoldó tavasz!"
Igaz, hogya március idusára visszaemlékező - azóta már régen aföldben

porladó - szemtanúk feljegyzései szerint egy borús, esős szerdai nap voll.
Bennünk, mai - életkorra nézve idősebb, de lélekben még mindig fiatal -,

itt-ott még lelkesedni és hinni is tudó generácóban nem ez akép rögzült. Nem
önámítás ez, hanem költői szabadság. Mert ahhoz alelkesedéshez, lendülethez,
akaráshoz, amit amárciusi ifjak és nem ifjak átéllek és cselekedtek - nem egy
hűvös, csepergős idő illik, hanem napsütés, kék ég, frissítő, csípős márciusi
szél, amelyatél mocskának eltakarítását, a rügyek pattanását, a virágok és a
lelkek nyílását igéri.

így már nem aszürke, felhős pesti eget, nem az esernyőket látjuk. Belülről

nem ezt "vetíti az elme", hanem szikrázó napsütést, tiszta, kék eget és lobogó
nemzeti zászlókat.

Hogy lehet ez? Mi ÍJolt az a hatóerő, amely működésére belénk ivódott a
nemzeti múlt tisztelete, a szülőföld - ha tetszik, a hazánk, magyarságunk
olthatatlan szeretete? Csak gondolom. Csak példaként: nem volt televízió - nem
ömlött belőle külföldi és hazai mocsok -, sem az erőszak. Acsalád, anagyszülő,

aszülők, aszűkebb lakókörnyezet, amelegszívű tanító nénik, tanító bácsik nevei
tek - valahogy így:

Talán három éves lehettem, amikor édesanyám az ölébe vett: "gyere, kis
fiam, tanuljunk meg imádkozni!

"Én kis gyönge rózs-morzsa,
Nem járok még iskolába..."

És megtanultam. Azóta már tudom, hogy ez egy katolikus imádság, de a
Jóisten ezt még soha nem kérte rajtam számon.

Máskor nagyanyám huszárcsákót hozott vásárfiaként. A felfegyverzésemet
nagyapám végezte el. Még aznap délután faragott egy fakardot - és én lettem
Kossuth legvitézebb huszárja. Mert hát ki másé is lehettem volna? Igaz, én nem
"szilaj nádparipán" vágtattam, hanem egy !űzfavesszón - de az ugyanúgy le
akarta rúgni acsillagokat, mint a'48-as huszároké.

Nagyanyám meg egyszer - így március tájékán - azt tudatla velem, hogy:
"Esik eső karikára
Kossuth Lajos kalapjára..."

No, ez eddig rendben volt, de hogy eshet az eső karikára? - azt nehéz volt
elképzelni. Azt viszont teljesen tisztán láttam, ahogyanagykarimájú, kócsaglol
las kalapban Kossuth írja alevelet "a ragyogó csillag mellett".

Egy máig meglév? '45 előtti kalendáriumban lévő kép segítette a"vizuális
kullúrám" fejlődését. Es hát arefrén'. ..

,~Éljen amagyar szabadsági
Eljen ahaza!" (Folytatás a2. oldalon)

Komoly banki és ügyintézési háttérrel!
Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek

AI,apkamatok: 0,99%-, 1,99%-, 3,95%·tól (évi kamat)
Arfolyamgaranciával (CHF), 5éves fix törlesztéssel

Hitelek: új lakás vásárlás, új lakás épftés, használt lakás vásárlás, felújítás,
korszerűsítés, bővítés, adósságrendezés, terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség,

hitelkiváltás, gyorshitelek akár 3nap alatt is, vállalkozói hitelek, lakáslízing,
személyi hitelek, SZOCPOL-ügyintézés, fészekrakó hitelek, közalkalmazotti,

köztisztviselői hitelek stb ...
ÚJ AKCiÓ!!! ÚJ AKCiÓ!!! ÚJ AKCiÓ!!!

2007. február 19-t0l2007. március 31-ig!!!
• Forint alapú hitelek esetén (új lakás építése és új lakás vásárlása), valamint
• lakás-:. és s!abadfelhas.ználású..deviza (C~f) al.?pú hitelek ben~újtása esetén

NINCS ERTEKBECSLESI, KOZJEGYZOI DIJ, BEJEGYZESIILLETÉK
(MINIMUM 65 OOO Ft MEGTAKARíTÁS!!! illetve egyéb jelentős kedvezmények,

akár teljes banki költségmentességgel
pl.: régi típusú hitelek kiváltása, személyi hitelek kiváltása ingatlanfedezettel).

o Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-áig!
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetóK!

FONTOS!!! Ahitelsze.rződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
o Ahitelügyinlézés az On kényeimének és igényének megfelelően lakásán
: vagy 3! iro~ánkban történik - személyre szaboltan, gyorsan, szakszerűen!
o UJ! UJ! Szolgáltatásunk: ingatlanközvelítés és értékbecslés.
o Régen működ ő szolgáltatásaink: mindenféle biztosílások kötése, ügyintézése,

k~rügyek intézése színvonalas szakmai tudással (pl.: élet-, lakás-, vagyon-,
o géPJármű-, utas-, tanulóbíztosítások, nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak stb.)
o Leinformálhatóak és mobilak vagyunk! Hívjon bizalommal'
• .. Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk!
o Ugylélfogadás és teljeskörű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időpontegyeztetéssel!

Tisztelettel Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, értékbecslő

20/9376-738
Tóth János irodavezető 20/9220-990

Boros Krisztina iroda/ügyvédi asszisztens 20/4551211; 70/5589-247;
tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruház mögött) •............................................•................

.......................................•...•..•...•...•......

1 HITELÜGYINTÉZÉS
o

o
o

o

o
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha valaki tudja énekelni - még mindig viszi asodra, megtelik atüdő leve

gővel, csillogni kezd aszem...
Mostanában, ha hallom - lehet, hogya kor houa magával? - elszorul a

torkom. Hova lett az egyik, mivé lett amásik...?
így nevelődtem így, nevelődtünk. Biztos, hogy más korombelinek is van

hasonló élménye Tragédia, hogy mi ezt nem tudtuk vagy nem mertük így 
vagy hasonlóan csinálni. De talán még lehet - talán még nem késő, hiszen arra
az erőre, amit '48-tól kaphatunk - nagyobb szükség van, mint valaha, hogy ne
történhessék meg, ami megtörténl, ami abukás után egy évvel már borzasztot
ta Tompa Mihályt:

"Testvért testvér, apát fiú elad ...
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír enemzeten,
Megútálni is kénytelen legyen."

Százötvenkilenc esztendő telt el azóta, de Arany János ódájából idézve, bíz
zunk benne, hogy még igaz lehet:

".nőllön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;"

Csak felnézni lehet rá. Soha addig - és azóta sem - voll olyan egységes az
ország. Direkt nem magyarságat mondok, mert a honvédő harcokban egy
akarallal küzdött abudai német ajkú polgár, a szlovák ajkú, frissen felszabadí
tolI jobbágy, az egyenjogúsításra váró zsidó, a debreceni vagy a pápai kol
légium padjait odahagyó diák, az őrnagyként hősi halált halt Gábor Aron. Vagy
majd az Aradon mártíromságat szenvedett tizenhárom. Volt köztük magyar szár
mazású is. Nem mindegyik tudolI magyarul - de Magyarországért meghalni,
igen. Ezért végtelenüI fájdalmas és elkeserítő a mai félrenevell, szerencsétten
ember megnyilvánulása, például aVértanúk napjával kapcsolatban: "Ó, régen·
volt. Minek ezt felemlegetni? Minek ezt is túllihegni? Azérl, mert amelyik nép
nem becsüli a múltját - pláne, amire még büszke is lehet - annak nem lesz
jövője (Kölcsey után szabadon.) Vannak kutatók, akik a tudományosság és
jólértesültség álarcában megkérdőjelezi k az egyes epizódokat. PI. Petőfi nem
mondta el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Nemzeti dalt. Lehet, hogy tényleg
nem mondta el, vagy nem ott, hanem három méterrel arrébb. Legendának akkor
is szép. Nem is ártunk vele senkinek. Más népek anemzeti öntudat erősítésére

ennél sokkal nagyobb legendákatteremtellek. Nos, pitiánerék éppen ezt amég
meg lévő nemzettudatot akarják minden eszközzel halványijani.

Biztos, hogy nincs szebb és nagyobb eseménye nemzeti történelmünknek.
Bizonyítja ezt az is, ha baj van a társadalomban, akkor újra meg újra a Petőfi

vagy aBem szobrához vonul atömeg, és újra zeng aKossuth-nóta. Ha erkölcsi
példákra van szükség, akkor houájuk fordulunk példáért, őket szólítjuk meg.
Ahogy azt Utassy József is tette 1967-bent!) aZúg március című versében:

"a jognak asztalánál lopnak,
népek nevébenl Ste haiolI vagy?!

Holnap aszellem napvilágát
roppantják ránk ahétszer gyávák.

Talpra! Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer aSzabadságról!"

Fogadjuk hát el, hogy kikezdhetetlen fennségű ünnep Március 15. Ártani
csak amai közöny, akényelmesség, az elhallgatás árthat neki.

Mienk ez az ünnep. Hogy magunkénak valljuk, bizonyítsuk ami is, hogy
nem restellünk elmenni koszorúzni, ünnepelni. Feltüuük a kokárdát, még ha
lesz, aki majd biggyeszti az ajkát. Önmagát minősíti - ne törődjünk velel

Gyermekeinknek pedig mutassuk meg az emlékműveket és az emlékhe
lyeket. Ezt még a Kádár-rendszerben is megtették. Szívderítő látvány volt,
amikor a Kossuth úti óvoda kicsinyei kis papírzászlókkal sétáltak aTemplom
kert sarkán lévő emlékműhöz. Az emlékművek ismertek mindkét település
részen. Az emlékhelyek talán már kevésbé. Nos, az egyik avárosháza falán lévő

Petőfi-emléktábla - amely a költő 1849. július 6-i látogatására irányítja
figyelmünket. (Mekkora elégtétel lehetett neki a szabadszállási kudarc után,
hogyagyomaiak felajánlották neki az elhalálozott országgyűlési képviselőjük

helyéti) Amásik emlékhely - erről agyomai oldal tud kevesebbet - az endrődi

öreg temetőben lévő '48-as honvéd tizedes sírja, amit legjobb tudomásom
szerint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói gondoznak. Viszont
- lehet, hogy nem jól tudom -, de azt hiszem, nincs sem utca, sem tér a
lelepülésen elnevezve Március lS-ről.

Jó lenne, ha a mai, felfordult világban 1848 emléke, szelleme lenne az a
pont, amely kapcsán a hőn óhajtott egység kialakulna! Ennek reményében
kívánok az ünnephez és mindenkinek önnön magához méltó megemlékezést!

Kovács Károly

A március 15·i ünnepségek
Gyomaendrődön

10 órakor ünnepi szentmise a Szent Imre-templomban,
majd a Kner Imre gimnázium diákjainak ünnepi meg
emlékezése a '48-as eseményekről, és dr. Latorczai János
országgyűlési képviselő ünnepi beszéde a Hősök terén,
ezt követően koszorúzás.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi

bérlakás bérbeadására
PÁLVÁZATOT ír ki:

Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/C sz. alatt fekvő 2 szoba, konyha
helyiségekből álló, 58 m2 alapterületű, komfort nélküli szociális bér
lakásra.

A lakás lakbére: 4990 Ft/hó.
Apályázat benyújtásának határideje: 200? március 6. napja, melyet

a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályához kell benyújtani.
A bérlő "A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről"

szóló, többször módosított 12/2001 (IV. 27.) KT. számú rendelet 22/A §
ban meghatározottak szerint lakbértámogatást igényelhet.

Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor aszociális
körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az
részesül előnyben, akinek ajövedelmi viszonyai a3. § (1) bekezdésében
meghatározottól 20%-kal magasabb, ha ilyen pályázó sincs, akkor az
előnyt az élvezi, akinek a jövedelmi viszonyai a 3. § (1) bekezdésében
meghatározottaktól 50%-kal magasabb.

VÁRFI ANDRÁS polgármester

CSEMETE CSALOGATÓ
Jöjjön és ismel"je meg munkánkat. Szeretettel várjuk

óvodai nyilt napunkra!
Nincs nagymama, ám vásárolni, pihenni, kikapcso

lódni szeretne? Próbálja ki acsaládi napközi szolgáltatá
sait, akár néhány órára is!

2007. március 12-13-14-én délelőtt 10 órától.
Éljen a lehetőséggel, legyen Ön is néllány órára újra

óvodás! .
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Óvodánk dolgozói és gyermekei.
CSEMETEKERT ÓVODA
GYOMAENDRŐD, BLAHA u. 8.
Telefon: 66/283-278; 20/4540-293

Tisztelettel: Bárdi Zoltánné óvodavezető

Kukaürítés idejének változása·
A március 1S-i ünnep miatt, az e napra (csütörtök) jutó területen a

kukaürítés 16-án, pénteken történik majd. Köszönjük megértésüket!
Gyomaszolg Ipari Park Kft.

A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága értesíti látogatóit, hogya
Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba, Széchenyi u. 9.) teljeskörű

felújítási munkálatok miatt egy később jelzett időpontig ZÁRVA TART.
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NAPIRENDI PONTOKBÓl
• Az ötvenéves évfordulóját ünneplő Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

atestület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy egy emléktáblát helyezhessenek el az
endrődi Közösségi Ház lal án, alakulási helyükön, ahol avároscímert is ábrázol
nák.

• Elfogadták a város 2007-es évi költségvetését. Ennek mérlegadalai
Bevételek mindösszesen 2990612 ezer forint. Az állami normatív támogatás
913290931 forint, átengedett adók, szja-ból átengedett 8% 69601733 fOrint.
szja-ból kiegészítés 388390926 lorint, szja összesen 457992659 forini.
Kiadások mindösszesen 2990612 ezer forint, amiből működési kiadások

Polgármesteri beszámoló
• A képviselő-testület egyemléklappal elismerte és megköszönte Tóth

Lajosné negyvenéves közalkalmazotti munkáját, aki jelenleg apénzügyi osztály
vezetője.

• A polgármester úr bejelentette, hogy egyeztetve a civil szervezetekkel,
polgárokkal, ezután a nemzeti ünnepek a városban egyszer és egy helyszínen
lesznek megtartva. Most, március 15-én, a Nemzeti ünnep megemlékezései
csak az endrődi városrészben, aHősök terén zajlanak Természetesen apártoL;,
civil szervezetek, intézmények bárhol, bármikor rendezhetnek ünnepséget.

• A kistérség alakításával kapcsolatban Várfi András elmondta, hogy az
elképzelések szerint Dévaványával és Szarvassal állnak tárgyalásban. Az. első

esetben Ecsegfalva, Dévaványa, Hunya, Mezőberény, Csárdaszállás,
Gyomaendrőd mintegy negyvenezres lélekszámú kistérséget alkotott volna, ám
a közelmúltban Mezőberény elutasította a részvételt. így kevés az esélye a
továbbiakban e kistérség létrehozásának. Március végéig kell dönteni abban,
hogyan határoz a testület e problémában. A szarvasi kistérség belépésünkkel
negyvenötezressé válhat, vagy pedig maradunk a békési kistérségnél, amely
ötvenhatezres lélekszámú Ebben az új helyzetben a lakosság, a szervezetek
véleménye is sokat számít, aminek kinYilvánítására az adott időpontig van
lehetőség.

• A Tűzoltó Köztestület létrehozása esetén a gyomaendrődi egyesületre
építve jönne tétre egy olyan köztestülel, amelyellátná a tűzoltási és ezzel
kapcsolatos feladatokat. Erre megfelelő állami pénzek állnak rendelkezésre.
Akalasztrófavédelemmel történt egyeztetés során kiderült, ők is támogatják ezt.
A helyi egyesületet meg kell erősíteni a létrehozás érdekében, ez a következő

feladat.
• A városban folytatódnak a turisztikában, idegenforgalomban részt

vevőkkel a megbeszélések az ágazat fejlesztése érdekében, ugyanakkor kidol
gozás alatt van egy olyan irányú koncepció is, amiben helyi érdekellek
véleménye is figyelmet kap majd.

• Ahivatal endrődi kirendeltségén elkészült avizesblokk felújítása

NAPIREND ElŐTTIEKBŐl

A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. február 22-én

2251416 ezer, felújítások 21000 ezer, fejlesztések 147080 ezer, tartalék
571116 ezer forintot lesznek ki.

• A város beruházásainak rendjéről szóló rendelet célja egy olyan rend
megalkotása, amely biztosítja az igények optimális kielégítését, beleértve az
elhatározott beruházás gondos előkészítését, a jóváhagyás szerinti meg
valósítását, s ezzel az önkormányzati források hatékony felhasználását, továbbá
a jogszabályok szerinti finanszírozást és elszámolást.

• A Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi a városban a hulladékszállítási és
ártalmatlanítási szolgáltatást. Ehhez minden évben módosítani szükséges az
anyagi támogatását. A2007-es évre az önkormányzat 59500 ezer forintot szán
erre. Ez ideig ez aszolgáltatás alakosságnak ingyenes, ám felül kell vizsgálni e
rendszer módosítását. Jelenleg például a heti egyszeri ürítés kertes házaknál
3600 forintba kerül, lakótelepeken, heti kétszeri ürítéssel ez 4256 forint évente
egy kukára vonatkozóan.

• Helyi adókról szóló rendelet szerint, építményadó vonatkozásában az
adóalanyt adókedvezmény illeti meg bizonyos feltételek szerint. A
környezetvédelmi egyesületek esetében változik a rendszer, mivel2007-től az
egyesületek nem az adózók egyenkénti befizetései alapján kapják meg atámo
gatást, hanem az önkormányzattól egyösszegben, elszámolási kötelezettség
mellett. Ez amódszer költségkímélő mindkét fél számára, és az önkormányzat
ellenőrizni tudja az adott támogatás felhasználását is.

• Az autóbusz helyi közlekedés-pályázat értékelése egyszerű volt, hiszen
egy pályázó voll, aDomusz Busz Kft. Továbbra is ők látják el avárosi közlekedés
bonyolítását. Amegállapítások szerint ez aszolgáltatás nem kielégítő, ezen vál
toztatni kell, továbbá meglelelő menetrend kialakítása is szükséges.

• A Békés Megyei Vízművek Rt. idei évre vonatkozó vízterhelési díjának
jóváhagyása megtörtént. A lakossági fogyasztó vízterhelési díja 26,40
FVm3+áfa. Önkormányzati fogyasztó 26,40 FVm3+áfa, hatósági díjas fogyasztó
39,60 FVm3+áfa, szippantott szennyvíz 59,40 FVm3+áfa.

• Tanévenként két fiatal kaphat a képviselő-testület által alapított tanul
mányi ösztöndíjat. A 2007/08-as tanévre felsőoktatási intézménybe felvett fia
talok számára havi 8000 Ft/fő/hó összegben, félévenként egyösszegben
kifizetésre kerülő 40000 Ft tanulmányi ösztöndíj elnyerésére pályázatot írnak ki.
A feltételek között szerepel például, hogy helyi lakos legyen, olyan tanul
mányokat folytat, amely végzettség atelepülésen is hasznosítható, atámogatás
igénybevételének megfelelő időtartamáig Gyomaendrődön kíván dolgozni ... A
pályázat beadási határideje 200? szeptember 30

• A város által kiírt mezőőri állás pályázatára 10 fő nyújtotta be jelent
kezését. Afeltételeknek, apályázati kiírásnak megfelelő három személy közül a
bizottsági elnökök Smíri Sándort találták megfelelőnek. Az. állás március Hétől

tölthető be.
• A képviselő-testület felmondja tagsági viszonyát a Települési Önkor

mányzatok Országos Szövetségében június 30-ával, s egyidejűleg kinyilvánítja
belépési szándékát aMagyar Önkormányzatok Szövetségébe.

BEIRATKOZÁS!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

2007/2008-as tanévre az óvodai és az általános iskolai beíratás időpontját

200? március 19., 20., 21. napjára rendelte et.

Tisztelt Szülőkl
Óvodai beíratás
A szülő az állala kiválasztott óvodába írathat ja be a 200? évben 3 éves

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

Az a gyermek, aki 2007. évben az ötödik életévét betölti, az óvodai
nevelési év első napjától kezdődően:'" 200? szeptember 1. - óvodai nevelés
keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása
200? szeptember 1. napján kezdődő 2007/2008-as tanévben tanköte

lessé válik az agyermek, aki 2007. május 31. napjáig betölti hatodik életévét,
ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettségei eléri. Aszülő kérelmére agyer
mek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2007. december 31.
napjáig tölti be.

Felhívom aSzülők figyeimét, hogyabeiratkoZáskor az alábbi iratokat kell
bemutatni:

• agyermek születési anyakönyvi kivonata
• agyermek lakcímét igazoló irat
• agyermekről készült óvodai szakvélemény
• aháziorvos igazolása agyermek iskolaérettségéről.

Kérem atisztelt Szülőket, hogya gyermekük óvodai, iskolai beíratásának
szíveskedjenek afenti időpontban eleget tennil

Ha a szülő gyermeke beíratásál elmulasztja, a 218/1999. (XII. 2.)
Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja alapján 50 OOO Ft, azaz ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható. Dr. Csorba Csaba jegyző
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Új vezető a Liget.fürdőben

2007. MÁRCIUS

Mint ismert, a Liget-fürdö élére, Furka Sándor felmondása
miatt új ügyvezető került, Szabados Krisztina személyében.

(Rövid életútja: a középiskolában kereskedelmi szakon érettségizett,
elvégzett egy reklám, marketing menedzsment szakot is, majd a Tessedik
Sámuel Főiskolán logisztikai agrármérnök képesítést szerzett. Később a
közgazdász szakmérnök diplomáját is megkapta, jelenleg a budapesti
Kommunikációs Főiskola PR szakára jár.)

Ez afeladat felelősségteljes, ám mégis sokak állal kritizált tevékenység
városunkban. Szabados Krisztinával beszélgettünk megváltozott fel
adatairól, a fürdővezetést illető terveiről.

• Hogyan került a vezetői székbe?
2005 januárjától dolgozom a fürdőben mint menedzser. Elláttam az

ügyvezető helyettesi feladatokat is. A városvezetés úgy gondolta, hogya
vezetőcserét, Furka Sándor felmondása után, házon belül oldja meg. 2008.
május 31-ig valószínűleg nem pályáztatják meg e posztot, addig kaptam
lehetőséget bizonyítani, hogy van másfajta lehetőség is a fürdő

működtetésére. Én inkább a közgazdász és pénzügyi szemléletmódot
képviselem a munkámban. Régebben vállalkozóként vendéglátásban dol
goztam, ezért is kicsit másként látom adolgokat, s talán más irányba lendít
hetem afürdőt.

• Milyen tervekkel, elképzelésekkel vette át astafétabotot?
Rengeteg tervem van. Mivel ez egy önkormányzati cég, ezért általában

adöntésekhez ajóváhagyásuk szükséges. Az eddig eltelt két hétben, mióta
átvettem az irányítást, folyamatos tárgyalások és egyeztetések folynak
Minden tekintetben a bevétel növelése a cél, szolgáltatásaink bővítésével,

például a gyógyszolgáltatások körét, valamint a kinti és benti szolgáltatá
sokat is lejlesztenénk. Csak egy példát: a szauna mellé egy infrakabint,
aztán egy "sószobát" telepítenénk a közeljövőben. Egyébként az előző

Híradó lapszámában megjelent erre az évre készített programjaink listája,
amivel szeretnénk a nyitva tartási időben úgy alakítani az itt-tartózkodás
alatti szórakozást vendégeink számára, hogy jól érezzék magukat, érdemes
legyen még többeknek eljönniük hozzánk. Továbbá igyekszünk a televízió
ban látványos hirdetésekkel kedvet csinálni afürdőnkhöz, akempinghez és
a településhez. Országosan is ritka, jó elhelyezkedésű a kempingünk,
hiszen egy területen található a fürdővel, ami nagyon előnyös, s mindez
szép, ligetes zöldterületen.

Garázstelek
és értékesítés

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata döntött arról, hogya tulaj
donában lévő Vásártéri lakótelepen a 34-es számú épület előtt lévő

közterületből 10 db garázshely kialakításához szükséges telekrészt
értékesít bruttó 6000 Ft/m2 fajlagos vételáron.

Az értékesítéshez avevőknek építőközösséget kell alakítaniuk.

Agarázshelyek kialakításához szükséges további információk apol
gármesteri hivatal műszaki és vagyongazdálkodási osztályán Csényi
István ügyintézőnél kérhető. Telelon: 386-122/136-os mellék.

2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj
donát képező Gyomaendrőd, Fő út 61. szám alatti 5711/1/N2. helyrajzi
számú társasházi bérlakást bérleti joggal terhelten értékesílésre
meghirdeti nyílt árverésen. Az árverés időpont ja: 2007. március 23., de.
9.00 óra. Az árveréssel kapcsolatos további információk a polgármes
teri hivatal műszaki és vagyongazdálkodási osztályán Csényi István
ügyintézőnél kérhető. Telefon: 386-122/136-os mellék.

• Milyen elvárásokat és feltételeket támaszt az ó'nkormányzat az előb

biek melletl agazdaságosság szempontjait figyelembe véve?
Az önkormányzat a támogatást idén valamelyest csökkentette, ami egy

folyamatos célkitűzés évekre vonatkozóan. Persze, azt tudni kell, hogy
bizonyos támogatás nélkül egy fürdő nem tud üzemelni sehol az országban.
Véleményem szerint aszálláshelyeket kellene nekünk céltudatosan bővíteni,

s akkor a fürdő nullszaldósra, vagy akár pozitív irányba juthatna. A
bevételeket természetesen a szolgáltatások bővítésével lehet növelni.
Azonban aköltségek csökkentése nagyon is véges lehetőség. EI kell mon
dani, hogy Furka Sándornak nagy erénye volt a kiadások erőteljes

redukálása Lehetne még lejjebb vinni ezeket, de akkor már aszolgáltatás
minőségének rovására menne a dolog, ami éppen ellenkező hatást pro
dukálna, tudniillik, hogy csökkene abevétel is ... Ezt könnyű belátni. Akölt
ségeket inkább beruházásokkal, ·modernizálások~al lehetne még csökken
leni, hiszen olyan technológiákra lenne szükség, amit az építéskor nem vet
tek figyelembe Az új termál kút üzembe helyezése is segít ezen a prob
lémán, például gázfűtés helyett melegvizes fűtést alkalmaznánk.

• Az idei működésben lesz-e változás, afőszezonra hogyan készülnek?
Folyamatban van a felkészülés a nyári nyitáshoz is. Az új fürdőrész

átadásától lassan már eltelt három év, s az állagmegóvás ennél nagyon
fontos. Azonban atovábbi modernizálást is komolyan kell venni. Atervezett
csúszda, aparkoló és ahévízkút jövőbeli és folyamatos megvalósításához
az önkormányzat segítségét várjuk, amelyekhez csatlakozó pályázatok szük
ségesek, sezek sokszor elég nehéz ügyek. Aparkosítás, afüvesítés, amint
egy kéthektáros területen, minden évben megújuló feladat. Most avédett fa
gondozása is megtörtént már, és más balesetveszélyes fáké is. Avédett fa
köré kis látványkerítést építünk, s egy dísztáblával jelöljük meg.

• Az árak változnak-e?
Árváltozás nem lesz. Például: anapi belépő ára 730 forint, agyermek

jegy, a diák-, katonaigazolvánnyal és nyugdíjas igazolvánnyal 480 forint.
Megmaradnak nyárra a délutános kedvezmények is 17 órától (télen 16
órától) A kempingbelépők is elfogadható árszinten maradnak. A kemping
komforlján kell még változtatni, ahhoz, hogy avendégeink kellemesebben,
korunk megváltozott igényeinek megfelelően érezhessék magukat, aszol
gáltatás egyre jobb lehessen. Ugyanakkor az áthelyezése is lehet, hogy
napirendre kerül, új területet jelölnek ki számára. -b-

Tanulj meg tanulni!
AHumán Munkaközösség két tagja: Gordos Zsuzsanna és Hunya Jolán

tanárnők 2007. január 13-án aSzegedi Tudományegyetem Neveléstudományi
Tanszékén egy új tanulási módszerrel foglalkozó továbbképzésen vettek részt,
amelynek a lényege, hogy az önszabályozó tanulás fejlesztése elősegítse a
diákok hatékonyabb tanulását.

Magyar irodalom tantárgyból 5. osztályban heti egy alkalommal, összesen
10 órában kell amódszert alkalmazni.

Akísérlet vezetője Molnár Éva egyetemi adjunktus, akivel állandó és szoros
kapcsolatban állnak afejlesztést végző pedagógusok.

Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestülele

Üdülési csekk pályázók köre 2007·ben
• 61. életévüket betöltött nők és a62. életévüket betöltött férfiak, akiknek

ajövedelme nem haladja meg a75 OOO Ft-ot
• logyatékkal élők

• szakiskola, valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil
szervezet.

A 2007. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek
támogatásban, akik 2006-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány pályázatai keretében.

Pályázatok benyújtás i határideje: 2007. február 15.-április 30.
Bővebb felvilágosítást kaphat a www.udulesicsekk.hu oldalon vagy a

Taurinform Irodában.
Köszönettel: Varjú Andrea
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• furulya
• média
• dekoratőr

• honismeret

Tanító nénik, akik várják akisdiákokat:

Szakköreink:
• énekkar
• irodalmi színpad
• újságíró
• informatika
• rajz és tüzzománc.
Tehetséggondozásunk szinterei:
• nyelvvizsga-előkészítő foglalkozás

. • felvételi előkészítő foglalkozás
• tantárgyi foglalkozások
Évek óta eredményesen szerepelnek tanulóink különböző szintű tantár

gyi és sportversenyeken, vetélkedőkön.

• A szabadidős tevékenységeket, programokat Diákönkormányzatunk
szervezi nagy sikerrel.

•. Iskolánk életéről aSULI-TÜKÖR című iskolaújság ad tájékoztatást.
Szabadidős programjaink közül a legnépszerűbbek:

- Bálint-Valentin Napi Kavalkád
- Kis Bálint Napok rendezvénysorozat
- farsang
- játszóházi foglalkozások
- házi versenyek, vetélkedők

- Darvas Tibor Emlékversenyek
- kirándulások, erdei iskola, táborozások
- papírgyűjtés

- jeles napokhoz kapcsolódó hagyományőrző délutánok
- ünnepi megemlékezések
- színház, hangverseny és mozI látogatása.

ISKOLÁBA HíVOGATÓ...
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐi TÁJÉKOZTATÓJA

Kedves Szülőkl

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük ősztől első

osztályos tanuló leszl

Minden évben izgalmakat, várakozásteli hangulatot idéznek elő a
tavaszi hónapok, amikor az óvodások beiskolázására kerül sor. Aszülőkben

él aszorongás, milyen lesz az iskola, hogyan állja meg ahelyét gyermekük
az új körülmények között? Akisdiákok számára is meghatározó pillanat az,
amikor megkezdik általános iskolai tanulmányaikat.

Az iskolaválasztás megkönnyítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani
iskolánk életének rövid bemutatásával.

Városunk legnagyobb általános iskolájaként 573 tanuló nevelését
oktatását 45 pedagógus biztosítja, valamint 22 technikai dolgozó segíti.

AHősök úti épületben az 1-4. évfolyam, aJókai és aFő úti épületben
5-8. évfolyam diákjai tanulnak.

• Első évfolyamon kiemeit feladatunknak tekintjük az olvasás, írás,

számolás biztos megalapozását.
• Az alapkészségeken túl rontosnak tartjuk az idegen nyelv és az infor

matikai alapismeretek oktatását is.
Ezért már első évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az emelt szintű

angol, illetve német nemzetiségi nyelvoktatásra, egyéni választás alapján
Negyedik évfolyamtól valamennyi tanuló tanórai keretek között tanulja

az angol vagy német nyelvet.
Felső tagozatos tanulóink abontott idegen nyelvi tanórák mellett angol

és német tehetséggondozáson, szakkörön, nyelvvizsgára és középiskolára
történő előkészítő foglalkozáson is gyarapíthatják nyelvtudásukat.

• Az egészséges életmód keretén belül kisdiákjainkat minden nap jól
kidolgozott tartásjavító gerinc-, illetve nyújtó gyakorlatokkal és lúdtalpjavitó
reladatsorokkal rejlesztjük.

Harmadik évfolyamtól testnevelés óra keretében szakképzett úszások
tató segítségével, heti két órában, valamennyi tanulónk térítésmentesen
sajátílhatja el az úszás alapjait.

Az iskolai testnevelési órák és sportfoglalkozások keretében a
sportolási lehetőségek széles skáláját kínáljuk diákjainknak. Az országos
második és harmadik helyezésekkel büszkélkedő tornászainkat, valamint a
kézilabda-, foci- és röplabdaszakosztály munkáját a Kis Bálint
Sportegyesület támogatja.

• A tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink felzárkóztatását logopé
dus, fejlesztő és gyógypedagógus segíti. Biztosított agyógytestnevelés is.

• A tanórai kereteken túl tanórán kívüli szakköri, sportköri, tehetség
gondozó és felzárkóztató foglalkozásokon mélyíthetik el ismereteiket diák
jaink

Epresi Mihályné, Ilike néni: "Vallom, hogy az egyik legszebb hivatás az
apró gyermekeket megtanítani írni, olvasni, számolni."

Orbán Józsefné, Rózsika néni: "Hiszem, hogy nevelni és oktatni
szeretettel és türelemmel lehet" .

Tóth Andrásné, Magdika néni: "Meggyőződésem, hogy jól tanítani
csak szeretettel lehet."

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a
NyílT NAPOKRA 2007. március 12-13-14-én az első két tanitási

órára, és a "SULlKÓSTOlÓRA", amelyet 2007. március 9-én 15.00 és
18.00 óra közötti időpontban rendezünk meg a Hősök úti iskola
épületünkben.

Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestülete
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Gyomaendrődirendezvények 2007.
IDŐPONT RENDEZVÉNY HELyszíN

Március 9. Csizmadiák és cipészek
Endrődön - ismeretterjesztő

előadás és beszélgetés Rózsahegyi Könyvtár
Március 11. Pécsi Ildikó színművész önálló Apolló Mozi Pódium

estje aNőnap tiszteletére Kávézó
Március 14. Varga Lajos Tornász

Emlékverseny Városi Sportcsarnok
Március 28. Operett est Katona József Műv. Közp.
Március 28-29. Komédiás Kör bemutatója Apolló Mozi Pódium K.
Április
Április 2. Városi Bor- és Szárazkolbász Katona József Műv. Közp.

Verseny
Április 21. Endrődi szőttesek című kiállítás

megnyitója Endrődi Tájház
Április 21. IV Gyomaendrődi Néprajzi

Konferencia Endrődi Közösségi Ház
Április 27-28. IX. Nemzetközi Sajt- és Erzsébet-liget

Túrófesztivál
Május
Május 1. Ingyenes szezonnyitó Liget-fürdő

Május 27. 40 éves aKörösmenti
Néptáncegyüttes több helyszínen

Május 27. Városi Gyermeknap Besenyszegi játszótér
Június
Június l-J XIV Ghost's Bikers Party Erzsébet-ILiget

Motorostalálkozó és Sörfesztivál Liget-fürdő

Június 2. A"Bogrács Napja"
V Paprikáskrumplifőző-verseny Öregszőlő

Június 17. A35 éves RUMBA Táncsport
Egyesület évzáró táncbemutatója Katona József Műv. Közp.

Június 29.- XIV. SZAKE Diákszínjátszó Katona József Műv. Közp.,
július 6. Tábor Apolló Mozi Pódium K.

A lista nem teljes. A rendezvényekről bővebb felvilágosítást kérhet a
Tourinform Irodában, illetve awww.gyomaendrod.hu oldalon aTourinform
oldalán megtalálja ateljes rendezvénynaptárt.

Megújult a pihenól1áz Bükkszentkereszten!
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Termé

szetbarátainak Köre mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. Az év első

felében megtörtént abükkszentkereszti pihenőház tovább már nem odázható
felújítása. A legszembetűnőbb változás a mosdóhelyiségekben tapasztal
ható. Új csempe, járólapos burkolat, új térelválasztó elemek, tusolók kerül
tek a fürdőszobába. Meglörtént az épület külső-belső festése, mázolása.
Minden helyiség új padlóborítást kapott (a közös helyiség linóleumol, a
szobák laminált parkettát. akonyha járólapot). Ahárom kisebb szoba ágyait
komfortosabbra cserélIük, akonyha felszereltségét bővítettük.

Afelújítások költségeit apályázati úton nyert 80 OOO Ft-ból, aszja 1%
ából befolyt 132 OOO Ft-ból, valamint tagdijakból és pártoló tagdijakból
finansziroztuk. Az egyesület tagjai befizetésükön felül társadalmi
munkájukkal is kivették részüket az átalakítás i teendőkből.

Anyári szezon látogatóit már afelújított ház fogadta és fogadja ezen túl
is. Az egyesület tagjai nevében köszönjük Gyomaendrőd Polgármesteri
Hivatalának, agyomaendrődi polgároknak az eddigi támogatást, és továbbra
is számítunk aszja 1%-ának relajánlására. Adószámunk: 19056669-1-04.
Avezetőség úgy határozott, hogy az éves tagdij 1200 Ft marad, illetve tag
jaink és pártoló tagjaink személyenként, éjszakánként 1000 Ft térítés
ellenében vehetik igénybe pihenőházunkat. Kérjük, hogy a szállás iránti
igényeket Lakatos Tibornál jelentsék be személyesen vagy telefonon (06-20
365-3683)

Várjuk osztályok, családok, baráti körök jelentkezését!

KÖZLEMÉNY
Békében és nyugalomban

Március lS-én ünnepelni kell, békében és nyugalomban. Ettől senkinek
nincs joga megfosztani sem a többséget, sem magát az ünnepet. Az elmúlt
időszak eseményeinek durva politikai hangvétele világossá tette, hogy ma aleg
fontosabb a köztársaság és az alkotmányos rend védelme, a közintézmények
megóvása, aköznyugalom fenntartása. Ennek érdekében egyenes beszéddel, új
kezdeményezésekkel és világos politika/szándékkal fel kell oldani amagyar tár
sadalom politikai megosztottságát. Fontos nyitni aszakmai, az érdekképviseleti
és acivil világ felé, és wel párhuzamosan többet és tudatosabban kell beszél
ni ajövőről Arról, hogy mi miért történik, hogyareformintézkedések tükrében
hogyan változik majd életünk, lehetőségeink

Álláspont városunk 2007. évi költségvetéséről
Városunk 2007. évi költségvetését ezen írás megjelenésekor a képviselő

testület már elfogadja Aköltségvetési előterjesztés leszögezi, hogy az ország
gyűlés minden olyan változást elfogadott, amely kedvezően érintette önkor
mányzatunkaI anormatív elemeket illetően. Ennek több szempontból is jelen
tősége van: működik az érdekérvényesítés mechanizmusa, nem voltak túlzóak
az igények, valamint az országos és önkormányzati hatalmi differenciákat
figyelembe véve is leheteU konszenzusl találni. Megfelelő egyeztetésekkel, a
demokratikus fórumok működtetésével van mód az ilyen megszorított költ
ségvetési évesetén is eljutni amég elfogadható megoldáshoz. Gyomaendrődön
minden fontos költségvetési téleire jut forrás, de természetes, hogy csak
takarékosan.

Értékeljük, hogy nem történtek "pánikintézkedések" , mint ahogy az ország
sok településén tapasztalhattunk ilyet. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor
hangsúlyozni azt, hogy amennyiben a lelepülésünk intézményrendszerénél
további megszorítások válnak szükségessé, úgy azok teljes mélységű szakmai
egyeztetés és az összes mutató objektív feltárása és összevetése mellett kerül-

jenek kialakításra MSZP városi szervezete

Nőnapi köszöntő

.A szép arc minden látvány közül a legszebb,
s a legédesebb dallam armak a nőnek a hangja.
akit szeretünk." (La Bruyére)

A közeLgő Nőnap aikalmából e gondoLattaL köszöntünk
minden kedves HöLgyoLvasótt Köszöryük, hogy vannak
nekünk. hogy értelmet adnak életünknek, hogy gondos
kodnak rólunk!

MSZP városi szervezete
Földesi Zoltán, MSZP országgyúlési képviselő

Bemutatkozási lehetőség amatőr énekeseknek,
zenészeknek

Az endrődi Közösségi Ház március 31-én, szombaton 15 órai kezdet
tel bemutatkozási lehetőséget nyújt amatőr magyarnóta- és
operetténekeseknek. Kérjük, a zenei alapot hozzák magukkal. Az
amatőrök bemutatkozása után Szilágyi Ida, magyarnóta- és operetténekes lép
színpad ra.

Április 7-én, szombaton az Újhold együttes ad koncertet aházban.
Az Újhold műsora előtt amatőr zenészek mutatják be rövid produkciójukat.

Anem hivatásos művészek ajelentkezésüket március 19-ig adhatják le a
Közösségi Házban személyesen, vagy a(66) 386-917-es és a(20) 7708-777
es telefonszámon, avagy akozossegihaz@fibermail.hu e-maii címen.

Az endrődi Közösségi Ház márciusi további programjai:

Ágról szakadt Tilinka,
ABékés megyei Napsugár Bábszínház előadása:

március 2. (péntek) 10.00 óra

Emlékezés Jacques de Molay-re,
aTemplomos Lovagrend utolsó nagymesterére:
március 17. (szombat) 13.00 óra
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LevélBármilyen furcsa is, a mai világban vannak még
közösségek, baráti társaságok, amelyeknek közös
témáik, közös emlékeik és a jövőre vonatkozólag
közös terveik vannak. Persze, mint mindenhez, ehhez
is kell egy nagyon fontos ügy, egy karizmatikus személyiség. Sóczó Bálint
barátunk olyan életérzést sugározott, me ly az idő múlásával is megkívánja
tőlünk azenei világ igényesebb ismeretét és igényesebb művelését is.

2007. február 10-én harmadszorra rendeltük meg "érte - neki" az
emlékestet, ami az összes résztvevő számára egy kicsit "megtisztulást" , a
fiatalabb éveinek felidézését, afolytonosságnak azt az érzését jelenti, hogy
érdemes az élet, azene tartalmasabb oldalát képviselni. Akoncert városunk
összes zenészét arra inspirálta, hogy a tőle telhető legszínvonalasabb pro
dukcióját hozza el és mutassa be. Mint minden évben, most is aMarjai
Lajos által készített kisfilm hangolt rá minket Bálint fantasztikus
egyéniségére, varázsára, akor általa jelképezett hangulatára.

Idén egy fergeteges formáció kezdte akoncertet, tagjai: a"Nagy Öreg"
Akantisz, Valach Sanyi, Szarka Zsolt és Csemniczky Dávid kifejezetten erre
az alkalomra készitett számokkal mutatkoztak be. Szerencsénkre az utolsó
pillanatban egy fiatal tehetség is elvállalta abemutatkozást: Cserenyecz Dó
ri, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola 16 éves növendéke, spanyol és dél
amerikai dallamokkal nyűgözött le bennünket. Természetesen bemutattuk
közönségünknek, és ismertettük elért eredményeit, valamint megerősítettük

abban, hogy felkészültsége akonzervatóriumi felvételire megalapozott.
Az Insipid, aNasmith, az Újhold, a Borsodi Blue játékán is érződött,

hogy egyszer egy évben ez azenélés egész másról szól, mint atöbbi kon
certjeik. Az Apolló Mozi Pódium Kávézó harmadszorra adott helyet ennek a
különleges eseménynek. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy aszülők, a
testvérek, a rokonok, a zenésztársak, abennszülött fiatalok méltónak tar
tanak bennünket a"Bálinti szellemiség" megjelenítésére és továbbvitelére.

Sajnos, mint mindig, vannak emberek, akik, ha eljönnek erre az estére
észre sem veszik, fel sem figyelnek rá, hogy hova és milyen alkalomra
érkeznek.

Előre is elnézést kérek abarátainktól, törzsvendégeinklől, hogy ezt az
emelkedett alkalmat használom fel bizonyos negatív tendenciák közlésére,
de ami életünket és avendégeink hangulatát is erősen befolyásolják.

A TRENDL KFT. tulajdonosainak célja, hogy kulturálI, jó hangulatú
színteret teremtsen, tartson fenn, és magas szinvonalon működtesse az
Apolló Mozi Pódium Kávézót. Úgy tűnik, hogy bizonyos emberek, csopor
tok értékrendzavarukban tekintet nélkül zavarják meg más emberek
szórakozását. Ma már nem elég az, hogy igényes, tiszta környezetben,
udvarias, józan, felkészült vendéglátós, szolgálatkész tulajdonosok fogad
ják avendégeket.

Miután, sajnos, kénytelen vagyok a témában elmélyülni, a következő

elemeket tartom fontosnak kiemelni:
"Az alkohol és a bűnözés közötti kapcsolat (PTE DL Tagozat,

Kriminológia tantárgy) című szakdolgozat.
Az alkohol - kémiai lag az etil-alkohol, etanol - az emberiség által

évezredek óta ismert, szőlőből és gyümölcsökből előállítható tápanyag és
élvezeti szer. Az alkohol szó arab eredetű (alkohole), jelentése: nagyon
finom. Az alkohol oldja agátlásokat. Ez ahatása abban áll, hogy csökkenti
aszociális visszacsatolás iránti érzékenységet. Ez azt jelenti, hogya szemé
lyiség kevésbé érzékeli a kommunikáció állal másokban kiváltott hatását,
kevésbé figyel ezekre, márpedig a gátlások lényege éppen a külvilág vélt
vagy észlelt reakcióira vonatkozó fokozotl érzékenység. Lényegében ez az
alkoholhatás.

Az, hogy az alkoholhatás akonkrét személyből milyen reakciót vált ki,
függ az elfogyasztott alkohol mennyiségétől, és különösen az egyén alko
holfogyasztással kapcsolatos magatartásától. A részegségnek már
önmagában is hátrányos egészségügyi és társadalmi konzekvenciái lehet
nek. Egyrészt azért veszélyes, mert az élvezeti szerekhez való hozzászokás
visszaélésen alapul, és a részegség alkohollal való visszaélés. Másrészt
pedig azért kockázatos, mert olyan heveny mérgezési állapotot jelent, amely
tudatzavart és az önkontrollnak a véralkoholszínttől függő részleges vagy
teljes elvesztését eredményezi

Arészegséggel összefüggésben megemlítendő az
ún. veszélyes ivás jelensége. Az ivás akkor veszélyes,
ha amunkával, életmóddal interferál (pl. aulóvezetés
sel, gépekkel vagy magas helyen történő munkával),

vagy ha az ivás kis mennyiségben is károsító hatású."
Gondolat.hu - Elemzés - Abűnözés helyzete Magyarországon
Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter előterjesztésében tárgyalja az

Országgyűlés a társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját. Jelen
elemzés, az érdemi vitát segítendő készült.

Abűnözés az 1990-es évek utolsó harmadától kezdődően magas szin
ten stagnál (1996-ban 466, 1998-ban 597, 2000-ben 450, 2001-ben 465,
2002-ben pedig 420 ezer bűncselekmény elkövetése vált ismertté).
Magyarországon a változások kezdő évében, 1988-ban minden tízezer
lakosra 174,8, 1992-ben 432,6, 2001-ben 456,5, 2002-ben 413,6 bűncse

lekmény jutott.
Abűncselekmények által okozott károk és költségek:
A kár megtérülésére vonatkozó esély igen alacsony szintje miatt

csökken a feljelentési hajlandóság és a hatóságokkal való együttműködési

készség. Mindez a büntető igaszságszolgáltatás iránti bizalmat gyengíti
GYENGESÉGEK
• Az önkormányzatok még nem éreznek kellő felelősséget ahelyi biz

tonságért, indokolt mértékű eszközrendszerrel sem rendelkeznek.
• Hiányzik az együttműködés a szociális, az egészségügyi és az

oktatási intézményekkel.
• Erőtlenek a helyi biztonság problémáival kapcsolatos közösségi

megoldások.
• Alacsony az ismertté vált bűncselekmények felderítési hatékonysága

VESZÉLYEK
• Továbbra sem esik egybe a bűnözéstől való félelem és a sértetté

válás ténye.
• Felnőtt egy olyan nemzedék, amelynek szocializációjából hiányzik a

munkakultúra.
• A média egy része továbbra is csak a szenzációt tartja "piacké

pesnek".
• Az önkormányzatok feladatvállalása nem terjeszkedik túl aszituációs

eszközök támogatásán.
15 éves tanuló (MTI nyomán 2006. december 5. 18.53) az órán

megfenyegette diáktársait és apedagógus!, akit tamponnal is megdobált. A
fiatal lány dühkitörésében egy papír lapot is meggyújtott az osztályterem
ben. A diákot végül a kiérkező rendőrök fogták le, és beszállították a
kapitányságra. Ellene vélhetően garázdaság miatt indítanak eljárást.

Ebben a hírben a kulcsszavak: diáklány, megfenyegette, tamponnal
megdobál!, dühkitörés, meggyújtott!

2007. február 10-én a kávézóban: 40 év körüli, meglett, testes férfi,
megfenyegette a tulajdonost, tele sörösüveggel (ami a keze ügyébe akadt)
dobta meg, kétszer vezették ki

Gyomaendrőd város összes illetékeséhez intézem a kérdést: KI és MI
védi az állampolgár életét és tulajdonát, aki munkáját magas színvonaion és
a rá vonatkozó törvényeknek mindenben megfelelve végzi, semmilyen rá
utaló magatartást nem tanúsít (játékautomata, drog, pancsolt ital, durva
zene stb. nincs, gorillát elvből nem használunk)?

Atéma kimeríthetetlen, folyt. köv.
Tisztelettel:
Kovács Erika, az APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ tulajdonosa

Tisztelettel megköszönjük, ha adója 1%-ával óvodánk alapítványát támogatja
Alapílványunk: Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18379778-1-04
Az elmúli évben befolyt összegből, 33009 forintból, gyermeknapi kirán

dulást szerveztünk.
Köszöneltel: Szabó Istvánné, aSelyem Úti Óvodáért Alapítvány kuratóriumá

nak elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ!

2007. MÁRCIUS

A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa

tájékoztatja a tisztelt Betegeket, hogy 2007. január 1-jétől

BETEGELŐJEGYZÉSI rendszer mú1<ödik a SzakrendelólJen.
Az 581·180-as telefonszámon vagy személyesen lehet

időpontot kérni.
Továbbá a vizitdíj bevezetésével kapcsolatban az alábbi

. tájékoztatót mellékeljük.

AVárosi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen,
térítéssel. valamint vizitdíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgál
tatásairói, avizitdíj és térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről.

Jogszabályi háttér:
2006. évi CXV. törvény. Egyes. az egészségügyet érintő

törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról.
319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása.

320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelete, a térítési díj ellenében
igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Karm. rendelet módosításáról.

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó
egyes egészségügyi szolgáltatásokról.

4/2007. (122.) Korm. rendelet. Egyes, az egészségügyet érintő kor
mányrendeleteknek avizildíj és akórházi napidíj bevezetésével kapcso
latos módosításáról.

16/2007. (II. 13.) Karm. rendelete avizitdíjjal és akórházi napidíj
jai kapcsolatos egyes kérdésekről.

A 2006. évi CXv. törvény értelmében vizitdíj megfizetése 2007.
február 15. napjától kötelező.

Avizitdíj mértéke ajáróbeteg-szakellátás tekintetében alkalmanként
300 Ft.

Egyalkalomnak tekinthető minden orvos és beteg között megvaló
suló gyógyító vagy diagnosztikai célú ellátás. illetve egészségügyi szak
dolgozó által abetegen végzett diagnosztikai célú ellátás.

Amennyiben a biztosított beteg ugyanazon egészségügyi szolgál
tatónál egy nap több járóbeteg szakellátást vesz igénybe. avizitdíjat az
első ellátás igénybevételének megkezdése előtt - azaz egyszer - kell
megfizetn i.

Avizitdíjat az ellátás megkezdése előtt kell megfizetni

Emelt összegű, 600 Ft vizitdíjat kell megfizetni alkalmanként:
- amennyiben a beteg csak beutalóval igénybe vehető járóbeteg

szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe
- nem annál ajáróbeteg-szakellátónál veszi igénybe aszolgáltatást,

ahová abeutalója szól.
A laboratóriumi és a röntgendiagnosztikai vizsgálatok beutaló

nélkül NEM VEHETŐK IGÉNYBE.
Beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások:
• bőrgyógyászat

• nőgyógyászat

• urológia
• pszich iátria
• fül-orr-gégészet, szemészet.
• sebészet
• onkológia
• első alkalommal, beutalás alapján igénybe vett tüdőgondozói

ellátás.

Beutaló-köteles szakrendelések:
• belgyógyászat, röntgen és labor
• Ideggyógyászat
• reumatológiai
• ortopédia
• tüdőgyógyászat.

Vizitdíj megfizetése nélkül igénybe vehető ellátások:

1. Alanyi jogÚmentesség:
Vizitdíjmentességet élvez minden 18. év alatti biztosított beteg, ahol

is az alanyi jogon járó mentességre az ellátás napja az irányadó.
2. Tartós orvosi kezelés eselén:
• rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek

oki és tüneti kezelése - atartós betegséget igazoló egészségügyi
dokumentumot abeteg háziorvosa adja ki

• vesebetegek dialíziskezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok,
• a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben
szenvedők ellátása

• véradással összefüggő vizsgálatok
• cukorbetegség kezelése
• HIV-fertőzés és AIDS-betegség kezelése
• skizorrénia, skizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos

bipoláris szindróma kórképek kezelése.
3. Kötelező járványügyi intézkedés
4. Katasztrófa-egészségügyi ellátás
5. Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat

6. Terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya
gondozása

7. Sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés
8. Ha az ellátás során abiztosított elhalálozott
9. A hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál és az általa

kiállított beutaló alapján bármelyik egészségügyi szolgáltatónál
igénybevett ellátásért.

10. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kezelésenként kell
fizetni:

• injekciós, infúziós kúráért
• kötözésért
• gyógytorna kezelésért
• fiziotherápiás kezelésért, amennyiben azt nem orvos végzi.
11. Nem az Egészségbiztosítási Alap terhére történő ellátásokérl,

igénybevételéért.
12. Sürgős szükség esetén, azaz soron kívüli ellátási igényesetén,

a vizitdíjat az ellátást követően kell megfizetni, amennyiben a
sürgős szükség már nem áll fenn. Amennyiben az orvosi vizs
gálat olyan kórképet állapít meg, amely a sürgős szükség
kategóriájába tartozik, de a beteg már fizetett, aszolgáilatónak
vizitdíj-visszatérítési kötelezettsége keletkezik.

A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatá
sok körét az 52/2006. (XII. 28.) EUM rendelet határozza meg: aVárosi
Egészségügyi Intézményben avizitdíj megfizetésének

• helyben alkalmazott módja: készpénz.
• Amegfizetés helye: abeteg-előjegyzési pult.

Az intézmény avizitdíj megfizetéséről 2 példányos nyugtát, abeteg
kérésére számlát állít ki.

A számla/nyugta tartami követelményei megfelelnek a 4/2007.
(I. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
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Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgála
tok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szak
véleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális jut
tatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátás
ra való jogosultság megállapítására kerül sor, vizsgála
tonként és szakrnánként:

2000 Ft

Különösen veszélyes extrém sportolás közben
bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások
[319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §5/B bekezdése szerint]

2000 Ft
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által kezde

ményezett további járóbeteg szakellátások díja szak
mánként:

2000 Ft
Háziorvos által kezdeményezett lőfegyvertartási, jár

művezetói alkalmassági kiegészítő járóbeteg szakellátások
vizsgálati dija:

2000 Ft
Sportorvos által kezdeményezett további járóbeteg szak

ellátások vizsgálati díja:
2000 Ft

Avizitdíjat minden alakalommal be kell fizetni a biztosítollnak, az
ezt igazoló nyugtát/számlát meg kell őrizni. Amennyiben abeteg ajáró
beteg-szakellátásért 20 alkalommal nem emelt összegű vizitdíjat már
megfizetett és ezt igazolni tudja (nyugta/számla), a 21. alkalomtól a
jogszabályi feltételek szerint 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 5/H. § (1)
igényelheti azt vissza a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől, atárgyévet követő hatvan
napon belül.

Akérelem benyújtásához csatolni kell:
• az adott naptári évben igénybe veli ellátásokért fizetett vizitdí

jakról kiállított nyugtát/számlát,
• avisszaigényelt (storno) vizitdíjak befizetését igazoló

nyugtát/számlát
• avisszatérítés módját (postai úton vagy személyes átvétel).
Ajegyző vizitdíjjal kapcsolatos döntésével szembeni fellebbezést az

Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el

AVárosi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozott egészségügyi
szolgáltató, kötelezettségei:

• abiztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően adíjfizetési
kötelezettségről, annak lehetséges, helyben alkalmazott módjáról
tájékoztatni

• avizitdíjat beszedni
• vizitdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és jelenés i kötele

zettségét az egészségbiztosító felé teljesíteni 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet 6/A meghatározott ambuláns adatlap szerint.

Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel:
Látlelet kiadása:

4000 Ft
3000 Ft

Amennyiben abiztosított az ellátás megkezdése előtt nem fizeti be a
vizitdíjaI, az egészségügyi szolgáltató szóban tájékoztatja, hogy az
ellátás nem vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

A beszedell vizitdíj az intézmény saját bevételét képezi, és
Egészségügyi Alapból történő támogatásnak minősül, és az intézmény
által külön erre a célra igényelt pénzintézeti alszámlán kerül
lelvezetésre.

Az egészségbiztosító ellenőrzi, hogy az intézmény a vizitdíj
beszedésével kapcsolatos, valamint az elszámolással kapcsolatos
kötelezettségeit teljesíti-e.

AVárosi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel

rendelkező egészségügyi szolgáltató, valamennyi közremúködője

ugyanazon szolgáltatónak minősül.

Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a
térítés megfizetésének módja:

társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi
vagy kormányközi egyezmények alá nem eső betegek az
egészségügyi ellátásért térítési dijat fizetnek, melynek
mértéke a következő:

Valamennyi járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén:
2000 Ft

Röntgendiagnosztikai szakellátás igénybevétele esetén:
3000 Ft

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében
igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjai a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz.
mellékiete szerint, az ott nem szabályozott díjak
mértékének megállapítása az intézmény saját hatáskörébe
tartoz1r!.

A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizs
gálatkéről.

Atérítési díj befizetésének helyben meghatározott módja:
készpénz,
amegfizetés helye: a beteg-előjegyzési pult,
dU.16.00-tól az igénybe veli szakrendelésen.

A térítési díj megfizetéséről az intézmény a beteg szamara
nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az intézmény saját bevételét
képezi.

A központi orvosi ügyeletnél: az ügyeleti ellátásra,
amennyiben annak igénybevételét nem indokolja az Eütv. 3.
§-ának i) pontja szerinti sürgős szükség a fizetendő vizitdíj
mértéke: 1000 Ft.

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet
A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatá-

sokról .
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának (7) bekezdésében kapott fel
hatalmazás alapján akövetkezőket rendelem el:

1. § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény 142. § (2) bekezdése c)
pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészség
ügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet az
életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint
azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében
- a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek.

Kérjük kedves Betegeinket, hogya megnövekedett munkánk
segítése érdekében szíveskedjenek atörvényt és arendeletet betartanil

Gyomaendrőd, 2007. február 16.
DR. GEDEI MARGIT igazgató főorvos
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ÁLLÁS PÁLYÁZAT
GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-testülete

(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Városi Gondozási Központ

(5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.)
intézményvezetóI munkakör ellátására

Pályázati fe[tételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség az 1/2000. ([.7.) SzCsM rendelet

alapján
• legalább 5éves, aszociális ellátás területén szerzett vezetői gyakor-

lat.
Apá[yázathoz csatolni kell:
• képesítést tanúsító okiratok másolatát
• szakmai életrajz
• erkölcsi bizonyítvány
• az intézmény vezetésére vonatkozó programját
• szakmai he[yzetelemzésre épülő fejlesztési e[képzeléseit.
Egyéb információ: avezetői kinevezés határozott időre szól, 5év.
Illeimény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben szabá-

lyozottak szerint.
Apályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklődhet Uhrin

Zoltánné Humánpolitikai osztályvezetőnél. Tel.: 06/66/581-233,
06/66/386-122/125-ös me[ [ék.

A pályázat benyújtásának határideje: a közlönyben történő megje
lenéstől számított 30 napon belül.

Helye: Gyomaendrőd város po[gármestere címére
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám.

AJ. állás 200? június 1. napjától tölthető be.

~ BÉKÉS MEGYE KÉPVlSELŐ-TESTüLETÉNEK
ELNÖKE

5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf: 118
Telefon: 66/441-156, telefax: 66/441-609

Mi lesz veled, Békés Megyei
Tüdó1córház?

Az ágyszámcsökkentés ellehetetlenülést okozna

A Békés Megyei Tüdőkórház működésével kapcsolatos kérdések
megvitatása, különös tekintettel a tervezett, kormányzati ágyszám c.
napirend került megvitatásra Békés Megye Képviselő-testület 2007. február
iS-i, soron kívüli ülésén.

Békés Megye Képviselő-testü[ete - egyhangúlag - az alábbi határoza
tot hozta:

1. Kinyilvánítja, hogya Békés Megyei Tüdőkórház 105 aktív és 150
krónikus ágyszámkapacitás mellett (benne 75 rehabilitációs ággyal) képes
biztositani Békés megye lakosságának biztonságos tüdőgyógyászati

ellátását szakmai sérelem nélkül. Ugyanakkor megerősíti, hogy ez astruk
túra képes garantálni - üzemgazdasági szempontokra tekintettel is - a
működőképességet.

2. Megállapítja, hogy 105 aktív ágykapacitásnál kevesebb aktív
ágyszámkapacitás esetén az önál[ó intézményként működ ő Békés Megyei
Tüdőkórház fenntarthatat[anná és működésképte[enné válik. Lecsökkentett
ágykapacitás mellett atüdőgyógyászati fekvőbeteg szakellátás csak jelentős

szakmai sérelemmellátható el.
Békés Megye Képviselő-testülete döntéséről értesítette a Magyar

Köztársaság Kormányát, aTüdőkórház dolgozói ko[[ektíváját, az Orvosi és
Szakdolgozói Kamarát és az Egészségügyi Szakszervezetet.

Domokos László, Békéscsaba, 2007. február 16.

Világbajnoksággal kezdte versenyévadját a Humba Táncklub
A35 éves évfordulóját idén ünneplő Rumba Táncklub versenyzőinek jól

indult az év. Történt ugyanis, hogy visszalépés miatt Perei Péter és Sárközi
Noémi, mint hivatalos tartalék pár, utazhatott január végén a finnországi
Tamperébe, ahol aWinter Dance Festival keretében megrendezett Ifjúsági
Latin Világbajnokságon hazánkat képviselte. Az első versenynap biztatóan
kezdődött Petinek és Noéminek, mert aLatin Rising Star versenyen 92 pár
ból a kilencedik [egjobb helyen jutottak be a középdöntőbe, ahol már,
sajnos, nem tudtak versenyezni, mert anegyeddöntő utolsó előtti táncában
Noémit komoly sportbaleset érte. A másnapi világbajnokságon a gondos
orvosi kezelés ellenére sem tudták már felvenni atovábbi küzdelmet, így az
első fordulóban be ke[lett fejezniük a versenyzés!. Noémi sérülése olyan
hosszantartó [ett, hogya február tizediki Országos Latin Ranglista versenyen
sem tudott rajthoz állni. Klubunkat így csak két pár képviselte Molnár Ádám

és Paróczai Rebeka a zömében fe[nőttekből álló harmincnyolc pár
versenyében atizenkilencedik helyezést érte el. Mészáros András új part
nerével, Oláh Dorottyával ezen első versenyükön aközépdöntőbe jutottak,
és ott atizenegyedik helyezést érték el. Ennek anapnak az e16versenyein a
többi Rumbás táncos is hozott haza jó helyezést. Ajunioroknál Poharelec
László és Lázár Rebeka negyedik, valamint Csül[ög Ákos és Mészáros Réka
ötödik helyezést ért el. AJ. ifjúságiaknál Klein Viktor és Poharelec Noémi
bronzérmet szerzett, míg Filimon Miklós és Kovács Ida ötödik, Tóth Zoltán
és Tóth Anikó hatodik helyezést ért el. A fe[nőtteknél Mészáros Dénes és
Kéri Kata[in jutott adöntőbe, egy ötödik helyezést elérve.

Kaposmérőn, az év első országos bajnokságán Deák András és Andor
Barbara már dobogós helyezést ért el. ACosztályosok Tíztánc Országos
Bajnokságára gyermek korcsoportban egyedüliként csak a gyomaendrődi

Rumbás gyerekek
neveztek. Aszövetség
e helyzetre tekintettel
engedélyezte nekik,
hogy. egy kor
osztá[lyal idősebbek

között versenyez
hessenek, így külö
nösen szépen csil
logó az elért bronz
érem - számolt be
mindezekről Megyeri
László egyesületi
elnök.

Aképen: Perei Péter, Sárközi Noémi, Oláh Dorottya, Mészáros András, Paróczai Rebeka, Molnár Ádám, Deák András és Andor Barbara



MELLÉKLET GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ l

PÁLYÁZATOK AZ ALAPOKRA
Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí-testülete

pályázatot hirdet a 2007. évi Ifjúsági alap felhasználására.
A pályázat célja, pályázók köre: az ifjúsági alapból pályázat keretében

támogatható az aszervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kulturált
és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban
legalább fél éve sikerrel alkalmaz.

Apályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre acélra szolgáló pályá
zati adatlapon lehet, ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
apályázaiból kizártnak tekintendő Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályáza
tra adhat be pályázatot.

• A támogatási 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: a pártpolitikai
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.

• Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző

évben az ifjúsági alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig
pénzügyi elszámolást nyújtottak be aképviselő-testületnek.

Apályázó az elnyert összeggel a tárgyévet követ6 év január 31. napjáig köteles
elszámolni.

• Apályázó houájárul, hogy az önkormányzat ahelyben szokásos módon nyil
vánosságra houa az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a
2003. évi XXIV Tv. 19. §-a alapján.

• A pályázóknak az önkormányzattal a támogatás folyósitásáról megállapodást
kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.

Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí-testülete
pályázatot hirdet a 2007. évi Sport alap felhasználására.

A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek támo
gatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás
nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik afiatal
ság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a
testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.

Apályázók köre: Gyomaendrőd városban működ ő, bírósági bejegyzéssel ren
delkező sportszervezetek és sporttevékenységet lolytató alapítványok.

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adat
lapon lehet, ha a pályázat a formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a
pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező

sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek
sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd város cfmerével ellátott
sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű sportruháza
tot. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek apályázatban
feltüntetni!

• A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat.
Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekröl szóló 1997. évi ClVI.
törvény 26 § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, lővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.

• Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok asportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik atárgyévet megelőző

évben a sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig
pénzügyi elszámolást. valamint levékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a
képviselő-testü letnek.

• Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet. amelynek 90 napot
meghaladó köztartozása van.

A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati
adóhatóság által kiadott igazolást. míszerint asportszervezetnek nincs köztartozása.

• Apályázó az elnyert összeg felhasználásáról atárgyévet követő év január 31.
napjáig köteles pénzügyi elszámolást és aszakmai tevékenységéről szóló beszámolót
benyújtani aképviselő-testület részére. Apályázó houájárul, hogy az önkormányzat a
helyben szokásos módon nyilvánosságra houa az elnyert összeg lelhasználásáról
készitett pénzügyi elszámolást 2003 évi XXIV Tv. 19. §-a alapján.

• Apályázóknak az önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást
kell kötniük, amely megállapodásban 'rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és mód
ját

Adatlap igényelhetíí: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Keresztesné Jáksó Éva
okfatási előadó nál. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es mellék.
Apályázattal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá awww.gyomaendrod.hu hon
laprólletölthelö.

Apályázatok benyújtásának határideje: 2007. április 2.,12 óráig.
Elbírálási idopontja: 2007 április 16-i humánpolitikai bizottság ülésén. Az

alapitványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a képviselő

testület a humánpolitikai bizottság javaslata alapján a 2007. április 26-i testületi
ülésen dönt. Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a következo címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL "Ifjúsági alap pályázat", "Sport alap pályázat"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1 sz.

Gyomaendrííd Város Önkormányzatának Képviselíí-testülete
pályázatot hirdet a 2007. évi "Civil szervezetek támogatási alap" fel
használására.

Apályázat célja: az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb
közösségi művelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támo
gatása..

Apályázók köre: abiróság által nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és
alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezeteket, abiztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), melyek az alapsza
bályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen lolytatják, és - a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi elVI. törvény 26. §d) pontja szerint - nem folytatnak
közvetlen politikai tevékenységet, továbbá amegvalósítandó tevékenységük megfelel
az önkormányzat kiemeit közművelődési és közösségi céljainak.

(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó

szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyományokkal
rendelkezik, magas szinvonalon végzi tevékenység ét. karitatív jellegű, a lakosság
aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas, kulturált szabadidő-eltöltést.

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre acélra szolgáló adatlapon
lehet, ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem lelei meg, apályázaiból
kizártnak tekintendő. A támogatási 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: apárt
pol itikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkor
mányzati választáson jelölt állitása.

Azok apályázók részesülhetnek támogatásban, akik atárgyévet megelőző évben
acivil szervezetek pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31.
napjáig pénzügyi elszámolást, valamint 100 E Ft támogatási összeg felett
tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be aképviselő-testületnek.

Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot
Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási

összeg felett -, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van, itletve az önkor
mányzat felé adótartozása van. Apályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a
helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolást, miszerint acivil szervezetnek
nincs köztartozása.

A pátyázó az elnyert összeg lelhasználásáról tárgyévet követő év január 31.
napjáig köteles pénzügyi elszámolást és 100000 Ft támogatási összeg lelett apénz
ügyi elszámolás mellell a szakmai tevékenységéről is beszámolót benyújtani a
képviselő-testület részére.

A pályázó houájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyil
vánosságra houa az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást
2003 évi XXIV Tv. 19. §-a alapján .

Apályázóknak az önkormányzattal atámogatás folyósításáról megállapodást kell
kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját

Adatlap igényelhetíí: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Keresztesné Jáksó Éva
oktatási előadónál. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-1221 124-es mellék
Apályázallal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá awww.gyomaendrod.hu hon
lapról letölthető

Apályázatok benyújtásának határideje: 2007 április 2.,12 óráig.
Elbírálási idíípontja: 2007 április 16-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,

Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén. Az alapítványoknak, közala
pítványoknak megállapítandó támogatásról aképviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a2007. április
26-i testületi ülésen dönt. A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben
értesítjük.

A pályázatokat a következíí címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL "Civil szervezetek alap pályázat" GYOMAENDRŐD,
Szabadság tér 1. sz.



2 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ MELLÉKLET

, ,

AGRO ARUHAZ
Fő út 15. sz.
Lemosó vegyszerek,

virághagymák, vetőmagok, műtrágya,

virágcserepek, virágföld,
vető bioburgonya,

esőkabát, gumicsizma,
fóliák, viaszosvásznak, terítők,

csavarok, kéziszerszámok,
barkács szerszámok, fűnyírók,

festékek, állati eledelek, porzsákok,
munkavédelmi bakancsok,
védőkesztyűk, sisakok,
szemeteskuka 7900 Ft

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat l

7~ ?ItMé
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Ingyenes bölcsődei ellátás
• Gyermekfelügyelet a nap bármely szakában (hétköznap 500

Ft/nap+étkezési díj)
• Baba-mama torna (minden kedden 10.30-11.00)
• Baba masszázs ( minden szerdán 10.30-11.00)
• Manóta-Éneklés, mondókázás (csütörtökön 10.30-11.00)
• Játszóház (minden nap 10.00-12.00)
• Gyermekzsúrok, gyermekprogramok
• Táborok

Bölcsődei ellátásunk ingyenes, a programjaink 200 Fl/alkalom díjért
vehetők igénybe.
Amennyiben gyermeke étkezést is igényel, kérem, előző nap jelezzeI

Érdeklődni: Nagyné Simon Mária bölcsődevezetőnél

CSODA-VÁR BÖLCSŐDE, 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20. 06
30/6922-557

Géprongy kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

TAVASZI
kabátok, ruhák

vására!

TÜZÉP.TELEP

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122
E-maiI: vendeI@anet.hu

GYOMAENORÖO
Bajcsy-Zs. út 63.

Gyomaendrődön, az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelővásár:

barnaszén, akác, tölgy, bükk!
TÜZELŐUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

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

.~ r~-·~a_._._.~a_._._._.,

~ . PAPIRDOBOZ i
St~colt és hagyományos i

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS!
I
I

····;.:::A"'::i)')nr.::.:·:-~::.....')~"}Y..~.:x:::: ~&~:::.:" ':i:t..r..••:;;:;.. _ .....~"SS:.: ...."';.;;.,:

,QHikí.~
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás. hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnapl

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

VEGYTiSZTÍTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTÍTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEki q 9-15 óRÁiq

KözülETEkNEk HÁZTól HÁziq szÁllíTÁsI

Irodák, üzlethelyiségek kiadókl
GyoMAENDRÖD, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

rrf._.......::

~

I &~varrOda,.~~omaendrőd:..~ossuth U,;..18. alatt M

H Varrodámban vállalom: nOI felsoruhaza I
W hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi méret
~ szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrá-
~ gak, alkalmi ruhák, kaszlümök, alkalmi és táncruh.ák készítését is. JJ
~ Nyitva tartás. ahét minden napján 8-17 óráig.
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HíREK A RÓZSAHEGYIBŐl
PROGRAMJAINK

Ebben a tanévben is megrendezésre kerültek ahagyományos programjaink,
Ezek a következők voltak: őszi túra, melynek célja nem csak aközösségformálás
volt, hanem aközvetlen környezetünk szépségeinek megismerése is, Ezt követte a
hulladékgyűjtés, melyen diákjaink közel félmillió forintot érő papir- és fémhul
ladékot gyűjtöttek össze,

A legnépszerűbb rendezvényünk egyike a TÁTIKA, iskolánk szinte minden
osztályát megmozgatta, Az egészséges életmódra nevelés program keretében ren
dezték meg az alsó tagozatosok a Vitamin-napot. A szórakoztató játékok mellett
szívesen és gyorsan logyaszlották el a gyümölcsökből és zöldségekből készüII
linomságokal.

Endr6di betlehemes jelenet, amelyet az idén a6, aosz/ályosok mutattak be

Mikulás napon anegyedik osztályosok műsorral és apró ajándékokkal lepték
meg az óvodásokat. Karácsony előtt került megrendezésre a Szaloncukor Kupa,
melyre önkormányzatunk a lengyel testvérvásorunkat, Pilznot is meghívta, Tíz
gyermek és négy felnőtt látogatott el Gyomaendrődre, Három napot töltöttek váro
sunkban, Jól érezték itt magukat, hiszen fürödtek, bowlingoztak, fociztak. Az
ismerkedésben, társalgásban az iskolánk angol nyelvet jól beszélő tanulói segítet
ték őket. Ezek a látogatások kitűnő lehetőséget biztosítanak tanulóinknak anyelv
gyakorlásban. Aszínvonalas karácsonyi műsort szép fényképek és videofelvétel is
őrzi. Az alsós gyerekek közösen, afelső tagozatosok osztályon belül farsangoltak.
Atelet akiszebáb-égetéssel űztük el. Lezajlott az Amőba- és sakkbajnokság, ahol
a szellemi sportokat kedvelő tanulóink jeleskedhettek Új programunk volt a
karaoke délután, ahol mindannyian kitúnően szórakoztunk. Maradandó élményt
jelentett Charlie utánzása egy hatodik osztályos tanuló által. Mindezek mellett az
osztálybulik sajátos hangulata színesitette mindennapjajnkat, és erősítette az
osztályközösségekel. Fontos számunkra, hogy partnereink is betekintést nyerjenek
az iskola munkájába, életébe, ezért évek óla megrendezzük aszülői fórumol. Idén
Csepregi András gyógypedagógus, pszichológus szakértő, Csendes Andrásné
gyógypedagógus, dr. Balog Erika főorvos és Szabóné dr Kállai Klára klinikai szak
pszichológus voltak a vendégeink. A kerekasztal-beszélgetésünkön - melyen a
szülők, pedagógusok, tanulók és atagiskoláink képviselői is részt veltek - az isko
la életével, formálásával foglalkoztunk. Inlézményünket meglátogatták az óvónénik
is, érdeklődve figyelték az első osztályos gyermekek fejlődését. Tanulóink ebben a
tanévben is sokféle tanulmányi versenyen vesznek részt, melyekről majd az ered
mények birtokában adunk hírt,

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A RÓZSAHEGYIBEN
Nevelőtestületünk nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatosan fejlessze,

bővítse tanítási módszereit, hogy új oktatási technikákat, stratégiákat ismerjen
meg. Ennek szellemében a tanév folyamán több továbbképzésen is részt vettünk,
illetve részt veszünk.

• Auguszlusban 28 pedagógus az "Oktalással a társadalmi igazságosságért"
program kereiében napjaink egyik leghangsúlyosabb problémájára keresett
megoldási lehetőségekel.

• Kél kollégánk amentálisan sérült gyerekek és egészséges társaik együtt
neveléséről szerzett ismereteket egy 120 órás tanfolyamon,

• A tanév folyamán 5 pedagógus a sajátos nevelési igényű lanulók ered-

ményesebb oktatása érdekében adaptál programcsomagokat az 1-2., 5, és 7.
évfolyamon matematika, szövegalkotás-szövegértés, valamint szociális életvitel
területen, A HEFOP pályázaton nyert anyagi és tárgyi támogatás mindezek
elsajátitásához nyújt segítséget.

• Tízen multimédiás továbbképzésen vesznek részt, ahol a prezentáció
készítés alapjaival gazdagítják pedagógiai eszköztárukat. Aképzés iskolánk multi
médiás oktatótermében zajlik.

• Nevelőteslülelünk közel harminc tagja az egymás mellett élő kultúrák ello
gadásának tartalmi lehelőségeivel ismerkedik. A képzés a Multikulturális tartal
mak, interkulturális nevelés címet viseli.

• Atanórai difíerenciálásról szerez új ismereteket március folyamán 26 kol
léga,

• A tanítás mellett ketten gyógypedagógiai szakra járnak, egy pedagógus
mozgóképkultúra szakon tanul tovább.

• Atanulási zavarok megoldására keres megoldási lehetőségeket az akollé
ga, aki dyslexia prevenciós képzésben vesz részt.

• ASINDELAR-tanfolyamon agyermekek korai fejlesztésének módszertaná
val bővíti tudásál egyik pedagógusunk.

• Atanév folyamán 26 fő vesz majd részt az IPR-képzésben, ahol az integrá
ció pedagógiai rendszeréről kaphatnak mélyrehatóbb ismereteket.

Ezek a képzések, tanfolyamok is hozzájárulnak ahhoz, hogy tanulóinkat még
színesebben, eredményesebben, korun k technikájának megfelelően tudjuk
használható tudás birtokába juttatni.

TAN- TAN-ról
Iskolánkban 2002-ben kezdődött el a tanulás tanításának programja, amit

minden félév első három napján tartunk, Aháromnapos program célja az, hogy
tanáraink olyan hatékony mÓdszerekkel ismertessenek meg bennünket, amelyek
megkönnyítik, eredményessé teszik a tanulást. Ezeken a rendhagyó órákon a
beszédművelés, a koncentráció, az olvasásfejlesztés, a gondolkodási kultúra, az
önművelés kapnak fő hangsúlyt. A sok hasznos és egyben szórakoztató, mozgá
sos feladat társas kapcsolatainkat is fejleszti, derűt, jókedvet teremt acsoportok
ban.

Ötödik osztályos koromtól próbáigatom az itt tanultakat hasznosítani, s úgy
tűnik, hogy tanulmányi eredményem is ezl tükrözi.

Bogdán Fanni 8. a

MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ
2006, november 4-én rendezték meg a "Szülőföldünk Békés Megye" amatőr

művészeti fesztivál Békési Kistérségi találkozóját. Iskolánkból többen vettek részt
ezen az eseményen. Vers- és prózamondó kategóriában Bogdán Fanni, Csomós
Nikolett, Pintér Nikolett, Tokai Kinga, Szentpéteri Balázs, Véha Bianka és Vaszkó
András, a népdaléneklésben Véha Bianka, Vaszkó Nikolett, Tímár Noémi, Csáki
László és Vaszkó András méreIte meg magát.

Aszereplők több helyszínen mutatták be egyéni és csoportos produkciójukat,
és szinte minden korosztály képviseltette magát, az általános iskolástól anyugdí
jas korúig.

A szép számú és igen színvonalas műsorszámok közül a zsűri bizony igen
nehezen tudott választani, de végül a gyomaendrődiek közül a Tűzmenedék

együttest, valamint Vaszkó Andrist (a cikk szerzőjét) érte az amegliszteltetés, hogy
afesztivál gálaestjén is lelléphessen,

Agálaműsor Békésen volt, 2007. január 20-án. Aselejtezőkről31 műsorszám

(egyéni és csoportos) kapolt meghívást erre adélutánra. Többnyire énekes-zenés
számok, népdalkörök, színjátszó csoportok szórakoztatták a közönséget.
Számomra aTrefort iskola fiúkórusa és a Fánki nagymamák vidám tánca jelente~

nagy élményt.
Izga/mamat fokozta az atény, hogy az MTV Szegedi Körzeti Stúdiója az egész

műsorl felvette, ezért Tomanek Gábor színész-konferanszié bátorítására S20rultam,
tartva a hatalmas színpadtól és az erős reflektorlénytől. Úgy éreztem, a közön
ségnek is tetszett a Cigányvajda meg a légy című népmonda, amit előadIam.

Oklevéllel és a Békés megye képes krónikája című látványos kiadvánnyal térhet
tem haza,

Szép emlék számomra ez a nap, s szeretném megköszönni magyartanárom
nak, Komóczi Attilánénak, hogy segítségével részem lehetett ebben a nem min
dennapi fellépésben.

Vaszkó András 7. a
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Civil összefogás Gyomaendriídön
Az endrődi Közösségi Ház kezdeményezésére, az együttműködés

lehetőségeit keresve tíz-egynéhány civil vezető a gyomaendrődi Civil Műhely

keretében január 20-án pályázatíró tréningen találkozott, majd február 17-én,
immár másodszorra jött össze az endrődi Közösségi Házban.

Pocsaji né Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesületének titkára a közös gondolkodás előnyeiről szólt, megemlítette a
békési, kondorosi, szeghalmi, mezőkovácsházi és orosházi példákat. Felhívta a
figyelmet a Nemzeti Civil Alapprogram várhatóan márciusban megjelenő

pályázataira. Hajnal Edit, aBékés Megyei Civil Szolgáltató Központ munkatársa
a műhelymunka keretében a civilek előtt adódó problémákról faggatta a
résztvevőket, és ezek megoldásaira is adott tippet.

Várfi András polgármester a város fejlesztési tervéről adott tájékoztatót,
elmondta: a város legnagyobb gondja a munkanélküliségből adódó szegény
ség. Ezért aváros vezetése - bár ez nem kötelező feladat - szükségesnek tart
ja, hogy közreműködjön amunkahelyteremtésben. Erre az ipari parkban, illetve
alurisztika területén látnak lehetőséget. Az ipari parkba új befektetőket várnak,
illetve újabb vendégek fogadása érdekében tovább bővítik a LigeHürdőt.

Hosszabb távú tervezés érdekében ez évben a város elkészítteti új turisztikai
koncepcióját. Várfi András kérdésre válaszolva kifejtette: aváros elsősorban a
nemzeti ünnepek méltó megrendezésében kéri acivilek közreműködését, atöbb
napos ünnepségsorozatban vállalhatnák egy-egy nap programjának megszer
vezését.

A jelenlévők megegyeztek abban, hogy legközelebb - szintén az endrődi

Közösségi Házban - március 9-én 15 órakor találkoznak, amikor a Nemzeti
Civil Alapprogram idei új kiírásairól hallgatnak meg tájékoztatót. Erre az alka
lomra várják azokat acivil vezetőket is, akik eddig nem vettek részt aközös gon
dolkodásban. Molnár Lajos

Sípos Tas Töhötöm esperesi beiktatása
Február 24-én, Gyomaendrődön, a Békési Református Egyházmegye

ünnepi közgyülésén beiktatták Sípos Tas Töhötöm gyomaendrődi reformá
tus lelkipásztort az egyházmegye esperesi tisztébe. A 37 gyülekezet közül
29 szavazott Sípos Tas Töhötöm mellett, aki 1964 óta szolgál Gyomán,
Gyomaendrődön. Továbbra is lsten elvárásának, igéinek kíván megfelelni
és szolgálni lelkipásztori, esperesi mivoltában.

Szent igét hirdetett dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
elnöke.

AJÁNLÁS
Rácz Lajos, aParasztsors a XX. században című könyvről, amely

érdekes, küzdelmes történetét jeleníti meg Gyoma-Póhalom, Endrőd

életének. A települések felvirágoztatásáért tett erőfeszítésekről, a Kner
családdal kialakított kapcsolatáról, nemzetgyűlési képviselői

tevékenységéről. A könyv megvásárolható a Fő út 216. sz. alatt, az OMart
Könyvesbollban.

Programok:

Katona József Művelődési Központ
MÁRCIUS

Várjuk mindazokat, akik valamilyen gyűjteménnyel rendelkeznek (bélyeg,
pénzérme, érem, képeslap, szalvéta, kártyanaptár, kinder-figura, matricák stb),
és szívesen találkoznának gyűjtőtársakkal, akikkel csereberélnének.

Következő foglalkozás: 2007. március 1., csütörtök, 17 óra, valamint április
5.,17 óra.

Kérjük, hozza el gyűjteménye néhány darabját!

Március 3-án, du. 3 órától Gyomaendrődön, a Katona József
Művelődési Központban Csak tiszta forrásból ... címmel SZOMSZÉDOLÁS
Meíőberény város hagyományőrzőivel.

Aműsorban közreműködnek:

Mezőberényből: népdalkör, cilerazenekar
Gyomaendrődről: az Ószidő Nyugdíjas Klub népdalköre és szólistái, a

Barátság Klub énekkara és szólistái, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola énekes
és hangszeres szólistái, vers- és mesemondó diákok, felnőttek.

Akét város tárgyalkotó népművészeti termékeiből kiállítás látható hétköz-
nap 9-16 óráig.

Arendezvényre abelépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak aszervezők!

Petőfi Sándor Művelődési Központ - Mezőberény,

Katona József Művelődési Központ - Gyomaendrőd

Március 8-án, 10 órától az Ószidő Nyugdíjas Klub nőnapi és március
15-i műsoros rendezvénye, ebéddel.

Március 20., 17 órától az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet részköz-
gyűlése

Tavaszváró az operett csillagaiva! március 21-én, 18 órától.
Közreműködnek afővárosi Operett Színház tagjai:
Oszvald Marika primadonna, Szóka Julianna primadonna, Virágh József

bonviván.
Zongorán kísér: Ligeti Éva, aSzínművészeti Egyetem korrepetitora
Belépő: 780 Ft; 980 Ft.
Jegyek elővételben aMűvelődési Központban kaphatók, illetve megrendel-

hetők a66/283-524-es telefonszámon.
2007. március 7.,15 óra
DÖK-KÖR ahelyi iskolák diákönkormányzati vezetőinek összejövetele.
25 éves Gyomaendrőd - Akörnyezet, ahol élünk
Digitális foto- és filmpályázat.
Várjuk a telefonnal, digitális fényképezőgéppel, illetve kamerával készült

alkotásokat, amelyek rávilágítanak környezetünk ártalmaira.
Elküldendők

agyekatmuv@internet-x.hu e-maii címre folyamatosan, április 10-ig.
A zsűrizést követően a legjobbak díjazásban részesülnek. A munkákból

kiállítás készül, megjelennek ahelyi lapokban, illetve akábel TV-n.
Eredményhirdetés április 23-án, aFÖLD Napja rendezvényen.

Áprilisi előzetes
Április 2-án Városi Bor- és Szárazkolbász Verseny

Köszönet az 1%-ért!
A Gyomaendrődi Városi Sportegyesület köszöni mindazoknak, akik

adójuk 1%-ával 2006. évben támogatták az sportegyesületet.
Akapott támogatás 73542 Ft. Ezen összegből az utánpótlás csapataink

számára sporteszköz került beszerzésre, valamint az utaztatásukra lett fordít
va.

Várjuk a2007. évi adójuk 1%-át is. Adószámunk: 18370827-1-04
Gyomaendrődi VSE elnöksége

* * *
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapltványt a szja 1%-ával is támogat

hatja. Adószám: 18376184-1-04. Hálás köszönettel vesszük támogatását a
felnövekvő generációk nevében Pésó Illés Béláné, kuratórium elnöke
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Ingatlant szeretne venni? Ingatlant szeretne eladni? Szeretnéfelértékeltetni
ingatlanát? Hívjon bizalommal! Ingatlanok közvetítése, értékbecslése gyorsan,
szakszerűen, ügyfélcentrikusan!!! Irodánk: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.
(Spár áruház mögött) Keresse fel irodánkat személyesen vagy telefonon I

Tóth Jánosné ingatlanközvetítő, értékbecslő 06/20/9376738; 20/4551-211
(időpontegyeztetés szükséges!)

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aOél-AIröldi megjelellésű ~ B A Z Á K 7," és az
'J~~!.TYr apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre, A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogy aBAZÁRban is kérem I

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

(Irányár: Ft) (olvasható [rcissaII) i
~ ;.. ..;.:. J

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

Beküldési hatliridő minden hó 25-e.

,---------------------------------------------------------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)' i
Feladó neve: .
Címe: , ~ .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

JARMU

LAKAS/KIADO

Gye, Oktober 6. ltp ,en 1. em. lakás hosszútávra
kiadó, vagy eladó. Erd.: 70/5295-100

Kertiiraktor elado. Ar megegy szer Ero:
20/3332-972 -b-4x-

Gye, VaSártérr Itp.-en a 4 lakásos hazaknal
lelúiitott garázs hosszútávra kiadó. Raktárnak is
me telel 7000 FVhó . Erd.: 66/386-588 -b-

yom n, a s rterr tp.-en Ö SZinti, szo s
lakás kiadó. Erd.. Szabó Gyula, Gye" Hunyadi u.
33 -b-

1993-as Audi 100-as 2600 cmJ IDl eladó 2007.
áprilisig érv. múszakival I.ár 800 E FI Erd.:
70/5504-319 -b-4x-

Amerikai, 2 ütemú szivattyú (öntözéshez), 50 t
es lahordó eladó 15 E FI és 50 E FI Erd.:
66/283-033 -b-4x-

Feher Suzuki SWI!t 6 éves. 1.3 GL-es 40 ezer
km-rel, friss múszakival eladó. I.ár 850 E Ft.
Érd.: 30/591-66-69; 30/218-59-58 -b-4x-
7éves fehér Suzuki 1300-as szgk. kevés km-rel,
vonóhoroggal eladó. lár 900 EFI Érd.: 66/284
196 -b-4x-

Ford Escort 1A-es, 1év muszaklval. 1 ev zöld
kártyával, jó állapotban eladó. I.ár 600 EFI Érd.:
70/6270-492 -b-4x-

Oj Salgó túzhely eladó (40 EFt) Erd 66/285
531; 30/2170-211 -0-4x-

ly1unkalehetoség!
Ujságteriesitőkel keresek Gyomaendrőd
területéről Erd.: 30/2872-105 -b-
Veszelyes es egyebJák kivágását, tiJzda vágasát,
gallyazást, kertgondozásI vállalok. Hermann
Mihály 20/3882-263 -b-

hatékonyabb tanulási stratégiák elsajátítása.
Erd .. 285-141 18-19 ó , 06/30/8563-218

Ol, rlorszal eegolos ajvgs,
hajhosszabitásl Hol? Endrődön, aRózsa presszó
mellett. Erd.. 06/30/5219-869

Fekpad sulyokkal (kéZI sulyzok IS), állithato vas
bak 1120-3 m) és villanymotorok kedvező áron
eladók. Erd.. 70/2179-662
15 méhcsalád ~r 18 EFt), 12 NB 1lk félkész
kaptár eladó ( r 5 E FI). Érd.: 30/5115-132
-b-4-x-

Gye, Vásártéri Itp.-en 2 szobás, erkélyes,
klimás, 2. em. lakás eladó. I.ár: 6,4 M FL Erd.:
30/6557-939 -b-4x-

Békéscsaba közelében, Hunyán 2 szobás,
összkomfortos ház melléképüleltel eladó. Csere
is érdekel, akár szántóiöld is, rálizetéssel lár
1,8 M FL Erd.: 66/285-531; 30/2170-211 (este)
-b-4x-

Gye., Napkeleti u., 2szobas, gálluteses csaladi
ház nagy telekkel (30Q m'), melléképüleltel
eladó. Lár 4,5 M FL Erd.: 62/442-858 esle;
30/2307-967 -b-4x-

Gye., Oregszoloben, aKondorOSI kovesut mellert
400 n.öles lelken 64 m'-en 1,5 szobás családi
ház, komiorI nélküli, gazdálkodásra alkalm;·,
melléképületekkel és garázzsal eladó. Vezetéb
viz az udvarban -> lúrort kúL Villany, leleion van.
I.ár 2M FL Erd.: 30/595-50-45 -b-4x-

Vásartérr ltp. NB Ih. 1. em lakás eladó. Ai épület
frissen, alakás 4éve lelújított. Erd.: 20/4272132

VEGYES

Gyomán 6000 mi vIzparti telek eladó. Erd.: 386
459

Gye Október 6. Itp.-en 55 mi-es, 1,5 szobas,
erkélyes lakás eladó. Erd.: 30/6376-831

Gye.. parasztház nagy telekkel. gyiJmölcslá~kal.
azonnali beköltözéssel eladó. Lár 2,7 MFL Erd.:
66/283-911 -b-4x-

Gye., Nap U. l/l sz. aiarti ósszkomfortos 190
m'-es 4 szobás családi ház eladó. Lár 13 M FL
Erd.: 2013586-464 -b-4x
EildiDd."Bonom-zugban vlzparll telek 1705 m'
es, bekeritve, termő gyümölcstá~kal, 5 szem.
lakókocsival eladó. Lár 2,5 M FI. Erd.: 20/9341
645 -b-4x-

Gyoman 3szobás kertes hál eladó. I.ár 15 MFf
Erd.: 66/284-196 -b-4x-

garázzsal 150 n.öllelken eladó. I.ár 13,5 M FL
Erd.: 20/2379-069 -b-4x-
Nyugodt környezetben, Félhalmon 800 m'-es
nyaralótelek eladó. (Biristyó) parj<ositva, áram,
fúrott kút, húsölő tusoló. faház. Erd.: 70/9403
706

Endroqön paraszthaz eladó PolánYI U. 44. sz.
alatt. Ar megegyezés szerinL Erd.: 66/285-304
-b-4x-

Gye., IIJuságlltp-en 2+lel szobás összkomfortos
löldsz,inli lakás garáusal eladó. Ar megegy.
szer. Erd.: 7017733-659 -b-4x-
Gye., Oregszblöben SiO!ö""skr.;;e"rt""u-.'1.""'sC;-z.""'a""la"'ttl
összkomfortos családi ház gazdálkodásra alka
lmas épületekkel, a Kondorosi kövesút mellett
eladó, csere is érdekel Endrődön. I.ár 6 M FI.
Erd.: Juhász Lászlóné Gye. Szőlőskert U. 1. sz
-b-4x-

Endrbdön 70 ml-es üzlethelYiség raktárral eladó.
lár 7,5 MFI Erd.: Balázs Dbor, Gye., Baross 24.
-b-4x-

Póhalmon, köves ut meliett. tanya eladó, 700 ml
gazdasági épülettel és 2 hekW lölddel (villany,
lúrott kút van) lár 2,5 M Ft Erd.: 06/30/4844
889 -b-4x-

Gye., Vásártén ltp ,en löldszlntl 1 szobás liíkás
eladó. lár 5MFI. Erd.: 70/5617-835 -b-4x
Sürgbsen, olcsón eladó: lakótelepI lakás; kertes
ház, vizparli nyaraló csere érdekel Erd.: Katona
László 5540 Szarvas, Hunyadi u. 24 -b-4x
Gyoma közponlJaban egy:3 szobas es egy 1
szobás összkomtortQS lakás kizárólag együtI
eladó. I.ár 9,5 MFI. Erd.. 30/6472-407 -b-4x
Gye., Dan-zug külső réSzén 1$00 ml-es VIZparti
lelek eladó. lár 1000 FVm'. Erd.: 30/5461-903
-b-4x-
tnaroccdö"'n-,"3--os~zoC<Cba"'s-, "'ösccsz"'ko""m=<'fo""rt""oso-,"b""eI""üI"'"'ról
szépen teiújított családi ház melléképülettel,
garázzsal eladó. I.ár 7MFI. Erd.: 20/2615-238;
3013408-705 -b-4x-

Gye., Vásárteri ltp. 28/B II/6. sz. alatti, feluJltott,
erkélyes lakás eladó. I.ár 7MFI. Érd.: 70/3116
288 -b-4x-

Gyoman, központban, csendes helyen, 845 mi
es telken, 145 mi-es összközmúves ház mel
léképületekkel (vállalkozásnak alkalmas) bütoro
zottan, esetleg anélkül, azonnal beköltözhetően

eladó. (Akár két generáció számára is
kialakitható.) Kisebb ház, nyaraló, vizparti telek
beszámitása. lár 8,5 M FI. Finanszirozás
megoldható. Érd.: 20/2216-633 -b-4x-

INGATLAN

Gye., Kecsegesben (Sulek-keJI) vIzparti
horgásztelek eladó. lár 2,2 M FI. Erd.: 66/386
191,16 óra után. -b-4x-

Frankó Károly háziorvosnak láradhatallan,

Agyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik részt vettek

Szerető Béláné
szül.: Tóth Julianna

temetésén, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek!
Férje és gyermekei

Szakácsol, pultos lányokat, takarrtonöt lelveszek.
Erd.: 30/9439-576

"Bíztunk az életben, hil/ünk agy6gyulásban, csoda voll, hogy éltél és minket
szerel/él. Nem haltál meg, csak álmodni mentél. "

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gózón Mihály (élt 72 évet)
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek!

Külön köszönelet mondunk dr.
áldozatkész munkájáérti

Lakás és nyaraló eladó!
Gye, Ifjúsági Itp.-en lakás és

igényesen kialakított Sóczó-zugi
nyaraló együtt vagy külön-külön
eladó, illetve értékegyeztetéssel
családi házra cserélendő.

Érd.: egész nap a
06/20/3974-122-es teleronszá
mon lehet.

Vallalok elekronlkus személYI jövedelmeadó
bevallás elkészitésében, és továbbításában való
segitségnyújtási Tel: 30/4884-393

Magántanarr álIasi vállalok altalános Iskolasük
mellé. Cél a kitúnő bizonyItvány, tanulmányi
versenyeken való eredményes részvélel,

Tisztelt Szulóki Személyre szabolt oktatasi
Korrepetálás, lelzárkóztatás, magánórák, egyéni
fejlesztő loglalkozások, másnapra, dolgozatokra,
versenyekre való felkészités, tantárgyspecilikus
jártasságok, készségek, képességek (pl. fogal
mazási tevékenység, helyesirás, szövegérlé"
matematikai algoritmusok elsajálitása '1

lejleszlése, lehetséggondozás általános iskol·,
soknak. Minden lelszerelés ingyen biztositoli
Iskojai dolgozaltapok, versenytesztek meg ren
delhetők. Rövid időn belül az iskolai teliesitmény
ugrásszerú javulása érhető el. Minden .tanulni és
tudni vágyó diákot szeretettel vároki Erd.: 285
141 (esti órákban); 06/30/8563-218,
06170/3223-664
BAD-LUX Furdoszoba Szalon l MI megvalósitJuk
álmai fürdőszobáját l Nézzen be houánk, s ném
bánja meg! Hol? Szarvas, Deák F 2. sz. Tel.
216-023

Szakkepzelt pedagógus 1 10 éves korrg gyer
mekfelügyeletet és korrepetálást vállal, valamint
dolgozalok, . szövegek számitógépes
kivitelezésél. Erd.: 30/4618-025
1300 db bontort, kisméretu samonégla eladó.
85 FVdb. Erd.. 20/4767-097 -b-4x-
Autóba való hangsz6iOK2ő0'l7í0~FT,l/d""bc-; "'kls;;"h;'huio
eladó 6000 FL Erd.. 20/5656-200 -\l=4x
1"OIJ3 ml-es oXIgénpalack elado 15000 Ff
Keresek öreg szgk.-t (Skoda, Moszkvics.
Warsawa) megvéleire, lehet roncs is. Erd.:
66/284-778; 30/9790-696 -b-4x-

Gyoma központjában összkomlortos parasztház
eladó. Lakotelepi csere is érdekel. lár 8 M Ft.
Erd.: 06170/3843-329 8-16 ó-ig. -b-4x-

Endrod, Napkeleti u 18. sz. alart komi ort nélküli
parasztház sürgősen eladó. I.ár 1,9 M FI. Érd:
70/5799-770; 30/3493-643 -b-4x-
tnarod központi reszén összkomlortos, hosszu
parasztház gazdasági épülettel, garázzsal eladó.
I.ár 4,6 MFI. Erd.: 66/282-898; 20/2451-262
-b-4x-
Gyoman, a BercsénYI U. 15. sz. alatt 2 szobás,
összkomlortos parasztház garázzsal sürgősen

eladó. I.ár 4,6 MFI. Erd.: 7017734-477 -b-4x
Gye., endrödl részen, Kürt u. 15. sz. alatt lebon
lásra ~áró ház van elad.ó, vagy portának megve
hető. Ar megegYe szer. Erd.: 20/8025-469 -b-4x
Gyoma, KálVin 42. padlásteres csaladi ház nagy
portával eladó, 3 szobás Vásártéri ltp. c?ere
érdekel, vagy kis kockaház. I.ár 14,5 MFI. Erd.:
201774-69-21 -b-4x-
Gyoma központjában 3 szobás 120 m'-es lakas
eladó, vagy kiadó. Vállalkozásra is alkalmas.
Erd.. 66/283-943 20/227-65-36
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Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÓTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5}.

TElEfON: 284-2 55
INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁIAT

H.-i(.-P.-Szo. dÉlElőTT SzTI<-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk
NAqy vÁlASZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁIÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElEmi: Szarka Cilla ~TSZERÉSZMESTER

Gyomaendrődiállattartó telepre
szarvasmarhatartásban jártas, közép-,

vagy felsőfokú végzettséggel
rendelkező, agilis munkatársat keresünk!

Érd.: 66/386-534
8.00-16.00 óra között

Juhász István
Telefon: 30/4654-365; 70/6157-321

VÁNYAÉP ÉpíTŐiPARI Kft.
építőipari munkát vállal!

• Új épület (akár kedvezménnyel)
• épületfelújítás és -karbantartás

• aláfalazás
• térkőkészítés

• fa nyílászárók méretre gyártása beépítéssel
és kőművesmunkával!

20 m 2-es üzlethelyiség kiadó,
Szabadság tér 5. sz. alatt, a fogorvosi

rendelő mellett.

Érdeklődni: 06/20/9205-745

Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17-ig, SZa.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

Tapéták
2007. évi új mintákkal
bővült árukészletünk!

Festékek
új termék üzletünkben
Xyladecor Oversol
vastaglazúr
alapozó és fedő egyben
Xyladecor Royal vastaglazúr,
fényes.
Mennyezetlapok 635 Ft/2 m 2

Szegölécek, sarok-
és oldalfali rnintásak is!

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

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!

'- ~:.r~a~Z~o2t~G.:~m~~~r~d~~o~s~a:': ~9.:. .J
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FÉ.RFl- É.S KÜLÖN NŐi BODYTEREM, SZAUNA,
INfRA-SZAUNA, SZOLÁRJUM, MASSZÁZS!

NŐI torna - stepaerobic - aerobic
Bérletek, napijegyek. teremigény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig. szo., vas.: 14-21-ig.

Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

SILUETT FITNESS CLUB

BEL,SŐÉPíJÉ~ZE"
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06~30/3326-075

KNITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek· gipszkarton
válaszfalak, burkolatok' Gipszkarton: 9,5 mm: 1045

Ft/tábla . 12,5 mm: 1095 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm:
1800 Ft/tábla . Estrich beton 624 Ft/40 kg, hőszigetelő

rendszer
1620 Ft/mZ-tól, ISOVER 10 cm hőszig. 5265 Ft/tele,

tetőfóliák. faanyagok, Frühwald térkövek!
PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,

50-70%-kalkevesebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

Tavaszi tégla-, cserép AKCiÓK!!!

GYOMAENDRODI
BUTORBÓLT

Kisféti utca 36. szám
(~olt Tejcsarnbkkal szemben) •

. AKCIÓS KONYHÁK: 57 OOO Ft-66 OOO Ft·ig .
1,~1 ,S-as FRANCIAÁGYAK 32 ooo Ft-tól .
3+2+1 'ÜLŐGARNITÚRÁK126000 Ft-tól

További kínálatunk: .

Szekrénysorok
Ágyazható heverők·

':H~verők, fotelágyak
Étkezőgarnit~rák

. Kiegészr1ő kísbútörok széles választékban

:,Két bank kedvező hitelei!
. - .. _. l"·· .' .

\Jgyintézés a he:IY8zfnen
.". :.Crédigen Bank akciója

üzlétünkben!.. -

.,

5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.
Tel./fax:
66/386-614,
66/386-226

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

Epítőipari Kft.

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.

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.

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. ..)

THERIfIl

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. március 12-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. március 12-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

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

..
Nyitva tartás:"hétf6tőlpéntekig 9-1-7 óráíg,

szombaton 9-12 óráig .
Telefon: 66/282-068
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. ÚJ BENZINKÚT NYílT! KiZÁRÓlAG MINÖSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95· ös BENZIN, DIESEL,
AUTÓGÁZ és fB gázpalack. , ,,_ ~ mi~denkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDROD, SZARVASI UT-ENDRODI VASARTER, NYITVA: 5.00-21.00 óráig.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! .

NYELVTANFOLYAMOK
KEZD ÖTÖl

ANYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1. l: 20/9142-122

Kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 160 óra
diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató

A timfolyamok időtartama szakaszonként:

kezdő, újrakezdő tanfolyam 150/100 óra
nyelvvizsga előkészitő 100 óra
haladó I-II. 60 óra
nyelvvizsga tréning 40 óra
30 órás próba-tanfolyam

Márciusi aktuális: 50 órás kezdő, 30 órás próba-tanfolyam
angol, francia, német, olasz,
márciustól folyamatosan, igény szerint!

Beiratkozás ideje: minden hónap utolsó kedd.

Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál
Telefonon/üzenetrögzítőn: 66/282-686; mobil: 20/4684-876, 20/9142-122
e-mailbenvendel@anet.hu.margit@aneLhu.vendel@internet-X.hu

Tanfolyamok helye: Kossuth u. 18., aKNER Múzeum mellett.

(I RÓZA VENDEL ~
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122·20/4684-876
E-maii: vendel@anet.hu
Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Szervizünk vállalja:

• az OPEL gépjárművek teljeskörű

szervizelését, javítását
• rövid határidőre vállaljuk sérült,

karambolos autók javítását
• bármilyen típusú jármű garancián túli

szervizelését, klíma javítását
• Allianz Hungária helyszíni kárügyintézés

• Folyamatos olajcsere akció!
PI.: Opel, VW - 8000 forinttól (4 I olaj + szűrő)

OP-L MEZŐTÚR Kft.
5400 Mezőtúr, Puskin út 79.

Tel.: 56/350-424; 56/550-714; fax:56/351-180
www.opelmezotur.hu

E-maii: opelmezo@opelmezo.axelero.net
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B L P / D/J
CSAK 5000 Ft

Családi csomag - Plusz csomag
Sport csomag együtt
3990 forint havidijért!

HBD Pak havi 1200 Ft-ért!
Továbbá akciós leh tő ég

2 beltéri egység i énylé ére!
Akciós feltételek szerint - További rész/etek üz/efünkben

~ . Körösi Weekend Horeász.~:O~ ..
~hobbY .• kempinl!szaküzlet ~~

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

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

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkaj:

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

: MizST PAPfR-íitóSzEii 'Boii- .- .- .""!
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. I
i Ajándék, jálék, bizsu • kreatív hobby • háztarlási ." ~ i
• eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, l ':7 .
I AVON termékek heti rendeléssel! --- I
i Ticket Service Accor, ~~~~;;J'Q Sodexho i
. Naponta változó akciók! •
L._._._._._._._._._._.~

Te/emax Távköz/éstechnika
ékéscsaba Gyóni Gu. 6. Tel.:66/442-755
Gyomaendrődj szere/őnk:20/9-266-853

KETTŐT fizet HÁRMAT vihet AKCiÓ
a készlet erejéig!

3 db-os báránygyapjú garnitúra 62500 Ft
r~======S'"<'o/"SW===t"l

~ Fodrászüzlet nyílt I
~ a Ligetj"ürdö területén! I
~ MEGTALÁLHATÓ AZ EMELETEN ÜI Hagyományos és modern frizurák elkészítése ~

I
-korrekt áron! ~

-.~-~~.~.'l"~ ~ ~. Nyitva tartás: ~

~ ~."" 7t-r~ kedd-péntek: 9-17-íg y.,1~
~ ,--' szombat: 1O-17-ig

i -' vasárnap, hétfö: szünnap ~

ti Tel.: 386-039/0 mellék: mobil: 06/70/7742-970 ~
p. ~

~ Szeretettel váram kedves Vendégeimet! a
rkA'a'"=~'<"2=a V>2Z2iZ"="''ZJO~'''''''''''_'iIl&ilC< ~;a==",p

Üzlethelyiségek és irodák kiadók!
GYOMAENDRŐD, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

További ajánlat:
3 db-os bárány szett 29900 Ft
Aszett tartalmaz: 1db párnát, 1db takarót és 1db kispárnál.
3 db-os báránygarnitúra, kettőt fizet hármat viheti
125 OOO Ft

• birkagyapjú garnitúra 39 900 Ft
• birkagyapjú takaró 19700 Ft
• gyermek bárány garnitúra 24900 Ft
• kasmírgyapjú garnitúra 99900 Ft
• vákuummatrac 54 900 Ft
• fenyő ágykeret 37900 Ft
• tölgy ágykeret 139 OOO Ft
• rugalmas ágyrács 14 900 Ft
• motoros ágyrács 69 900 Ft
• női, férfi mellény 9600 Ft

Békéscsa~a, PeHm u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ~
ATESCO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 ...
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otthon----

Keresd üzletünket
Gyomaendődön

Fő út 18Salatt.

Otthoni telefon másképp.
AVodafone m<r.\tantólu ot1hcn, S20igMtaté<ki~ is
vá!h3t. A.reóbltte~,efon~lá:; mdlett .1tfog-5 meC;i)I~Sl

klndl1mk máraz olth-ani ttlefonál.iSta ls. vezete\es
s:átnmal és in.'131< ró elényt-.\ieL

Vodafone Otthon
Egyszerű otthoni megoldások

':.IE~"IE':IE~-'-""'~

JÉl
.:...........A .....Z~E<»~

Ne várjon tovább a felújítással, a tavasz már itt van!
Óriási AKCiÓK márciusban!

• LB KNAUF fagyálló ragasztó (32,50/kg) 25 kg-os 845/zsák
• 20x30 bordó falicsempe (Zalakerámiás) I. o. 1899 lm'
• 30x30 bordó padlólap (Zalakerámiás) I. o. 1899 lm'
• kifutó spanyol falicsempék és padlólapok 3990 Ftlm'

helyett 2390 Ftlm'
• 55 cm-es fürdőszobaszekrény tükörrel, világítással 29900 Ft
• 90 cm-es íves zuhanykabin +ajándék zuhanytálca szifonnal:

39900 Ft
• márvány fürdőszobaszekrény 60 cm-es 65900 Ft helyett 49900 Ft

• hidromasszázs zuhanykabinok már 89900 Ft-tól
• mediterrán kövek 1cm-től 5cm-ig 2790 Ftlm'-től

• kültéri fehér falikar 1790 Ft-tól
• sókristály lámpák 2-8-17 kg-os Ftlm'-től

• gyermek kivitelben lámpámpák (Kico) -10% kedvezménnyel
kaphatók

Ingyenes házhoz szállítás Békés megyében 50 ezer forint feletti vásárlás esetén!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig
Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

DIEGO M Ú SZA KI.

Ülögarnitúák: 89900-149900 Ft-ig
Étkezőasztal +4szék 29900 Ft
Üveg étkezőasztal + 6szék 89900 FHól

Újdonság: március közepétől megnyitjuk NET-es kávézónkat!
CSILLÁR: Kül- és beltéri falikarok akcióban! Csillárok és függesztékek széles választékban!
TAPÉTA: 799 Ft/tekercstől több színben!
6mm Click juhar 990/m' Beüzemelt Samsung TV-k (Samt 21Z403N; 21Z423N)
7mm Plus Click HDF 1699/m'-től ..49-9§9" akciós árból-15% engedmény = 42 999 Ft
8mm Dynamic Click 1999/m'-től LCD és plazma TV-k hatalmas választékban

(15"-tóI50"-ig)
Darabszőnyeg akciók!!! TV-k 69999 Ft-tól
Carma PVC, kék 690/m' Plazma TV·k 249999 Ft-tól H I T E L

• önerő befizetése nélkül
Flextone padlótisztító 120 ml 59/db Ak . ~ ~ ~ ~ ~ • ha'romhav·[ halasztássalelOs szamltogepek
Organza készfüggöny 1490/db • DTK 288DS-F 129999 Ft • akár munkáltatói igazolás nélkül
Shantung 3mszéles 2699/m, több színben • DTK 316 136999 Ft • nyugdíj; GYED; GYÁS; munkabér

Nyitva tartás hétfőtól péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén a házhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés a helyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-559

Gyomaendrödi 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 kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemail.hu.TeIjesztikagyomaendrödikereskedök. Engedélyszám: 1lI/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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A március 15-i megemlékezés. Ünnepi műsort a Kner Imre
Gimnázium tanulói adtak, beszédet Latorcai János országgyűlési

képviselő mondott a koszorúzás előtt.

IX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
Az idén is megrendezésre kerül ahagyományos gasztronómiai sajt

és túrófesztivál. Időpont ja április 27-28. Változás atavalyi eseményhez
képest az, hogy most a helyszíne változik. Ezúttal a Selyem úton, a
Bethlen iskolában (volt Ipari iskola), és aLidl áruház mögötti területen
lesz. Mindkét napon színes programokkal is várják az árubemutatók mel
lett, akedves érdeklődőket, alakosságot arendezők!

LOMTALANíTÁS
Április 16-ával kezdődően az endrődi városrészben indul alom-,

talanítás. Ennek pontos időpontját és a kirakodás idejét szórólapon:
közli aGyomaszolg kft. alakossággal. Kérjük, figyeljék aszórólapotl
Alomtalanítás napja megegyezik aszemétszállftási napokkal aváros
területé~. ~y~EI~as~~19 k~._ .. _. 0.0 ••• _~._o_.. o

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügYÚ1tézés

• 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

A TARTALOMBÓl:
Megkérdeztük a polgármester! 2. oldal
Ingatlan árverések 2. oldal
Képviselő-testületi ülésről 3. oldal
Gyomaendrődi szakrendelések 5. oldal
2007. évi rendezvénynaptár II. rész '" 6. oldal
AZene- és Művészeti Iskola hírei 7. oldal
Varga Lajos Torna Emlékverseny 8. oldal
Rendőrségi hírek 10. oldal

HITELÜGYINTÉZÉS
Komoly banki és ügyintézési háttérrel!

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek
Alapkamatok: 0,99%, 1,99%, 3,95%-t61 (évi kamat)
Árfolyamgaranciával (CHf), 5 éves fix törlesztéssel

Hitelek: Új lakás vásárlás, új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,
korszerűsítés, bővítés, adósságrendezés, terheli ingatlanra is plusz hilellehetőség,

hitelkivállás, gyorshilelek akár 3nap alatt is, vállalkozói hitelek, lakáslízing,
személyi hitelek, SZOCPOL-ügyinlézés, fészekrakó hitelek, közalkalmazotti,

köztisztviselői hitelek stb ...
ÚJ AKCiÓ!!! ÚJ AKCiÓ!!! ÚJ AKCiÓ!!!

Meghosszabbítva 2007. április 1S-jg! :
• Forint alapú hitelek esetén (új lakás építése és új lakás vásárlása), valamint •
• lakás- és szabadfelhasználású deviza (CHF) alapú hitelek benyújtása esetén •

NINCS ÉRTÉKBECSLÉSI, KÖZJEGYZŐi DíJ, BEJEGYZÉSI ILLETÉK :
(MINIMUM 65000 Ft MEGTAKARíTÁSIII illetve egyéb jelentős kedvezmények,

akár teljes banki köllségmentességgel •
pl.: régi típusú hitelek kiváltása, személyi hitelek kiváltása ingatlanfedezettel). :
Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-áig! •
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetólc! :

fONTOS!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
Ahilelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán •

vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerűeni

ÚJ! ÚJ! Szolgáltatásunk: ingatlanközvetftés és értékbecslés. :
Régen működő szolgáltatásaink: mindenféle biztosításakkötése, ügyintézésel :

kárügyek intézése színvonalas szakmai tudással (pl.: élet-, lakás-, vagyono, :
gépjármű-, utas-, tanulóbizlosítások, nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak stb.) :

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk! Hívjon bizalommal I :

Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk! :
Ügyféllogadás és teljeskörű tájékoztalás bármikor (hétvégén is), idóponlegyezleléssel! :.
Tisztelettel Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, érlékbecslő :

20/9376-738 :
T6th János irodavezető 20/9220-990 •

Boros Krisztina iroda/ügyvédi asszisztens 20/4551211; 70/5589-247; :
tel./fax: 66/424-314 •

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruház mögött)......................••...........•..•...•.•••.•.•••..••....
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Megkérdeztük
1& IrCQ)J1@rA~1Nr~~1r~ill1r

• A közelmúltban, a Békés megyei kózgyűlés küldöttségével
. Franciaországban járt. Kérem, beszéljen az utazás céljár61, ered
ményéről!

Békés megye 2002-ben létesített a franciaországi Deux-Sevres
megyével egy testvérmegyei kapcsolatot, amit folyamatosan ápoltak.
Ennek létrehozója tulajdonképpen Domokos László, amegyegyűlés

elnöke, akit a francia partner most meghívott. Ebben a delegációban
vettem részt. Vezetője Domokos László volt, részt vett még Balogh
József tanácsnok, Szabadkígyós polgármestere, dr. Bornné Stefkovics
Valéria látta el atolmácsi feladatot, aki egyébként vezető köztisztviselő

a Békéscsabai városházán és én, mint polgármester és a megyei köz
gyűlés tagja. Tovább kívánjuk folytatni a kapcsolatot, amely nem csak
társadalmi és kulturális jellegű, hanem megtekintettünk útépítést, aszo
ciális ágazatban családsegítő szolgálat működését tanulmányoztuk,
valamint az ivóvízellátást, egy víztisztítót tekintettünk meg.
Tárgyalásaink alkalmával kitértünk arra, hogy adott esetben közös
pályázatokon vesz részt akét érintett megye afejlesztés érdekében. Mint
Gyomaendrőd polgármesterét érdekelt az is, hogy egy testvárvárosi
kapcsolatot létesítsünk Parthenay településsel. Az ottani polgármestert
meghívtuk hozzánk, ők viszont a kölcsönösség jegyében invitálnak
minket, s egy éven belül kialakuillat atestvérvárosi kapcsolat.

• Aváros 25 éves jubileuma alkalmából milyen rendezvényeket ter
vez az önkormányzat?

Gyakorlatilag minden ünnepünk és évfordulónk a huszonöt év
jegyében telik. Az alkalmat jelző logót általában mindenhol fel
használjuk, jelezvén az ünnepi évfordulót. Például a S?-jt- és túrófesz
tiválon is szerepel majd, az augusztus huszadikain is. Osszel, október
ben lenne egy kifejezett ünnepi hétvége, amikor a jubileumot méltóan
megünnepeljük. Ez egy méltóságteljes kulturális hétvége lenne, ahová a
Gyomáról és Endrődről elszármazottakal..is meghívnánk

• Milyen visszajelzések jutottak Onhóz a vizitdíj bevezetésével
kapcsolatban, mi az On véleménye?

Nagyon sok gyomaendrődi polgárral beszéltem erről. Főleg az idős

emberek nehezményezik, akik egyébként is kis nyugdíjukból jelentős

összegeket költenek gyógyszerre, ez után még plusz a vizitdij, a
dobozdíj drágítja ezt. Van, akinek például a két és félezer forintos
gyógyszerszámlájához még több, mint ezer forintos többletterhet jelent.
Ugyanakkor az orvosok is meglehetősen kedvezőtlenül nyilatkoznak
róla, nehezíti a rendelést, plusz teher, nem tartja senki szerencsésnek,
pozitív véleményt nem hallottam róla. Egy-két hónap múlva egy
lakossági közmeghallgatást rendezünk, ahol ez fő téma lenne.

• Megtörténik, hogy egy mozgáskorlátozott, aki tol6kocsival
közlekedik, nem tud bejutni némelyik orvosi rendelőbe. Van-e
lehetőség megoldást találni számukra?

Az esélyegyenlőség jegyében a mozgáskorlátozottaknak mind több
helyen meg kell oldani az akadálytalan közlekedését. Fokozottan
figyeljük az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket. Jelenleg nem ked
vezők a feltételek, ötven százalék saját erő szükséges. Jó lenne, ha
nagyobb támogatási rész jutna erre. Magánorvosok egy része már meg
valósította az akadálymentesítést. A város az intézményei számára ezt
igyekszik megtenni, emellett a magánorvosok is pályázhatnak, ter
mészetesen. Igyekszünk minden lehetőséget ez ügyben megragadni.

• Nagylaposan megszűnt az orvosi ellátás az idősek klubjában,
szeretnék viszont, hogy ez folytat6djon ...

Meg fogjuk vizsgálni a lehetőségeket. Ahumánpolitikai bizottság a
városi gondozással kapcsolatos problémákat átvizsgálja, és megoldást
szorgalmaz az ilyen gondokra.

• Rendkívüli ülés foglalkozott akistérségváltással. Mi lett az ered
ménye?

Március 21-én, a képviselő-testület döntött arról, hogy kezde
ményezi a Szarvasi Kistérségbe való visszatérést. A jogszabálynak
megfelelő iratokat megküldtük a szükséges hivatalokba. Végül is
januártól kerülhetünk aSzarvasi Kistérségbe, amennyiben a terülertej
lesztési miniszter asszony kedvező döntést hoz, hiszen ez törvénymó
dosítással jár.

Kellemes
húsvéti ünnepeket

kívánunk minden kedves
Olvasónknak!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

az alábbiakban felsorolt, tulajdonában lévő ingat-
lanokat meghirdeti értékesítésre, nyílt árverésen

az alábbi feltételekkel:

Helyrajzi Terület Cím, Kikiáltási ár
szám nagysága egyéb megjegyzés (Ft)

1045 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 247 OOO
1049 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 940 OOO
1388/2 289 m2, Kálvin János utca 28900
1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8100
1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26800
1391/1 343 m2, Kálvin János utca 34300
1391/2 343 m2, Kálvin János utca 33900
1391/4 417 m2, Kálvin János utca 41 700
2937/33 28 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/34 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/35 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/36 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/37 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/38 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
2937/39 28 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO
3542/20 1271 m2, Gutenberg utca 508 OOO
3542/21 1270 m2, Gutenberg utca 508 OOO
3542/22 1270 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/23 1271 m2, Gutenberg utca 508 OOO
3542125 1271 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/26 1270 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/28 1271 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/30 1391 m2, Gutenberg utca 254 OOO
3542/45 282 m2, Gutenberg utca

garázssor alakítható ki 85 OOO
3542/47 282 m2, Gutenberg utca

garázssor alakítható ki 85 OOO
5475 592 m2, cluhász Gy. utca 19.

az épületet bontani kell 400 OOO
5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640 OOO
6495 440 m2, Mikes u. 5. 220 OOO
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50 OOO
6553 675 m2, Vadász u. 9. 50 OOO
6554 632 m2, Vadász u. 8. 50 OOO
6555 638 m2, Vadász u. 7. 50 OOO
6556 573 m2, Táncsics u. 19. 50 OOO
6557 514 m2, Táncsics u. 17. 50 OOO
6663 355 m2, Körös u. 4. 25 OOO
6708 1053 m2, Fő út 90. 630 OOO
7507 1191 m2, Vasútsor 11. (Nagylapos) 297 OOO
7523 1162 m2, Mester u. 10. (Nagylapos) 290 OOO

1. Aversenytárgyalás időpont ja 2007. április 30-án, de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1).
3. Az induló licit az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban

szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. április 27-én de.
9.00-ig - a kikiáltási ár W/o-át kitevő szerződés megkötését biztosító
előleget (bánatpénz) kell apolgármesteri hivatal pénztárába befizetni.

4. Alicitálást az nyeri, aki alegmagasabb vételárat kínálja. Atulajdonjogot
elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie.
Vevőnek avélelárat aszerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetn ie.

5. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a polgármesteri hivatal
műszaki és vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
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NAPIRENDI PONTOKBÓl

Et A képviselő-testület két rendkívüli ülést tartott az elmúlt
időszakban. Ezek témája akistérségváltás volt (lásd 2. old.).

e Több esemény közül kiemelkedett aMárton Gábor bácsi nyilt
órája az endrődi könyvtárban. Akondorosi csárdában pedig néhány
napja nyílt Kunkovács László fotókiállítása alföldi pásztorem
berekről, amely fotók atovábbiakban is ott maradnak acsárda falain.
Ezzel kapcsolatban elmondta apolgármester úr, hogya későbbiek

ben szeretné, ha avárosháza folyosóin anem oda nem illő hirde
tések helyett, inkább Kunkovács László fényképei lehetnének. A
Békés megyei megyeházán pedig, jelenleg, egy Corini Margit kiál
lítás látható.

• Nagyon színvonalas rendezvénye volt a városnak a Varga
Lajos gyomai tornász olimpikon emlékversenye, ahol Varga Lajos
több olimpikon társa is jelen volt. Azonban ez az esemény azt is
megmutatta, hogy milyen sok tehetséges tornásza van ma is
Gyomaendrődnek.

• Március 15-én volt először, hogy Gyomaendrődön hosszú idő

után egy helyen tartottunk ünnepséget, az endrődi városrészben.
Visszajelzések alapján megállaprtható, hogy nagyon jó, tartalmas
megemlékezés volt, és sok ember vett ezen részt. Ajövőben minden
nagyobb ünnepet csak egy helyen tartunk meg avárosban, de azt
méltó módon.

III ANagy Sándor utca melletti református temető (tulajdonosa a
református egyház) déli részét fel kívánja osztani az egyház, és
lakótelekként értékesíteni. Ezért szükséges volt részletes szabályo
zási tervet készíteni erről és ahelyi építési szabályzatot módosítani.
Az egyház aszabályozási terv és építési szabályzat elkészflésének
költségeit vállalta, ami közel másfélmIllió forint.

e Módosításra került avásárokról és piacokról szóló helyi ren
delet is. Ennek okot az elmúlt években átalakult szokások adtak. A
rendeletben eddig szerepelt országos autó- és mezőgazdasági gép
piacot, valamint aheti állatvásárt törölték a rendeletből, viszont az
endrődi piac helyszíneként a rendeletben még hibásan az Endrődi

utca szerepelt, ezt is ll1ódosflották és ezután aDamjanich utcai piac
tér néven szerepel. A piac üzemeltetője egyébként emeli a piaci,
vásári díjakat. Ennek mértéke átlagosan 5-6 százalékos (kiragadott
példa: őstermelők, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező jogi, ill.
nem jogi személy 150 FVm2; használtcikk árusítók 150 FVm2;

büfékocsi 950 Ft/m2; egyéb ker. tev. elkülönített helyen, amennyiben
nem alanyai ahelyi iparűzési adónak 300 FVm2• Hangos hirdetés ára
nem változik: lakosság 100 Ft/db, vállalkozók 500 FVdb), valamint
be kívánja vezetni amázsanyitási díjat is kis mennyiségiJ, eseti mér
legelés esetére. Mázsanyitás/felvásárló díja alkalmanként 1000 Ft
lesz.

e Módosítolták az önkormányzati támogatást biztosító ren
deletet, amely ahelyi autóbuszközlekedésben érvényes bérletjegyek
támogatására vonatkozik, Ezután ahatár az öregségi nyugdíj mini
mUm összegének a kétszerese a támogatásban. A szükséges

A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. március 29-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl ÉS BE.IELENTÉSEKBŐL nyomtatványt· a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán
lehet kérni. (Temetési segély esetében feltétel aháromszoros érték.)

• Jóváhagyták a Ilelyi járatú autóbuszközlekedésre vonatkozó
közszolgáltatási szerződést, amit aDomuszbusz Kft.-vel kötnek majd
meg.

• Bűnmegelőzési koncepciót készített dr. Csorba Csaba jegyző

a jogos elvárásoknak megfelelően, a lakosság igényei szerint. Az
önkormányzat által szorgalmazott bOnmegelőzési koncepció 1999
ben készült el, smost ezt felülvizsgálták, aktualizálták. Az egyébként
fejlesztés alatt álló turisztikai célkitűzések és gazdaságfejlesztések is
csak jó közbiztonság mellett teljesülhetnek. Atervezetet vitára alkal
masnak találták, megküldik egy sor érintett szervnek is, mint például
arendőrségnek, polgárőrségnek, ügyészségnek, humánsegítő szol
gálatnak, s ezek véleményezése után ismételten atestület elé kerUI
elfogadásra.

II A Városi Zene- és Művészeti Iskola fenntartója az önkor
mányzat megszüntet néhány oktatási formát a2007/08-as tanévtől:

citeraoktatás, bábjáték, modern kortárstánc, mazsorett tanszakot.
Ennek okai aszemélyi feltételek hiánya. Egyébként egyesiJleti for
mában működhetnek tovább.

• Beszámolt tavalyi tevékenységéről a Tourinform Iroda,
valamint aVárosi Sportcsarnok, az IIjúsági Tábor. Avégzett munkát
mindkét esetben megfelelőnek tartotta atestület.

Et Pályázatot nyújtanak be a Gyomaendrőd telepUlésfejlesztési
koncepciójának elkészítése érdekében. Ennek saját forrását,
fejlesztési költségeinek harminc százalékát biztosítják.

e Ugyancsak pályázatot nyújt be atestület a Lévai és a Kálvin
utcák felújítása érdekében. Az összes bruttó költség közel tizen
hárommillió forint, ennek saját ereje hét és félmillió forint, amit költ
ségvetésből biztosftanak.

II Pályázati úton kívánják támogatni a Rózsahegyi iskola öt
vizesblokkjának felújrtását is, ami közel hétmillió forintba kerUI, saját
ereje valamivel több, mint kétmillió forint, amil aköltségvetés biz
tosít.

• Az Endrődi Tájház biztonságtechnikai berendezésének
fejlesztésére kérelmet nyújtanak be az államkincstárhoz. Az igényelt
támogatás 630 ezer forint, asaját erő 270 ezer forint lenne.

e ABékés Megyei Vízművek meg kíván szüntetni, leszerelni a
városban 77 használaton kívüli közkifolyót. Ezzel kapcsolatban
felmérik a lakossági igényeket a többi közkifolyóra vonatkozóan is,
majd atestület elé kerülnek aVárosüzemeltetési Osztály javaslatai a
megsziJntetésekre.

III A városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat rnCíködési költ
ségeihez anyagi támogatást kért az önkormányzattól. Az önkor
mányzat azonban eddig nyújtott támogatása (másfélmilliós kölcsön
közösségi ház ingatlan megvételéhez, térítésmentes szántóföld, ami
tíz és fél hektár stb.) mellé a továbbiakban nem nyújt támogatást. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingatlan bérbeadás útján való
hasznosításból bevételeit fordítsa működési kiadásaira.

e Homok Ernő, a Rekline Stúdió nevében az Utazás 2007
Kiállításon felmerülő szervezési és részvételi költségeihez kért támo
gatást az önkormányzattól , ennek összege, amit megszavazott a
képviselő-testület, 250 ezer forint.
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FELHívÁs

Választási eredmény

• Sodró ár (kiadatlan)
• Iskola és katedra (kiadatlan)
• így éltünk mi, endrődiek (kiadatlan)
• Endrődi iskolák története (kiadatlan)
• Élők, holtak vallomásai (kiadatlan)
• Az endrődi parasztfestő, Uhrin Péter élete (kiadatlan)
• Az endrődi prímás, Farkasinszki Imre élete (megjelent)
• Hajrá, Endrőd (megjelent)
• Hajrá, Gyoma (megjelent)
• Rózsahegyi Kálmán élete (megjelent)
• Béke Tsz története (megjelent)

Márton Gábor műveinek jegyzéke ateljesség igénye nélkül:

Márton Gábor helytörténeti és irodalmi
írásainak bemutatója

Márton Gábor az endrődi városrész egyik
legismertebb embere. Nemzedékeket tanított a
betűvetésre és a számolásra. Pedagógusi
pályáját még évekkel a nyugdíjba vonulása
után is folytatta. Tanító maradt akkor is, amikor
már nem volt helye a katedra mögött. Színes
egyéniségéről kortársai gyakran beszámolnak.
Mégis apedagógiai munkán felül jelentős iro-
dalmi és helytörténeti műveket alkotott.

A Rózsahegyi Könyvtár olvasótermében
gyűltünk össze ez év február 24-én, hogy számba vegyük Márton Gábor
megjelent és kéziratban maradt írásait., Tanítványai és ~isztelői megtöltötték
a könyvtár olvasótermét. Cserenyecz Eva és Polányi Eva tolmácsolásában
szólaltak meg versei és részletek műveiből. A pályakezdést felidézve szá
molt be Marci bácsi első próbálkozásairól avers írás terén. Nagy hatással
voltak rá akkoriban és most is - vallotta - Juhász Gyula és Ady Endre
költészete. A néprajzi érdeklődés csíráját pedig szeretett főiskolai tanára,
Bálint Sándor ültette szívébe. Nagy szeretettel mesélt atanyai tanítói éveiről,

amikor még Endrőd igazi falu volt, tele babonákkal és hiedelmekkel.
Néprajzi gyűjtései ebben az időszakban kezdődtek. Hamarosan kisebb
nagyobb lélegzetű könyvek kéziratai kerültek ki keze alól. Sajnos, sokáig
csak az íróasztal fiókjában sorakoztak, kiadatlanul. Márton Gábor termékeny
írói életművet alkotott, melyek nagy része ma is kéziratban van, annyi
különbséggel, hogy a könyvtár helytörténeti szobájában találhatjuk meg
őket. Ezek a dolgozatok forrásként szolgáltak és szolgálnak ma is a helyi
témákat felölelő szakdolgozatokat író diákoknak.

Az Endrődi Tájház és a Rózsahegyi Könyvtár felvállalta, hogy anyagi
lehetőségeikhez mérten gondozzák akiadatlan művek ~önyv formában való
megjelentetését. Hamarosan az olvasók elé kerül az "Elők, holtak vallomá
sai" című anekdota-gyűjtemény a Tájház kiadásában, valamint Márton
Gábor családja magánkiadásban adja ki a "Sodró ár" című verskötetét.
2008-ban aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola újra kiadja Márlon Gábor:
Rózsahegyi Kálmán élete című művét.

Akiadásokkal próbáljuk pótolni azt a hiányt, melyet a korábbi évek
elmulasztottak, valamint tisztelgünk idős tanárunknak, helytörténé
szünknek. Kívánunk neki jó egészséget és boldog életet!
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Az időközi képviselőválasztás eredményei a 9.
számú választókerületben Gyomaendrődön

(Császárné Gyuricza ÉV? halála mlatt), márc~us
4-én: LEHOCZKINE T1MAR IREN
(Fidesz-KDNP-Gazdakörök) 218 szavazat (51,9%);
Fülöp Zoltán (Körösök Vidékéért Egyesület) 124 sz.
(29,5%); Dávid Mátyás (független) 51 sz. (12,1 %);
Szonda István (Gyomaendrőd Város Fejlődéséért

Egyesület) 27 sz. (6,4%).

Békésben összefogott a cigányság
(RomNet, 2007. március 20.)

Békés megyében együttműködnek a megyei cigány kisebbségi
önkormányzatban acigányság képviselői - közölte az MTI-vel amegyei
önkormányzat hétfőn megválasztott elnöke. (RomNet)

Dógi János, aki a kisebbségi választásokon a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége (CSZOSZ) színeiben indult, akilenc szavazatból
úgy kapott hét voksot, hogya testület három Lungo Dromhoz tartozó
tagja is rá szavazott.

Az új elnök elmondta, hogyalelnöknek egy, aLungo Dromhoz tar
tozó személyt választottak meg.

Hozzátette: a jövőben közösen azért kívánnak dolgozni, hogy,
illeszkedve a kormányprogramhoz és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
kínálta lehetőségekhez, minél több forrást tudjanak szerezni a megyei
romák felzárkózlatása érdekében.

Mint mondta, országos ügyekkel nem kívánnak foglalkozni, és akét
szervezet tagjai közösen fogják elkészíteni megyei programjukat.
Békésben nem a CSZOSZ vagy a Lungo Drom, hanem az egész
cigányság érdekeit kívánjuk képviselni - mondta egyebek mellett Dógi
János, aki az Országos Cigány Önkormányzat képviselője is.

A Német Kisebbségi Önkormányzat német nyel
ven tanuló gyermekeknek német nyelvű nyári tábort
szervez. Érdeklődni Balla Károlyné tanárnőnél lehet
az iskolában.

Területi cigány kisebbségi önkormányzati választások
eredménye Békés megyében:

CSZOSZ 96 szavazat, 6 mandátum: Dógi János, Surman László,
Lingurár Sándor, Ficz Gyula, Mezei Tibor, Horváth Béla László ,

Lungo Drom 56 szavazat, 3 mandátum: Drágos József, Eri
Lajos, Ajtai Zsolt.
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Szonda István

Áprilisi véradások
Tisztelt Véradókl 2007. április 16-án és 23-án 8-12 óra között

városi véradónapot szervez aVöröskereszt aKatona József Művelődési
Központban. Minden véradónkat szeretettel várunk rendezvényünkre.

Kurilla Jánosné területi vezető

............................................................. :

DIGITÉVÉ-szerelés megrendelhető:

70/3180-051
: 11 .



Szakrendelés Telephely Telefon Orvos Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
De. Du. De. Du. De. Du. De. Du. De. Du.

Sebészet Hősök u. 386-923 Dr. Fabó 10.30-13 10.30-13 10.30-13 10.30-13 10.30-13
57. János

Szemészet Hősök u.57 386-401 Dr. Gedei 8.30-14 8.30-14 8.30-14 8.30-14 8.30-14
Mare:it

Belgyógyászat Hősök 386-411 Dr. Mikola 7.30-14 7.30-14 7.30-12 - 7.30-14 7.30·14
u.57. Julianna

Pulmonológia Hősök 386·345 Dr. Bánki 10·12 10-12 10-12 10-12 10-12
Gondozás u.57. Gyula 12-14 12-14 12-14 12·14 12-16
Röntgen Hősök 386-345 Dr. Vajda 8-12 - 8-12 - 8-12 - 8-12 - 8·12 -

u.57. Ágnes
Ultrahang Hősök 386-345 Dr; Vajda 12-14 . 12·14 - 12·14 - 12-14 - -
e2Yéb u.57. A~nes

Labor Hősök u.57 386-411 Dr. Hajzer 7.30- - 7.30-9.30 - 7.30-9.30 - 7.30-9.30 - 7.30-9.30 ·
Vérvétel Ildikó 9.30

Nőgyógyászat Hősök 386-923 Dr. Csaba
Ultrahang u.57. Kálmán 8·13 14-16 8·13 15-17 8-13 - 8-13 - 8-13 14-16
Bőrgyógyászat Hősök 386-923 Dr. Bede · - . - - 13·16 - 14·18 . -

u.57. Julianna
Urológia Hősök 386-923 Dr. - - . . - - -

u.57. Farkasinszki 13-18 - 13·18·
Erzsébet

Reumatológia Hősök 386·923 Dr.,Varga · 14.00- 9·13* *Liget - 14.00· . - - ·
Ortopédia u.57. Akos 16.00 Fürdő 16.00
Fiziotherápia Hősök 386-923 Mészárosné 7-10 - 7-10 - 7-10 - 7-10 - 7·10

u.57. Faragó Ágnes
FüI-orr-gége Hősök 386-401 Dr. Halmai 14,30-17 14-16 . 14-17 -
audiológia u.57. Zoltán 6-8-- 6·8 6·8· 6-8- 6-8-
Ideggyógyászat Hősök 386-345 Dr. Felber · - . 14.30-16 - - - 14.30-16 - ·
Pszichiátria u.57. Magdolna

Sznyida -
Gyógytorna Hősöku.52. . Andrásné 8,30-14 - 11,30·14 - 8-13,30 - 11,30-14 . 8-12

Központi Fő út 3. 386-520 Hétköznap :16.00-8.00
Orvosi Ügyelet Hétvégén és ünnepnap :8.00-8.00
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Uhrin Éva 1O/A

Beszélgetés a Gimnázium
volt diákjaival,

Mag Barbarával, Farkas Szilárddal
és Bucsi Erzsébettel

A gimnázium oktatási színvonala, mint tudjuk, magas, de kíváncsiak
voltunk, hogy az elballagott diákok hogyan vélekednek az itt eltöltött
évekről. Megkérdeztük idősebb testvéreinket, ők mit gondolnak "kinőtt"

iskolájukról.
• Hogy éreztétek magatokat agimnáziumban?
Barbi: Jól, mert jó volt az osztályközösségünk, és több régi barátnőm

mel voltunk egy osztályban. Közel volt a házunkhoz is. Én nem bántam
meg, hogy ebben aközépiskolában tanultam.

Szilárd: Szintén jól éreztem magam az osztályunkban. Szerettem a
tanáraimat és az osztálytársaimat.

• Mennyire befolyásolta a továbbtanulásotokat?
Barbi Már általános iskolában eldöntöttem, hogya matematika felé

veszem az irányt. A gimnáziumban az emelt szintű osztályba jártam, és a
matekot tanultam magasabb szinten. Hála Tóthné Szakálos Margit tanár
nőnek, az egyetemen most megfelelően helyt tudok állni.

Szilárd: Földrajz fakultációra jártam, ebben az irányban szerettem volna
tovább tanulni, ezért jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi Karára, ahová felvételt nyertem. Ebben nagy szerepe
volt Tóth Ferenc tanár úr színvonalas tanításának.

• Van, amin javítanátok, változtatnátok az iskolában?
Barbi: Talán több iskolai rendezvény lehetett volna, és a testnevelési

szereket is lehetne pótolni, valamint jó lenne ismét bevezetni asulirádiót.
Szi lárd: Igen, ezekkel én is egyet értek, viszont tudjuk, hogy a

lehetőségek korlátozottak és pénzhez kötöttek.
Mi mindketten azért jöttünk ebbe az iskolába, mert testvéreink jó

véleménye biztatott minket. Eddig csak jó tapasztalatokat szereztünk.
Nagyon tetszik agimnázium és reméljük, atovábbiakban is ezt mondhatjuk
el.

Mag Bianka és Farkas Orsolya

* * *
e Milyen érvek szólnak amellett, hogy a Kner Imre Gimnáziumot

választottad az általános iskola után?
B. E.: Elsősorban az, hogy az unokatestvérem is ebben a gimnázium

ban tanult, s biztatott, válasszam én is ezt. Azonkivül szerettem volna az
általános iskola után még Gyomaendrődön maradni. Akkori osztály
főnököm, aki azóta agimiben tanít, szintén ajánlotta aKnert, sasors furcsa
fintora, hogy mi lettünk az első osztálya.

• Milyen élményekkel gazdagadtál agimnáziumi éveid alatt?
B. E.: Nem volt felhőtlen anégy év, de ez talán természetes is. Sokat

nevettünk a többiekkel ... Azt hiszem, elmondhatom: jó osztályom volt. A
gimi és atanáraim rengeteget segrrettek abban adöntésben, hol is folytas
sam a tanulmányaimat. Részt vettem versenyeken, sok biztatást és segít
séget kaptam, ha problémám akadt. Furcsa, mennyire bizalmatlan voltam az
elején, majd aztán mennyire sajnáltam, hogy vége anégy évnek.

• Most az ELTE-n tanulsz finnugor német szakon. A gimis tanul
mányaidat mennyire tudod 011 felhasználni?

B. E. Nem kell szégyenkeznem. Úgy is mondhatnám, agimiben
elsajátítottak jó alapot nyújtottak az egyetem elkezdéséhez. Azonkívül meg
nyugtató, hogy gimis tanáraimhoz akármikor fordulhatok németből és ma
gyarból is, ha kérdésem van.

• Mi aterved ajövőre nézve?
B. E.: Van még három évem. Konkrét terveim még nincsenek. Ami biz

tos, szeretnék megtanulni minél több rokon nyelvet, megismerkedni irodal
mukkal, és közelebbi kapcsolatba kerülni a finnugor művészetekkel. A
németet mindenképpen tanítani szeretném, bár egyre világosabb, milyen
nehéz feladat ez.

Gyomaendrffdi rendezvények 2007. II.
IDŐPONT RENDEZVÉNY HELyszíN

Július 21-22. Viharsarok Kupa Kajak-Kenu Hármas-Körös gyomai
Verseny szabadstrandja

Júl. 30. aug. 2. a35 éves RUMBA Táncsport Katona József Műv. Közp.
Egyesület edzőtábora

Július Cigányzenész találkozó és Endrődi Népliget
gasztronómiai nap

AUGUSZTUS
Augusztus 3-5. XI. Nemzetközi Volkswagen Liget-fürdő

Bogár Találkozó
Augusztus Augusztus 20-i Sokadalom Endrődi Népliget
19-20. IX. Nemzetközi Halfőző Verseny
SZEPTEMBER
Szeptember 22. Szarvas, Hunya, Gyomaendrőd Katona József Műv. Közp.

kertbarát köreinek kiállítása,
lovas, hintós szüreti felvonulás

Szeptember Bridzs verseny Körös Étterem és Szálloda
21-23.
Szeptember 29. Országos társastánc verseny a Városi Sportcsarnok

35 éves Rumba Táncsport
Egyesület szervezésében

OKTÓBER
Október 12. Békés Megyei Tojásételfőző Endrődi Közösségi Ház

verseny
október 17. X. Gyomaendrődi Őszi Tárlat Katona József Műv. Közp.

megnyitója
NOVEMBER
Nov. 24. 19 óra Rumba bál a35 éves Rumba Katona József Műv. Közp.

TSE. szervezésében
DECEMBER
December 1-2. V. Solymásztalálkozó több helyszínen
December 15. VI. "Segítsünk agyermekeken!" Endrődi Szent Imre
11.00. Jótékony célú adakozás Katolikus Templom

A lista nem teljes. A rendezvényekről bővebb felvilágosítást kérhet a
Tourinform Irodában, illetve awww.gyomaendrod.hu oldalon aTourinform
oldalán megtalálja ateljes rendezvénynaptárt.

Agyomaendrődi Katona József
Művelődési Központ ápl'ilisi programjai

Április 19. (csütörtök) 17 óra Irodalmi délután Zsíros Simon Máriával
(költő, előadóművész) Belépő 200 Ft

Április 23. A Föld Napja tiszteletére Hornok Ernő Verespatak múltja,
jelene, jövője képekben című kiállításának megnyitója.

2007. április 26. (csütörtök) 12 óra
Ifjúsági bérletes hangverseny a Filharmónia Kelet-Magyarország KhI.

szervezésében
Műsor Mozart: Varázsfuvola - nyitány; G-moll szimfónia K. 550 tételek a

Békéscsabai Szimfonikus Zenekar előadásában

Vezényel: Gémesi Géza
Műsorvezelő: Szilágyi György

25 éves Gyomaendrőd. Akörnyezet, ahol élünk
Digitális foto- és filmpályázat
Várjuk a telefonnal, digitális fényképezőgéppel, illetve kamerával készült

alkotásokat, amelyek rávilágítanak környezetünk ártalmaira.
Elküldendők: agyekatmuv@internet-x.hu e-maii címre április 10-ig.
Azsűrizést követően alegjobbak díjazásban részesülnek.
Amunkákból kiállítás készül, megjelennek ahelyi lapokban, illetve akábel
televízión.
Eredményhirdetés április 23-án, aFöld Napja rendezvényen.
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A Zene- és Művészeti iskola hírei

A Városi Zene- és Művészeti Iskola Hallható Hang
Alapítványa 2007. március 17-én rendezte meg
alapítványi vacsoráját. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni azoknak a támogatóknak, akik hozzájárul
tak rendezvényünk színvonalas megtartásához:

Várfi András Gyomaendröd város polgármestere: Földesi
Zoltán országgyülési képViselö: Szabó Balázsné: Illés János:
Csikász Imre: Lukács László: Fülöp István: üskó Sándor:
Poharelec László; Nagy László - Rostélyos Húsbolt; Giricz
Máté; Ajtai Ferencné; Péter-Szabó Hajnalka; Mágus-Comp;
Molnár Albert; Endröd Patika - Ugrin Frigyesné: Gyuricza
Sándor: Andi Butik; Kucsmik István; Sárika Ruházat; Color
Shop; Szarka Csilla; Csatári Mihály; Juhász Andrea: Gellai
Imre; Tip-Top Cipöbolt: Zöld Cukrászda; Pájer Sándor; Liget
fürdö; Hegedüs József: Lazarus Kft.: Sikér Kft.; Dinya Máté 
Agroház; Tandi Gyöngyi: Vargáné Icuka - Lakásfelszerelés:
Beláné Margó: Feketéné Jutka - Yucca Virágbolt: Német
Kisebbség: GschWindt és társa: Less Dress Szarvas: Emeretta
Zenekar Szarvas. valamint minden szü!önek. aki részt vett a
vacsorán. illetve tombolatárggyal és támogató jeggyel segítette
a rendezvényt.

A vacsorán befolyt összeget a nyári müvészeti tábor
megrendezésére fordítja az alapítvány.

Hallható Hang Alapítvány kuratóriuma

séges növendékeinket irányítani a megfelelő tová ta
nulásuk érdekében. A minősítési eljárás valójában az
intézmények rostálását jelenti, és ha az
intézményünket érinti ez a kirostálás, mi lesz a fel
növekvő nemzedékkel? - fogalmazza meg kétségeit az
igazgató asszony.

Egyébként azokat a tanszakokat. ahol nincs meg
a szakirányú oktatói végzettség, kénytelenek leszünk
megszüntetni szeptembertől, a minősítési rendeletet
követve. Azonban bízunk abban, hogy ez csak
átmeneti állapotot jelent. Erinti a bábjátékot, a mo
dern táncot, modern kortárstáncot. a citerát. Aztán
majd meglátjuk, hogy hová vezet ez a művészeti

iskolákat érintő forrongó helyzet. Aki időt nyer, életet
nyer. s próbálunk ennek szellemében eljárni - füzi
hozzá Hunya Anikó.

A közelmúltban rendeztük az alapítványi vacso
rát. 1998 óta létezik a Hallható Hang Alapítvány.
Azóta minden évben rendszeresen megtartjuk az
alapítványi vacsorát. 2000-től nyaranta a művészeti

táborokat szervezzük. A vacsorák célja az alapítvány
tőkéjének növelése. besegíteni a tábor finan
szírozásába és, sajnos, ugyanígy a növendékek
téritési dijába is. Mert vannak olyan szülők. akik
bizony nem képesek befizetni a gyermek éves téritési
díját. a tizenegyezer-nyolcszáz forintot.

* )je *

Az elmúlt félév októberében rendezték meg
Szegeden a regionális gitárversenyt. Ezen évek óta
részt veszünk, eddig is nagyon szép eredményeket
értünk el - kezdi a beszámolót Holubné Hunya
Anikó. az intézmény igazgatója. Cserenyecz Dóra,
ezen az utolsó vesrenyen kiemelkedő, első helyezést
ért el. Ráadásul ő nyerte el a fődíjat is, az egyhetes
nemzetközi gitártáborban való részvételt, amely
Szegeden lesz a nyáron. Dóra egyébként felvételizett
a szegedi Tömörkény gimnázium gitár tanszakára.
ahová fel is vették. Egyébként évek óta nyeri a
különböző versenyeket. Felkészítő tanára Szabó
Mária.

Februárban Békéscsabán rendezték meg a megyei
zongoraversenyt. Ezen két tanulónk vett részt: Dinya
Mihály és Kovács Bernadett. Dinya Mihály még csak
hetedikes. ám bronzérmes lett. Zenei tanszakon
szeretne tovább tanulni Szegeden. Felkészítő tanára
Berg Andrea. Bernadett dicséretet kapott. továbbá
felvételizett a békéscsabai Bartók Béla szakközép
iskolába. zongora tanszakra, ahová felvételt is nyert.
Felkészítő tanára Imre Mária.

Március 9-én került sor egy megyei hegedűver

senyre Békéscsabán, ezen Bela Gréta indult. Ö tavaly
külön-díjas lett, most is hasonló díjat érdemelt ki.
Igaz, hogy ő még csak ötödikes. de mivel nagyon
ügyes. szeretne majd ezen a szakon tovább tanulni.
Felkészítő tanára Pappné Németh Hedvig.

A képző és iparművészeti tagozaton nagyon sok
felvételiző. tovább tanulni szándékozónk van.

Molnár Anna és Kolozsvári Viktória két helyre ís
felvételizett: a Tömörkénybe és a békéscsabai evangé
likusba. A Tömörkény grafIkus tanszakára nagyon
szép eredménnyel vették fel őket (ugyanúgy az
evangélikusba is). Felkészítő tanár Hevesi Nagy
Anikó.

Nagy Gabriella a Szent-Györgyi Albert gimnázium
iparművészeti tagozat textil szakára felvételizett. ami
sikerült is. Felkészítő tanára Hevesi Nagy Anikó.
Novák Hanga az országos rajzversenyen különdíjat
szerzett. Alt Beátát és Putnoki Zsanettet a békés
csabai Evangélikus Gimnázium grafIkai, illetve a fes
tészeti tanszakára vették fel. Dósa Brigittát. Rácz
Evát pedig a Szent-Györgyi Albert iparművészetitan
szakára. Felkészítő tanár Molnárné Pésó Eva. Ezen
kivül, természetesen, még több tovább tanulni
szándékozó gyerekünk iS van, azonban eddig még
nem érkezett meg a felvételijük eredménye, bizunk
további sikerekben ezen a téren is.

Ezek az eredmények azért is érdekesek és jelen
tősek. mert a március Végéig benyújtandó minősítési

eljárás, amely minden művészeti iskola részére
kötelező. nagyon komoly előírásokat tartalmaz.
aminek meg kell felelnünk. Ez felöleli a feltételrend
szer adottságát. a pedagógusok végzettségét, az
eszközellátottságot. Végül is olyan magas a mérce.
hogy csak kevés intézmény képes teljesíteni az
elvárásokat. Lehet, hogy éppen a meglévő művészeti

iskolák számának jelentős csökkentése a cél orszá
gos szinten... Igyekszünk a törvényeknek, az előírá

soknak megfelelni. Ezzel együtt próbáljuk a tehet-

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

TAYASZI,
NYARI ruhák

vására!
Géprongy kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtő/ péntekig: 8.30-17-lg,

szombaton: 8-12-ig
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Varga Lajos Torna Emlékverseny
AKis Bálint Általános Iskola és Sportegyesülete 2007. március 14-én

aVárosi Sportcsarnokban Varga Lajos tornász olimpikon emlékére orszá
gos meghívásos fiú tornaversenyt rendezett.

A csapatok ünnepélyes bevonulása után a torna névadójáról
emlékeztek meg, felidézték életútját, méltatták sporteredményeit.

Megható volt, amikor az emlékezés virágait helyezték el az emlékfal elé
a részt vevő csapatok és aversenybírók, akik mindolimpikonOk és Varga
Lajos csapattársai voltak.

Várfi András polgármester úr köszöntő és biztató szavai után az I. és II.
korcsoport szerenkénti versenye kezdődött.

A teltházas nézőtér tapssal biztatta a helyi versenyzőket. Szünetben a
Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola moderntáncosai tartottak bemu
tatót. A III. és IV. korcsoport versenyző i gyönyörű ugrásokkal, lendületes
gyűrűgyakorlatokkal, szép tartású talajgyakorlatokkal kápráztatták el a
közönséget.

Az eredményhirdetés előtt a békéscsabai Hungarotel lány tornászcsa
patának magas szintű tornagyakorlatát is megnézhették az érdeklődők.

r:...,....l--:.~~..,I.-.L-L..J'J ~~:':-..l.-.J...l. ..J..j....l<.i+~ J i i-l
~ ";,.' "".: - -

~.r:-;

A következő eredmények születtek a szigorú, de következetes zsűri

pontszámaiból

I. korcsoport II. korcsoport
I. helyezés Debrecen I. helyezés Debrecen

II. helyezés Szeged II. helyezés Gyomaendrőd

III. helyezés Kiskunhalas III. helyezés Szeged
IV helyezés Gyomaendrőd IV helyezés Izsák
V helyezés Izsák V helyezés Tiszafüred

Külön öröm számunkra, hogya nagyobb korcsoportban, egyéni
összetettben Bela Zoltán 7. b osztályos tanulónk I. helyezést ért el! így ő

kapta meg aVarga család által felajánlott különdíjat is.

Támogatóinknak tisztelettel megköszönjük segítségüket.

Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestülete

VÁNYAÉP ÉpíTŐiPARI Kft.
építőipari munkát vállal!

• Új épület (akár kedvezménnyel)
épü letfel újításés -karbantartás

• aláfalazás
• térkőkészítés

Q fa nYllászárók méretre gyártása beépítéssel
és kőművesmunkával!

• hőszigetelés, hitellehetőséggel is

Ju ász István, telefon: 30/4654-365; 70/6157-321

Továbbképzés iskolánkban
Akooperatív tanulási módszert fejlesztő 4 napos továbbképzést tartot

tunk aKis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületében.
Nemcsak intézményünkből vettek részt, hanem Gyuláról és Szarvasról

is érkeztek hozzánk kollégák.
Az előadó Vargáné Püski Katalin, aBékés Megyei Humán Fejlesztési és

Információs Központ igazgatóhelyettese, aki bevezetőjében kiemelte, hogy
az életben hasznosítható tudásra kell felkészíteni a tanulókat.

Ennek szellemében zajlott a továbbképzés, kiscsoportokat alkottak a
nevelők, és az elméleti tudás mellett a fő hangsúlya gyakorlatias munkán
volt, amelyet aktívan ki is próbáltak atanító és tanár nénik.

Az oktatásban tartalmi és módszertani változásokra, megújulásokra van
szükség. Az iskolának az élethosszig tartó tudás megalapozása acéljai

Ezen a 30 órás továbbképzésen 20 nevelő ismerkedett meg a koope
ratív tanulás új módszereivel, tréning jellegű munkaformában, nagyon jó
hangulatban, kollegál is egyetértésben.

Csizmadiák és cipészek...
Bella József csizmadia és cipészmester emlékeivel és aszakmát bemu

tató szavaival fűszerezett esten ismerhetlük meg; legalábbis kaptunk ízelítő!

a címben is jelzett, Csizmadiák és cipészek Endrődön című előadáson a
mesterségről. Köztudott, hogy Endrődön ez a bőrös szakma igen sokaknak
adott hosszú időn keresztüt, napjainkig is, megélhetést. Az esemény ren
dezője aRózsahegyi Könyvtár volt, Szonda István, aki maga végezte arend
kívül értékes kutató munkát e tárgyban, pedig vezette az előadást.

Bemutatták az e témában a szentendrei skanzen munkatársaival készített
munkaiiimet is. Láthattuk akézműves szerszámokat és használatukat efilm
ben. A közönség soraiban szerencsére szép számmal akadtak fiatalok is,
akik érdeklődéssel fogadták ezen régi szakma ismertetését.

55. házassági évforduló
Szilágyi Sándor és felesége, Kiss Ilona, február 24-én

ünnepelte 55. házassági évfordulóját. Ebből az alkalomból
szívből gratulálunk, jó egészséget és még nagyon sok
boldogságban eltöltött évet kívánunk' Gyermekeik: Anna,
férje Imre, Sándor, felesége Gabriella, 5 unokája, 5
dédunokája.

"Amikor megszólal az orgona zenéje.
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk akkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani örökre."

Ady Endre
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Az Endrődi Közösségi Ház hírei

ÁPRILISI PROGRAM

Feltámadási rockbuli az Új Hold együttessel
április 7. (szombat) 20.00 óra

Előtte amatőr zenészek, zenekarok bemutatkozása.

Költészet-napi műsor a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
szervezésében

április 13. (péntek) 14 óra
E1hangzanak Lukácsi László megzenésített versei, illetve a Költészet

Napjára való emlékezésként "A misztikus költészet" című előadás.

IV. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia az
Endrődi Tájház szervezésében

Témája: aparaszti szőttesek

április 21. (szombat) 15 óra
Akonferenciához kapcsolódóan 10 órakor "Endrődi szőttese k" címmel

kiállítás nyílik atájházban.

"Bátor sün" címmel aBudai Bábszínház előadása

április 24.,10.00 óra

Gyomaendrődi családi majális
április 29-én (vasárnap) 10.00 órától
Ennivalóval, helyi amatőr fellépőkkel, agyerekek számára játszóházzal.

Arészvétel díjmentes.

Hegesztő tanfolyam indul
Az Endrődi Közösségi Ház várhatóan májusban OKJ-s végzettséget adó

eljárás szerinti hegesztő tanfolyamot indít a "Lépj egyet előre" program
keretében szakmával nem rendelkezők részére.

Megalakult az Egész-ség Kör
Tizenegy tag március 5-én kimondta az Egész-ség Kör megalakulását.

Elnöknek Bíróné Majoros Máriát választották meg. Alakuló ülésen Bíróné
Majoros Mária beszélt az egészég fogalmáról és a betegségek
kialakulásáról. Hangsúlyozta, az ember test-lélek-szellem hármas egységét.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a stressz nagyon sok betegség kiváltója,
ugyanakkor abetegség mindig valamilyen problémára hívja fel figyelmün
ket, épp azért, ha odafigyelünk rá, segíti önismeretünket.

A kör tagjai elfogadták néhány hónapra szóló programjukat. Minden
hónap első hétfőjén 16 órakor találkoznak. Áprilisban az egészséges
táplálkozásról lesz szó, májusban a legfontosabb gyógynövényekről,

júniusban a természetbe kirándulva ismerkednek a gyógynövényekkel.
Júliusban astresszoldó technikákba kapnak bepillantást az Egész-ség Kör
tagjai. M. L.

SZOMSZÉDOLTUNK
Március 3-án vidám vendégsereg érkezett aKatona József Művelődési

Központba. Mezőberényből fogadtuk a népdalkört és citerazenekarI,
valamint a díszítőművészeti kör tagjait, paravánokra előre elkészített kiál
lítási anyagukkal. A színpadon a fenti vendégcsoport, valamint a helyi
Őszidő Nyugdíjas Klub és a Barátság Klub műkedvelő csoportja, aVárosi
Zene- és Művészeti Iskola énekes és hangszeres szólistái szórakoztatták
egymást s az érdeklődő közönséget anépművészet remekeivel.

A településünkön készült és itt kiállított kézműves munkák közül
kiemelkedtek a csuhéj tárgyak, kalocsai, békési és egyéb hímzések,
falvédők, atöbb mint 100 éves szőttesek.

Megyeriné Csapó Ildikó

Országos bajnok gyomaendrődiek

ARumba Táncklub versenyzői aterületi bajnokságok tizenkét érme
után legutóbb Pécsett szaporították bajnoki érmeik számát. A "C"
Osztályos Országos Bajnokságon Deák András és Andor Barbara a
területi bajnokság eredményeit megismélelve mind a standard mind
pedig a latin táncokban is győztes lett. Ebben akorcsoportban akeleti
bajnokság ezüstérmese, Kéri Miklós és Sztankó Nanetta ért el
bronzérmes helyezést. A junioroknál Palercsik Dávid és Zrubecz Réka,

Egy jellemző kép abajnokságokról: négy gyomaendrődi láncos adobogón
Sztankó Nanetta, Kéri Miklós, Andor Barbara és Deák András

a felnőtteknél Mészáros Dénes és Kéri Katalin jutott még a döntőbe

negyedik, illetve hatodik helyezést elérve. tv. utóbbi páros egyébként a
területi bajnokságon szintén két ezüstéremmel szaporította a klub
érmeinek számát. Apécsi országos bajnokság napján aklub több párja
a szerbiai Szabadkán versenyzett egy nemzetközi megmérettetésen. A
területi bajnokság kétszeres ezüstérmesei Kulik Andor és Paróczai
Zsófia győztesként kerültek ki a junior I. korcsoport versenyéből. Az
idősebb juniorok csoportjában a területi bajnokság bronzérmesei,
Poharelec László és Lázár Rebeka ért el ezüstérmet. Agyerekeknél
Poharelec Csaba és Hegedűs Zoé jutott még a döntőbe. AYouth IDSF
Open népes mezőnyű versenyében a teriJleti bajnokság ifjúsági "A"
osztályos ezüst- és bronzérmes párasa jutott nagyon közel a döntőhöz.

Perei Péter és Sárközi Noémi kilencedik, míg Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka hetedik helyezést ért el.

Megyeri László egyesületi elnök
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APRÓHIRDETÉSEK[. Rendőrségihirek • ]
Február elején tett feljelentést egy szerzői jogok védelmévelloglalkozó

szervezet Eszerint egy gyomaendrődi lakos az internetről másolt DVD-re
!i[meket, sezt hirdette eladásra. Az intézkedés során tartott házkutatás alka[
máva[ több, mint száz hamisítottnak vélt [emezt, valamint ezek máso[ására
alkalmas készü[ékeket foglaltak [e a fiala[emberné[. A szerzői jogok
megsértése miatt folyik e[lene eljárás.

Február közepén jelentették be, hogya Szabadság téren lévő tralik üve
gét betörték, azon benyú[va különböző tárgyakat vittek el ismeretlen
elkövetők. Arorrónyomos felderítés során 1órán belü[ elrogták akét sze
mélyt, akik elkövették abetörést, ellenük lopás miatt folyik abüntető eljárás.

Március elején tetlék abejelentést az EON képviselői, miszerint egy helyi
lakos, ingatlantulajdonos, lopja az áramot Aháza előtti oszlopon leköti a
vezetéket és ezt használja. A bejelentést követően a helyszínre érkező

rendőrök megállapították atényeket, azt, hogy atulajdonos már hónapok óta
lopja az áramot Ellene már van folyamatban hasonló eljárás, ennek ellenére
továbbra is visszaköti kábe[eit az oszlopra. Alopással okozott összes kárt
majd aszakértői vélemény állapítja meg.

Március elején érkezett egy ál[ampo[gári bejelentés arendőrségre, hogy
hétközben, anappali órákban, egy szemé[ygépkocsiban két fiatalembert [át
nak, akik feltehetőleg mari[luanás cigarettát szívnak. Ahelyszínre érkező

rendőr a gépkocsi átvizsgálása során megta[á[ta a marihuanának tűnő

növénytörme[éket A két személyt e[őá[[ították, e[lenük kábítószerrel való
visszaélés miatt indult eljárás.

Március közepén történt agyomaendrődi vasúti átjárónál, hogy egy lérfi,
aki gépkocsijában ülve megunta, hogy hosszabb ideje van a sorompó
leeresztve, ezért nemes egyszerűséggel kiszállt járművéből, és letörte a
sorompó rúdját Rövid időn belül elfogta arendőrség atürelmetlen autóst, s
ellene közlekedésbiztonságot megzavaró bűncselekmény miatt inditottak
eljárást

Szintén március közepén történt, 17-18-i hétvégén. Ekkor négy ittas
gépkocsivezetőt szűrtek ki ajárőrök közúti e[lenőrzésen. Azonban mintegy
húsz kerékpáros is fennakadt az ellenőrzések során. Az egyik, talán
[egérdekesebb eset az vo [t, amikor egy járműben két férfi foglalt helyet, sa
vezető ittasnak bizonyult Amíg őt vérvéte[re állították elő, addig társa vezette
a gépkocsi!, akit egy másik rendőr igazoltatott Ekkor kidel'ü[t, hogya
második vezető is ittas ...

Március közepén !igyeIt fel ajárőr egy segédmotoros vezetőre, aki rend
kívül bizonytalanul közlekedett járművével. AFő úton, az intézkedés során
kiderült, hogy meglehetősen ittas állapotban vezette emberünk amotort,
annyira, hogy nem is találta ahazafelé vezető utat. Ellene szintén ittas vezetés
miatt indult eljárás.

Még március elején tetl bejelentést egy gyomaendrődi lakos, hogy élet
társa alakásban tör-zúz, fenyegeti csa[ádtagjait, természetesen ittas á[[apot
ban. Akiérkező rendőr intézkedésének aférfi nem vetette alá magát, sőt

fenyegette arendőrt, ezért vele szemben bilincses kényszerítő intézkedést
kellett alkalmazni, majd e[őállítani.

2006 nyarán történt két ügyet fejeztek be az elmúlt Időszakban. Az egyik
ben egy másfél milliós sikkasztásos bűncselekmény került vádemelési
javas[atta[ az ügyészségre. Amásik esetben egy idős férfi sérelmére követtek
el rablást, saz ügyben megszülelett az első fokú, még nem jogerős ítélet Az
elkövető nő - az ítélet szerint - négy év nyolc hónapot, míg atársa két év tiz
hónapos börtönbüntetést kapott.

INGATLAN
Endrödön. Fo ul 62. lelöterbeeplléses. 4.5
szobás családi ház garázzsal. melléképüleltel,
ipari árammal eladó. Csere is érdekel. I.ár 11
MFt. Erd. 30/5256-611 -b-4x-
Gyoma, KálVin 42. családi ház, padlást~res,
nagy portával eladó. I.ár 14,5 M Ft. Erd.:
20/7746-921 -b-4x-
Gyoman, a Hunyadi 59. alalt 3 szoba.
összkomlortos, központi fűléses, lelújitolt
parasztház eladó.l.ár 6,7 MFt. trd: 30/5456
981 -b-4x-
Gye. besenyszegl részén Ady E. u. 17. ~Ialll
haz eladó nagy portával. I.ár 4 M Ft. Erd.:
70/6347-770: 70/2703-202 -b-4x-
Gye., Kecsegés-zugban hétvégi telek hazzal.
sléggel eladó, 967 m' , vizparti. horgászati
lehetőség. I.ár 5 MFt. Érd.: 70/3889-007 -b
4x-
Gye és Qévaványa közölt szántÓlöldel
vásárolnék. Erd.: 20/9520-237 -b-4x-
Gye.. Kecsegesben (Sulek-kerl) vlzparh
horgászlelek eladó. I.ár 2.2 M Ft. Erd.:
66/386-191 - 16 óra ulán. -b-4x-
EndrOdön. belülröl lell~sen Jelú/ltolt családi
ház eladó. I.ár 8M Ft. Erd.: 30/6066·109 -b
4x-
Endradbn. Napkeleti u, 2szobás. gazkonvek
toras. lürdőszobás, belülről felújitoll ház
eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/2614
329: 70/7732-949 -b-4x-
Gyoma központi ában Igényesen klalakltolt.
hőszigetelt, 2 szintes családi ház alacsony
rezsivel. garázzsal, melléképüleltel, ipari
árammal eladó. I.ár 15 M Ft. trd.: 30/3422
869 -b-4x-
Gyomán. KIsréti u. 18 2 szoba+étkezös,
összkomlortos családi ház melléképületekkel,
1500 m2.es portán eladó. I.ár 9,5 M Ft. Érd.
66/386-101 -b-4x-
Gyomán. lampa u. 16. sz. alalt 3 szobás.
összközműves ház ipari árammal. nagy
lelekkel eladó. Érd.: 70/2251-689: 66/282·
645
Gyomán. a Bocskai utcában közmuveSllelt.
slabil téglaházból 1.5 szobás. nagy verandás.
konyha. kamra. fürdőszoba WC-vel. lelújílás·
ra szoruló házrész. kövesúl mellell eladó.
Konyhakerl és alsóépület van, ipari árammat.
Jelenlegi fűlés hölároló? kályhaval. Gázcsonk
aházban. I.ár 2.9 MFt. Erd.: 20/9310-571 -b
4x-
Endrodön komfortos parasztház eladÓ. Temeto
u. 2. Fürdőszoba. villanyfqtés, szenny
vizelvezetés van. I.ár 3,3 M FI. Erd.: 70/7720
503 -b-4x-
Gye. lürdö közelében (Körös sor 2) kerles 2
szobás. gázkonvektoros családi ház eladó.l.ár
7,5 MFL Érd.: 70/2758-736: 66/284-925 -b
4x-
Gye., Harcsasban 500 n.öl sZántÓ es szd
váskerl eladó. Ugyanill szilvalekvár (800
FVk is eladó. trd.: 20/3594952 -b-4x-

ye.. regszo o en, a on orosI övesut
me/lelt 400 n.öl lelken 76 m'-en 1.5 szobás
családi ház. komfort nélküfi. gazdálkodásra
alkalmas melléképülelekkel és garázzsal
eladó. Vezelékes viz az udvarban +ásolt kúl.
villany. lelelan van I.ár 2 M Ft. Érd.:
30/5955045 -b-4x-
Gyomán. közel agyÓg0ürdöhbz és alolyÓhoz
eladó 2,5 szobás, összkomlorlos, lelújíloll
családi ház garázzsal. pincével, fúrolt kút
öntöző,berendezéssel, gondozolt kert. I.ár 10
MFt. Erd.: 66/283-242: 30/5706-403 -b-4x
Gye., összkomfortos családi haz
beköltözhetően eladó. I.ár 8,5 M Ft. trd.:
30/4267-320 -b-4x-
tnOrOdOil;1lC:-1:ab""lts:-TMT-.""23".a=la'"lIl=háZC:-e:T:la:-XdÓrl. t"'rd:r.:
30/6027744
Gyomán, .a Kossuth úton kertes háZ eladÓ. I.ár
7 M Ft. Erd.: 66/282-233; 30/2554-630 -b
4x-
Endrödön, Blaha uton 2 szobás. ebedios,
összkomfortos családi ház eladó. Lakótelepi
csere is érdekell.ár 8.5 MFt. Érd .. 20/5375
919 -b-4x-
Gye.. ház eladó 550 m'-es. kél ulcára nydó
lelken. azonnali beköllözéssel. viz az udvar-

ban. fűlés: gáz. aszfallút van. I.ár 2MFt. Érd.:
30/3544166 -b-4x-
Gyomán. Arany J. 16. sz. alat! 4 szobás.
összkomfortos családi ház eladó.l.ár 9.5 MFt.
trd.: ahelyszinen: 20/5266-573 -b-4x
Gyoma központjában összkomlorlos
parasztház eladó. Lakólelepi csere is érdekel.
lár 8 M FL Érd.: 06/70/3843-329. 8-16
óráig. -b-4x-

OlcsÓ nyaralo! Balatonlüreden, hegyoldalban,
2 szintes. panorámás nyaraló eladó nagy
pincével. sz616vel. garázzsal I.ár 13 M FL
Erd.: dr. Szilágyi Ferenc 5502 Gyomaendr6d.
Szélmalom u. 22. lel.: 284-469 -b-4x
Gyoma közponlJaban 3 szobás. 120 m'-es
lakás eladó. vagy kiadó. Vállalkozásra is alka
lmas lár 10 M FL Érd.: 66/283·943 -b-4x
Gyoma közponlJában egy 3szobas. parkellás
és egy 1 szobás. összkomfortos lakás együll
eladó a hozzá lartozó kerllel. Vállalkozásra
nagyon alkalmas. I.ár 10,5 M FL Érd.:
30/6472-407 -b-4x-
Endradön 3szobás 100 ml-es összkomfOrlos
családi ház eladó. lár 8.8 M FL Érd.:
30/3192131: 30/6820-809 -b-4x-
Gyomán. 2 szobás összkomlortos parasztház
Hősök.útja 105. alall sürgősen eladó. I.ár 5,5
MFL Erd.: 30/3612-783 -b-4x-
Gye.. KálVin u. pa(asztház melléképúletekkel
eladó. I.ár 5MFL Erd.: 70/2015208: 66/282
148 -b-4x-
Endrodön paraszlház elado PolánYI 44. sz.
alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/285-304
-b-4x-
Hunyán összkomlorlos családi háZ eladÓ.
JÓszáglarlásra. nyaralónak alkalmas. Lár 2.3
M FL Erd.: 70/9412-829 -b-4x-
Endrőd közponll reszén összkomlortos.
hosszú paraszlház gazdasági. épülelekkeJ.
garázzsal eladó. I.ár 4.6 M FL Erd.: 66/282
898: 20/2451-262 -b-4x-
Gyomán a ZrinYI fA. u. dupla porlával háZ
eladó. I.ár 8MFL Erd.: 70/2033-726 -b-4x
Gyomán, lúrd6höz közel összkomfortos csala
di ház eladó. Érd.: Kulik Béláné Gye.. Attila u.
8/1.
Gyoman 2 szobás, összkomfortos sátortei6s
családi ház eladó. vagy Itp.-re cserélhető. I.ár
7M FL trd.: 20/4514-888 -b-4x-
Gyo.mán 3szobás keries háZ elado. lár 15 M
FI. Erd.: 66/284-196 -b-4x-
Gyomán. leluj/lolt parasztház. szoba. konyha.
fürdőszoba. WC. kamra. nyári konyha, zári
~eranda + melléképület eladó. lár 4.2 M FL
Erd. 20/9854-358 -b-4x-
Gyomán. aBercsénYI u. 15. sz. alall2 szobás,
összkomlortos paras.ztház garázzsal súrg6sen
eladó. lár 4.6 MFL Erd.: 70/7734-477 -b-4x
Gyoman, aZrinYI M. 43/1. sz. alall bekerrlell
~pílési lelek füroll kúllal eladó. I.ár 1.6 M FL
Erd.: 30/3462-190 -b-4x-
Gye.. Vásárlén ltp.-en 2 szobás. erkélyes.
klimás 2 em. lakás eladó. I.ár 6,4 M Ft. Erd.:
30/6557·939 -b-4x-
Gyomán. OklÓber 6. Itp.-en 4. em. 1,5 szobás
~es lakás eladó. Erd.: 30/6376-831
rnaródl részen. aKürl u15. sz alalllebontás
ra váró ház van eladó. vagy porlának megve
hető. Erd.: 20/8025-469
Gye.. VII. ker.lanya. IstallÓ, föld eladÓ köv~sút

mellett. viz, villany van. I.ár 6 M FL Erd.:
30/2939-990 -b-4x-
Gyomán. a Hosök utján csalad~ háZ nagy
porlával, ipari épúlellel eladó. Ar megegy.
szer. Erd.: 20/4612-327 -b-4x-
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Anyakönyvi változások
Házasságkötés:
Kovács Gábor és Kállai Mariann

Üzlethelyiségek és irodák kiadók!
GYOMAENDRŐD, Kossuth u, 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

r·-a-.-.~=_._._._.-.-.,

i 400 m2-es ipari és kereskedelmi célra, egyaránt alkalmas i
• ingatlan eladó: Bajcsy-Zs. út 63. sz. Erd,: 20/9235-489 •
ba_._._._.~._._.~a_._.~

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
tovább~juk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7,u és az
@~m~ 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 l. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik részt vettek

KIS MIHÁLY (73)
temetésén, sírjánál koszorút,
virágot helyeztek el, fájdal

munkat enyhíteni igyekeztekl

Felesége és gyermekeik

LAKÁS KIADÓ!
Gyomaendrőd, Kis Bálint u,

35/1, sz. alatti kertes családi ház
hosszú távra KIADÓi

Érdeklődni a 06/30/6190
570, 06/66/386-980-as tele
fonon lehet

WARJBORG, 4 utemu, eladó.l.ár 100 EFt. trd.:
66/285-068 -b-4x-

Babella iav~ásra szorul, jó állapolú 26-os női és
lérfi MTB kerékpár eladó 5-6 E Ft.
Érd.:30/4679-692 -b-4x-

JÁRMŰ

Lakás és nyaraló eladó!
Gye., Ifjúsági Itp.-en lakás és

jgényesen kialakított Sóczó-zugi
nyaraló együtt vagy külön-külön
eladó, illetve értékegyeztetéssel
családi házra cserélhető.

Érd.: egész nap a
06/20/3744-122-es telefonszá
mon lehet.

A Pásztor János utcában,
az Üvegház bisztró melletti
üzletben 200 m2-es helyiség
bérleti joga kiadó április 1
jétől.

Érdeklődni: 20/3744-122

Fehér Suzu\Ú 13OO-as kevés km-rel, vonóhorog
gal eladó. I.ár 900 EFt. Érd.: 66/284-196 -b-4x-

MZ 125-ös molorkerékpár 50 EFI eladó. Erd.:
30/4267-320 -b-4x-

r------------~------------------:-----.---------------.---.-.--------"----------------.-----~

Feladó.neve: _ : , : .
.Címe: : ~.~ :: ~ ; ; .
Cserebere (apró~}hirdetésszövege (max: 20 szó): _..
. .' . . ..

::,

1:::::' ; ~ ~ " ,0 •••• o ~ ..

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

............................................. 0." ~ 0"0 .

.......... ", " ;. ",. ~ ~ .. ~ '. ;; ~ ..

(Irányar: •.... 0 Ft) (olvasható írássalr):L.." .; .._........ J

APRÓHIRDETÉSEK
Gye., sürgősen, olcsón eladó Itp.-i lakás és viz- Új ál[apotú hintó 400 EFt; kasznis szánkó 200 E
parti nyaraló. Ár megegyezés szerint. Érd.: _, Ft; extra ha[otlaskocsi 400 EFI; faipari gépek 60-
20/5671-378 -b- 400 EFt. Érd.: 661284-914 -b-4x-
VáSánéflllp.-en 2szobás lakás eladó! I.ár: 6.5 M .) Lóvonlafásu gumlkereku kocSI; uitelő és velőgep

Ft. Érd.: 06/70/2557-096 eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/2015-
V E G Y E S 208; 66/282-148 -b-4x-

Vágó, nővendékblrkák eladók. Erd.: 30/5522- 1 db ágynemOtartós bonell rugós heverő eladó.
769 -b- I.ár 10 EFt. Érd.: 70/2718-146 -b-4x-
Takantást vállalok, megbizható, becsületes nő, Kenek, udvarok sZántása marása, egyengetése,
Érd.: 70/5455-399 füvesfiéshez gépi ta[ajelőkészités. Érd,: 386-053
Barna máías, hófogÓs, régi lécezésu, Új letőcse- Emeletes ágy, tróasztal, gáZtuzhely, hutőszekrény
rép eladó. 100 FVdb, Érd.: 30/6048-391 eladó. Érd.: 30/6946-210
VIZ-, gáZ-, közponli luléS szereléS, készülékek KasZálást Gyomaendrőd éS környékén kedvező

javIlása, anyagbizlosflás, korszerú kivilelezés. áron vállalunk. Érd.: 3013077225: 70/6131-941
Érd.: 70/7091-357 2 db zoknlköt6gépet aregyeztetéssel vizparti
Veszélyes éS egyéb lák kivágáSál, tuzlla VágáSál, terekre cserél ném I.ár 1,5 M FV2 gép. Érd.:
ga[lyazásl, kertgondozást válla[ok. Hermann 30/3272-156 -b-4x-
Mihály 2013882-263 -b- "Ny""uC::ga"'ll-'h"'as""z"'ná""lIc"'lkT.k'kC::erC::esIke:-::JdT.és"'be"'n-:e"'la""dÓ=k:
Kertiiraktor, hoZZá pótkOCSI éS rotakapa komplett fúnyiró, siléc-sicipő, ülőgarnitúra 1-2-3,
és Honda kismotor + Babetta jó állapotban kerékpár, hútő-fagyasztó szekrény, TV-k, heverő,

eladó, ár megegy. szer. Érd.: 66/386-500 -b-4x- szobakerékpár, sport babakocsi, gyerekülés,
Háti permetező, olaikályha, 1 db 5 q-s utánfutÓ, forgószék, .. Érd.: Kulich Gy. U. 13/1: 20/9857-
gyógy-biolron lámpa, gyerekheverő, kukorica- 259
morzsoló, 190 cm radiálor, vízcsövek efadók. Ár "'Au"'ló"'gu""m"'lk;-1""7"'5/""70"'R"13'-""2-'-E}T.ld"b,"te"'rm"'é""ny""da::-::ráIDló
megegyezés szerint. Érd,: Gye.. Árpád u. 911. 220 V-os, Junoszty TV 5 E, konyhaszekrény 10
Te[: 661283-154 -b-4x- E, húlőszekrény 13 E, DVD-fró-o[vasó 20 EFt.
Kertek, udvarok sZántása, marása, egyengetése, Érd.: 20/9614-336 -b-4x-
füvesItéshez gépi ta[aj-e[őkészités. Érd.: 386- lakarltást, vasalást Vállaioki Hétvégén gyermek-
053 fe[ügye[etel válla[ok. Érd.: 20/3332-972
Pladeso es Suzuki Echo, Schwalbe és 2 kerék, Gye., 2 db FEG tlPUSU gáZkonvekior eladó 65 E
50-es blokk eladó (ár megegy. szer.). Tuskó is FI, 1 db lemez fürdőkád 5 EFt. Érd.: 30/3428-
érdekel cserébe. Érd.: 661282-156 -b-4x- 846 -b-4x-
HasználIcIkkek eladók: hUlo,fagyasztó, kerékpár, "'sz""ám"",Í'rlóg"'é:::-p""ela:-::Jdró,?<C""lev""0"Mn40"'AcrE-:::no::o.te""bo""or.'k.T.ln""'tel
fúnylró, szines TV, hegesztőlrafó, autógumi, Pentium M 750, 1866 Mhz, 60 GB HDD RAM
HiFi-Sony, rotakapa stb. Érd.: Gye. Körgát u. 25. 512 MB (DDR2-533 Mhz) AT[ Mobi[ity 15'
282-366; 30/9871-803; 30/4873-964. monitor, DVD-fró (LG), Infra port, 3 in 1
TIszlelt Szülők! Személyre szabott oktatás! kártyao[vasó, 4 db USB 2.0 modem, 6600 mAh
Korrepetá[ás. fe [zárkóztatás. magánórák, egyéni akku, táska. Agép másfél éves, kitúnő állapot-
lejleszlő fogla[kozások, másnapra, do[gozalokra, ban, lé[áron eladó. Érd.: 30/6048-391 -b-4x-
versenyekre való felkészilés, tantárgyspecifikus HajdUSIlás, hosszabbilás, afroionás GyomM.
jártasságok, készségek, képességek (pl. logal- Levágott hajai veszek. Érd.: 30/3151-056 -b-
mazási levékenység, helyesírás, szövegértés, OSlermelök, magánszemélyek, egyszeres
malemalikai algorilmusok elsajálitása... ) könyvvezetők leljes körú könyvelését, adóbeval-
lejlesztése, lehetséggondozás általános iskolá- [ások, elektronikus járulékbeva[[ások eIkészi-
soknak. Minden lelszele[és ingyen biztosiloll. tését válla[om. Érd.: 66/386-613 -16 óra után.
Iskolai do[gozallapok, versenytesztek megren- Kerti traklorhoz potkocsI (30 EFI), Romet segéd-
de[hetők. Rövid időn belül az iskolai leljesitmény motor (25 E Ft), nagy te[jesilményú lermény-
ugrásszerú javulása érhető el. Érd.: 285-141 daráló (15 EFt) eladó. Érd,: 66/284-477 -b-4x-
(esti órákban); 06/30/8563-218, 06/70/3223- Megb,zhatÓ hölgy gyermeklelugye[etet, Idosek
664 Ieiügyeieiét. bevásárlásl, mosást, vasalást.
BAO-LUX Fürdoszoba Szalon! MI megvalosllluk lakarilásl bármilyen idöponlban vállal. Érd..
álmai fürdőszobájáfl Nézzen be hozzánk, s nem .:..30::,c/5:..:.5.:..:96c..:-3:..:.27:...o..::.b-:-................. _
bánja megl Hol? Szarvas, Deák F. 2. sz. Tel.: A L L A S
216-023 ,Mosást. lakantásl, vasalást, bevásárlás t. gyer-
NŐI, ferldodrászat! MelegollÓs hajvágás, mekek és idősek lelügye[etét válla[om. Érd: 18
hajhosszabitásl Hol? Endrődön, aRózsa presszó óra után 284-252 -b-
melleIt. Érd.: 06/30/5219-869 nM""agc.<án""ta"'ná""f1'-'árTT.llá"'st"v"'ál""lar;;'1ok"áAnIt""alá"'n""os",r.:Tsk""ol"ás;;;];ok
Ov MAGIC szoláflum l Minden kedves barnulOl mellé. Cél a kitúnő bizonyítvány, tanulmányi
és szépüini vágyó vendégel szereteltel várunk. versenyeken való eredményes részvétel.
Ho[? Endrődön, aRózsa presszó mellett (Hősök halékonyabb tanulási stratégiák elsajálilása.
lere 12.) Érd.: 70/3223-765 Érd.: 285-141 (18-19 óra); 06/30/8563-218;
Felulllott 28-as n61 kerékpár, valammi egy 06/70/3223·664
kemping- kerékpár és 2 db radiátor. (10-5-4 E nM""eg"'b'-'lzh"'a;-:rtó--::'nor-1(""pe:-::Jd7:ag-:Tóg:::-u:;:'s)"'--;:g"'ye"'rm""e"'kl"'el-
FI) Érd.: 30/9157-670 -b-4x- ügyeletet. idősgondozásI, szórólapozási,
1db el61tölt6s automata mosógép, 1db 120 1- bevásárlás t, ügyintézést, csekkbelizetést stb vá[-
es fagyasztószekrény -üzemképesek, eladók. (25 [al. Érd.: 30/3878-320 -b-
E-15 EFt) Érd.: Hunya Lajosné Gye., Ká[vin u. Pullos lányokat, felszolgálót, szakácsol
37. °b-4x- felveszünk. Érd.: 06/30/9439-576
Veszélyes fák (Ienyő IS) kivágása, gallyazása, KIADO/LAKAS/GARAZS
lúzifa felvágása [áncfúrésszel Érd.: 70/2830-347 Albérlel klado aVaSárteflltp.-en (III. em.) málus
oLímpart' konvektor adagoló alkatreszel eladók. 1-jélől, ár megegyezés szerint. Érd.: 70/3210-
I.ár 200-1200. Érd.: 30/3456-369, 17-20 óráig. 304
-b-4x- "'Gy""e-.,TTVa"'s"árt""ér::-1"'Itp:;-.-""en;-:;-a'4'la"'ká"'s"'os"h""áZií=kn:lTál,
PedrolIo VIZSZlvattyu turott kútra eladó 20 EFl. fe[újilott garázs hosszú távra kiadó. 6500 FVhó.
Érd. 30/4267-320 -b-4x- Érd.: 661386-588 ·b-
lerménydaráló 25 E FI, mountaln-blke fér" "'Ga::-::ráZ::::s;:-'--rk;::;,aOl:dÓ<'-=a:-l'1V""ásc.<ár"'té""f1--...ltp:;-.--:::en:;-."""'ErT.d.:
kerékpár 13 E Ft, 2 db ágynemútartós fe[nőtt 30/6557939
heverő eladó 8EFVdb. Érd.: 30/4267-320 -b- "'Gy""'e."':',Vmá"'sá"'rté""o"'lt:::-p.-=-e:::-nr1s=-=z""ob:T.ás"b""ulC=:orC=:oz""ot"'llr.:Tak=ás
4x- kiadó. Érd.: 661285-535; 30/3885-420
Lalla tlpUSU 16 soros csuszócsoroszlyás Gye., albérlel kiadó aVáSárten ltp-en buforozal-
vetőgép eladó. Ár megegyezés szerinI. Érd.: lanul, május 1-jétől, hosszú távra. Érd.
20/5375-919 -b-4x- 70/3210-304
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Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

5500 Gyomaendröd,trHERIfII Ipartelep u. 3.
• J Tel.Jfax:

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
• I,nterspan bútorlap-értékesítés
• Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, keretes

állvány, útpanel ... )

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

Telefon: 06/30/9533-594

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

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

~~~ai_~o2t:..G!~m:~~r~d.:.~o:.s~a:ti.,: ~9.:. .J

Epl~<':;:S·'.&t>======='===q

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u.18. alatt

Varradámban vállalom: női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret

szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,

l
alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határid6, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348

~~~~~~~:re'~~~==~

Bérelhető 8 fős klímás minibusz
Szeretne kényelmesen és kellemesen utazni

Magyarország legszebb tájaira?

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.

,Q~~
Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1.

Nyitva tat1ás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap'

Keressen meg minket,
mert számunkra nincs lehetetlen.
Megrendelés, érdeklődés telefonon

06/30/2991-164

Munkaalkalom!
A Pájer vállalkozás felvételre keres női, férfi munkavállalót
az alábbi feladatokra:
• szakácsot, vagy főzni jól tudó háziasszonyt
• konyhai kisegítőt

• büfést Jelentkezni: Pájer Pékség. Rákóczi u. 32. sz.

Kedvezményes áron kínáljuk a minibuszt
egynapos gyógyfürdő-látogatásra,rendezvényekre.

kirándulásokra, zenei fesztiválokra. színházi
előadásokra, iskolák tanulmányi versenyére,

sportrendezvényekre járók részére.
vagy bármilyen magáncélra.

A minibusz bérleti dUa

25004000 Ft/fő/nap. "0:~
~';s~

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
i St~colt és hagyományos i
• PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfDRMA KÉszíTÉS !
I RÓZA KFT. I
• 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. •
I Tel./fax: 66/282-095,06120/9142-122 I

E-maiI: vendel@anet.hu •
L._._._._._._=_._a_.~.~
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ÚJ BENZINKÚT NYíLT! KiZÁRÓLAG MINÖSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BENZIN, DIESEL,
AUTÓGÁZ és fB gázpalack. _ ,,_ ~ mi~denkDri MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDROD, SZARVASI UT-ENDRODI VASARTER, NYITVA: 5.00-21.00 óráig .

... MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

II

KETTOT fizet,
I

HARMAT vihet!

AKCiÓ a készlet erejéig!
- AJ)'\

Békéscsa~a, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ,~~

AlESeD Aruház üzletsDrán. Tel.: 66/453-943 /.
g.

MŰHOLDAS,FÖLDI ÉS WiFi
antennák

Digitális lIúiholdevevőnuír
12 900 Ft-tól

, "''':' -

Széles váulsztékkal és kedvező árakkal
várjuk az érdeklődőket.

Te/enox Távközléstechniko
Békéscsaba Gyóni G u. 6, Tel. :66/442-755

29900 Ft

19700 Ft
2970 Ft
5900 Ft

54900 Ft
69900 Ft
66700 Ft
99900 Ft
38900 Ft

9600 Ft

125 OOO Ft• 3 db bárány gyapjú garnitúra
(3 db takaró, 3 db derékalj,
3 db párna)

• 3 részes bárány szett
_ (takaró, párna, kispárna)
• birkagyapjú takaró
• 100%-os pamut lepedő
• pamut ágyneműhuzat
• vákuum matrac
• motoros ágyrács
• latex matrac
• kasmír gyapjú garnitúra
• fenyő ágykeret
• női, férfi mellény
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~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~d.
>~ hobbY-, kemPlm~szakuzlet %~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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

Tapéták
2007. évi új mintákkal
bővült árukészletünk!

Festékek
új termék üzletünkben
Xyladecor Oversol
vastaglazúr
alapozó és fedő egyben
Xyladecor Royal vastaglazúr,
fényes.
Mennyezetlapok 635 Ftl2 m 2

Szegölécek, sarok-
és oldalfali rnintásak is!

Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, SZa.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mabil: 06/70/5037-612

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelővásár:

TÖLGV!
TÜZELŐUTALVÁNYOKBEVÁLTÁ5A!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

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

Állunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

ll:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
-temetkezési szolgáltatás

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz.
Lemosó vegyszerek,

virághagymák, vetőmagok, műtrágya,
virágcserepek, virágföld, .

vető bioburgonya,
kukorica vetőmag,

esőkabát,.gumicsizma,
fóliák, viaszosvásznak, terítők,

csavarok, kéziszerszámok,
barkács szerszámok, fűnyírók,

festékek, állati eledelek, porzsákok,
munkavédelmi bakancsok,
védőkesztyűk,sisakok,
szemeteskuka 7900 Ft

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

?~ ?Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53.

TElEfoN: 284~ 255
HúsvÉTi VÁSÁR ÁpRilis l ...jÉTŐllll

SZEMÜVEGkERET AKCIÓ ...20% ENqEdMÉNY!

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 l .70~iq
SzTK~vÉNYEk bEVÁlTÁSA

• SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEIVlÜVEGEk

NAGY vÁlASZTÉkbAN kApliATók
CYORS És pONTOS kiszol<iÁlÁssAI vÁRjuk kEdVES VÁSÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarka Gilla L4TSZERÉSZMESTER

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"
· MA-ZSI PAPíR-íRÓSZER BOLT .
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. Ii Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási i
• eszközök. fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, •
I AVON termékek heti rendeléssel! I
• Ticket Service Accor, ;>,?~~.!~?: Sodexho •
I Selyemvirág, rattanbútor! I
i..~~?~~ ~I~~~ ~?~k: _ ._ ._ ._ . ..i

Gabonamoly·, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948



2007. ÁPRILIS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 15

cr RÓZA VENDEL \)
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendel@anet.hu
Nyilvántartási szám: 06-0077-02

100 óra
100 óra
60 óra

60/40 óra

NYELVrANFOLYAMOK
KEzDőről

A NYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd

Hársfa u. 8/1. 1: 20/9142-122

Kezdőt61 az alapfokú' nyelvvizsgáig 260 óra
alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 160 óra
diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató

A tanfolyamok id6tartama szakaszonként:

kezdó, újrakezdő tanfolyam
nyelvvizsga előkészítő

haladó I-II.
nyelvvizsga tréning
30 órás próba-tanfolyam

· 6--10 fős csoportok,
· vizsgacélú nyelvoktatás
· kezdő, újrakezdő, haladó szinten
· egyéni segaség
beiratkozás szeptemberben, januárban, májusban

tanfolyamok helye: Kossuth út 18., aKNER Múzeum mellett.
Személyes ügyfélszolgálat: minden kedden 14-18 óráig. Kossuth u. 18.

ÁPRILISI AKTUÁLIS:
60 órás angol alapfokú nyelvvizsga tréning

Jelentkezés: T: 66/282-686; mobil: 20/4684-876, 20/9142-122
e-maiI: vendel@anethu.margit@anethu.vendel@internet-X.hu

Beiratkozás: 2007. április 13.SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFl- ÉS KÜLÖN NŐi BODYTEREM, SZAUNA,

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Nói torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig. sza., vas.: 14-21-ig.
Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

8EL,SŐÉpírÉ~ZEi
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek· gipszkarton
válaszfalak, burkolatok· Gipszkarton: 9,5 mm: 1045

Ft/tábla • 12,5 mm: 1095 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm:
1823 Ft/tábla· Estrich beton 624 Ft/40 kg,
hőszigetelő rendszer 1477 Ft/m2/3 cm-tól,

ISOVER 10 cm hőszig. 5265 Ft/tele , tetőfóliák már 80
H/m2-tól, faanyagok, Frühwald térkövek!

PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,
5D-70%-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd, Hősöl< útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig
Tavaszi tégla-, cserép AKCIÓK!!!
Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

GYOMAENDRODI BUTORBOLT
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+1ÜLÖGARNITÚRÁK 126 OOO Ft-tól

További kínálátunk:

Szekrénysorok
Ágyazható heverők

Heverők, lotelágyak
Étkezőgarnitúrák

Kiegészítő kisbútorok széles választékban

Két bank kedvező hitelei!
'. Ügyintézés a helyszínen'

Credigen Bank akciója üzletünkben!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
. . szombaton 9-12 óráig

.. Telefon: 66/282-()68

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

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. április 12-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. április 12-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi, ~.

motorkerékpár,
segédmotoros kerékpár

Jelentkezni.

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Teleion: 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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DIEGO M Ú 8.Z A K I.

ABalla Bútor akcióit tekintse
meg az üzletházban!
íZELíTŐ:

• magas szekrény.32-3ö(f helyett
19999 Ft

• vitrin 70'~I helyett 29900 Ft

Jövedelemigazolás nélkül 20% önerö esetén
BENEFICIAL: 10000 Ft-tól hiteI

jövedelemigazolás nélkül 50% önerö esetén
CETELEM: 3 havi teljes visszafizetésnél

kamatmentesi

EUROMARKT 21 SF50 TV~ helyett 29999 Fi

SONY OC2-HC 23 digitális kamera~ helyett

64999 Ft

SONY OSC-S500 digitális fényképez~ helyett

34999 Ft

EUROMARKT BL 186 256 MB-os MP3-as~ HITEL: BUDAPEST BANK
helyett 5499-Ft-tól l

TAPÉTA: kiárusítás 699 Ft/ tekercstől; ragasztók: CMC, Metylan
CSILLÁR: falikar, mennyezeti lámpa akciók 599 Ft/db-tól
Állólámpa akciók!

6mm-es juhar parketta 990/m1

7mm-es juhar, fenyő parketta 1699/m 1-tő/

8mm parketta több színben 2499/m1

SIGMA padlószőnyeg 4 mbeige színben

888/m2

Carma PVC 2, 3, 4mkék 690/m1

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén aházhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés ahelyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-559

ÓRIÁSI AKCiÓK ÁPRILISBAN!
• LB KNAUF fagyálló ragasztó (32,50/kg) 25 kg-os 845/zsák

• 20x30 bordó falicsempe (Zalakerámiás) I. o. 1899 lm'
• 30x30 padlólap (Zalakerámiás) I. o. 1899 lm'

• kifutó spanyol falicsempék és padlólapok 3990 FUm'
helyett 2390 FUm'

• 55 cm-es fürdőszobaszekrény tükörrel, vIlágítássai 29900 Ft
• 60 cm-es márvány fürdőszobaszekrény 43 900 Ft

• 90 cm-es íves zuhanykabin +ajándék zuhanytálca szifonnal:
39900 Ft

• márvány fürdőszobaszekrény 60 cm-es 65900 Ft helyett 49900 Ft
• hidromasszázs zuhanykabinok már 89900 Ft-tól
• mediterrán kövek 1cm-től 5cm-ig 2790 FUm'-től

• kültéri fehér falikar 1790 Ft-tól
• sókristály lámpák 2-8-17 kg-os kivitelben 2990 Ft-tól

• gyermek kivitelben lámpámpák (Kico) -10% kedvezménnyel
kaphatók

Ingyenes házhoz szállítás Békés megyében 50 ezer forint feletti vásárlás esetén!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647 ._--,..._-",..- .._-;<---_.,---_..._-
t..4.....~~.:.:..;..~ ......:;;.~~:.....:_.;.;_,.;....~~.:.if, •.:;..~ ......;..·;.~;'..:,;.;.A;..;.;..;....::.-;'"·;:.;.,;,;...:-..:..:~"'.~._.~~.,.:.,;.~.. .._1II__) ....._..... _ ........_""""'__

Gyomaendrödi Hiradó. 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 kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2007. MÁJUS MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

HITELÜGYINTÉZÉS

A IX. Sajt- és Túrófesztivál megnyitója,
a fesztivált megnyitotta Benedek Fülöp az FVM államtitkára

VÁRFI ANDRÁS polgármester

FELHívÁs
Beiskolázási támogatás

GENERALI BIZTOsíTÓ
TeYes 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

GyomaendrődVáros Önkormányzata értesíti a tisztelt
Szüló1<et, hogya 2007/2008-as tanévre a BEISKOLÁZÁSI
TÁMOGATÁST az általános iskolás gyermekek részére
2007. május 1. napjától május 31. napjáig lehet kérelmezni
(ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) Gyoma
endrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai
Osztályánál (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.) és a
hivatal kirendeltségén (Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.).

Személyes tájékoztatás kérhető Menkó Aranka ügyintézőnél.

A megállapított támogatás tankönyv, tanszer vásárlására
fordítható!

Egyben tájékoztatjuk atisztelt Szülőket, hogy középiskolai, illetve
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a támogatást
2007. szeptember hónapban lehet igényelni!

A kérelem benyújtásának pontos határideje későbbi időpontban

kerül meghirdetésre a polgármesteri hivatal faliújságján, a
Gyomaendrődi Híradóban és a város honlapján (WW'.\/.gyoma

. endrod.hu)

Komoly banki és ügyintézési háttérrel!
Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek

Alapkamatok: 0,99%, 1,99%, 3,95%-tól (évi kamat)
Árfolyamgaranciával (CHF), 5éves fix törlesztéssel

Hilelek: új lakás vásárlás, új lakás építés. használt lakás vásárlás, felújítás,
korszerűsítés, bővítés, ad6sságrendezés, terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség,

hitelkiváltás, gyorshitelek akár 3nap alatt is, vállalkozói hitelek, lakáslízing,
személyi hitelek, SZOCPOL-ügyintézés, fészekrakó hitelek, közalkalmazotti,

köztisztviselői hitelek: időskori jelzálogjáradék és életjáradék.
FOLYAMATOS AKCiÓ!!!

Alapkamat+kezelési költségek - kedvezmény, egyéb banki költségek jelentős

kedvezménnyel, akár teljes banki köllségmentességgel, hitel típusától függően.
Aktuális akciónkról bármikor személyesen tájékoztaljuk.

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-áig!
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetíík!

fONTOS!!! Ahilelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
Ahitelügyínlézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán

vagy az irodánkban történik - személyre szaboltan, gyorsan, szakszerűen!

ÚJ! ÚJ! Szolgállatásunk: ingatlanközvetítés és értékbecslés.
Régen működő szolgáltatásaink: mindenféle biztosítások kötése, ügyintézése,
kárügyek intézése színvonalas szakmai tudással (pl.: élet-, lakás-, vagyono,

gépjármű-, utas-, tanul6bizlosítások, nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak stb.)
Leínformálhatóak és mobilak vagyunkl Hívjon bizalommal!

Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk!
Ügyfélfogadás és teljeskörű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), idópontegyeztetéssel!

Tisztelettel Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingallanközvetitő, értékbecslő

20/9376-738
Tóth János irodavezető 20/9220-990

Boros Krisztina íroda/ügyvédí asszisztens 20/4551211; 70/5589-247;
tel./lax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruház mögölt)

·
·
····...........................................•...•.............

.....•.......................................................·
·
······
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Megkérdeztük
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• lakossági kérdések •

• Hogyan tudja kézben tartani, irányítani a képviselő-testületet, ahol
szerteágaz6 érdekek ajellemzők?

Úgy gondolom, hogy egy polgármesternek nem kézben kell tartania a
képviselő-testületet, hanem törekedni kell a megegyezésre, egyeztetni kell,
érvekkel meg kell őket győzni.

• A közrend, a közlekedés, a tisztaság megfelelő szervezése, felügyelete
lényeges atelepülésen mindenkinek, az idegenforgaimat is szem előtltartva ..
- vetik fel.

Szerintem ezt akérdést ketté kell választani. Arend mindenképpen fontos.
Ennek érdekében lett avárosban beállítva egy fő mezőőr és egy lő közterület
felügyelő, pluszként. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy nem hatalmi szóval kell
intézkedni, hanem afejekben is rendet kell tenni, valamint az állampolgároknak
saját maguk körül. Például itt van a lomtalanítás. A lakosok kötelessége is az
informálódás, hogy melyik utcában mikor lesz ez. (Kifogások mindig vannak,
főleg kényelmi szempontból, hogy nem látta vagy tudta apontos időpontot. .)
Ha így tesznek, nem fordult volna elő, hogy sok helyen akár egy hétig is kint
volt a hulladék. A közlekedésre vonatkozóan azt látom, hogy minden olyan
helység, ahol helyi közlekedést kell fenntartani, bajban van, mert aváros költ
ségvetéséből tartják fenn a közlekedést, s természetesen nem lehet olyan
közlekedési viszonyokal kialakítani, hogy bármikor, bárki, a nap minden pil
lanatában buszra tudjon szállni. Ez a feltétel még nem biztosított Budapesten
sem. Nem várható el anagyon sűrű menetrend, olyat kell kialakítani, amely vi
szonylag reális. Aközúti közlekedést pedig nem lehet csak táblákkalleszervezni,
afeltételeket is meg kell teremteni, aközlekedési morál színvonalát pedig növeI
ni kellene.

• A munkahelyteremtés gondolata folyamatosan sok embert érint,
foglalkoztat avárosban. Mit tehet az ö·nkormányzat ebben?

Hozzám is érkeznek erre vonatkozó felvetések, hogy például: miért
foglalkozunk mi az idegenforgalommal, ahelyett, hogy munkahelyeket
teremtenénk...holott, ha kidolgozzuk az idegenforgalmi koncepciót, ennek
következtében több vendég látogat avárosba, akkor az is munkahelyeket teremt.
Az ipari parkat pedig folyamatosan kiajánljuk. Lassan, de népesül az ipari park,
a közelmúltban is eikeit egy terület, vállalkozás számára. Ezen túl pedig tár
gyalásokban állunk befektetőkkel. Szeretnénk, ha megvalósulna jövőre például
az "energiafarm" Ez egy jelentős dolog lenne, 3500 hektár hasznosftássaL
Cukor-cirok alapanyagból bioetanol előállítása folyna, az ehhez kapcsolódó
kiegészítő beruházásokkal. Ez például jelentős munkahelyteremtéssel járna. Az
ipari park árai betelepülőknek egyébként, szerintem, nem magasak Ha pedig
konkrét ajánlat érkezne, erre számos konstrukciót ki tudnánk dolgozni az árra
vonatkozóan.

• A gyomai részen a MirM-csatorna rossz állapotban van. Érintettek
szeretnék tudni, várhat6-e ennek rehabilitáci6ja?

Ez acsatorna atelekhatárokon fut végig. Rendbetétele nem egyszerű dolog,
mert hiszen sokan építettek közelében, vagy éppen művelik aföldet, úgyhogy
majd egyeztetünk a lakókkal. Adott pályázat esetén pénzt fogunk szerezni a
rendbetételéhez.

• Avolt nyúlfeldolgoz6 telepen van-e folyamatban valamilyen beruházás?
-kérdezik.

Ezt az előző tulajdonos árulja, sakit ez érdekel, bármilyen beruházási cél
lal megveheti.

• Felvetik többen, hogya városban több utcai pad kellene, valamint
szemeteskosár is...

Valóban több pad kellene, azonban ehhez is forrás kell. Aszemételdobók
esetében ösztönözni fogjuk a jövőben avállalkozókat, tulajdonosokat, hogya
város környezetéhez illő edényeket szerezzenek be.

• A Sajt- és Túrófeszfivál rendezvény idei helye miért éppen a Lidl
környékén és az ottani iskolánállell? - kérdezik többen.

Ezt aBethlen Gábor Szakképző Iskola szervezte. Ott van egy telephelye, és
azt atelephelyet tartották alkalmasnak amegrendezésre.

BÉKÉS ARADDAL EGYÜTT
Békés megye képviselő-testülete elfogadta az Arad-Békés

Megyei Vegyes Bizottság és albizottságai felállítására
vonatkozó előterjesztést. Ezt az Arad Megyei Tanáccsal való
"együttmúlc:ödési megállapodás" aláírása előzte meg.

Az elmúlt időszakban aromániai léllellefolytatott szakmai egyeztetések
során - abizottságok létrehozásának módjáról kialakult konszenzus alapján
- Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke javaslatot tett,
mellyel egyetértettek a felek. Ezek szerint a bizottság lagjait Békés Megye
Képviselő-testületének és Arad Megye Tanácsának (volt) alelnökei és
bizottsági elnökei alkotják, összesen 8-8 fő. Abizottsági ülések száma éves
szinten négy, emellett egyéb találkozókra is sor kerülhet.

A Békés megyei delegáltak: dr. Jeszenszky Géza, Gajda Mihály (pénz
ügyi és területfejlesztési bizottság), Hamza Zoltán (környezetgazdálkodási,
turisztikai és ügyrendi bizottság), Gécs László (gazdasági bizottság),
Szilágyi Menyhért (művelődési, oktatási, sportbizottság), dr. Csaba István
(szociális és egészségügyi bizottság), dr. Kulcsár László (mezőgazdasági és
vidékfejlesztési bizottság), Tolnai Péter (nemzeti és etnikai kisebbségi, val
lásügyi, ifjúsági bizottság).

Az albizottságok a szakmai együttműködést biztosítják, tagjaik a
megyei önkormányzati hivatalnak a főjegyző által, elnöki egyetértéssel
kijelölt munkatársai. A hét albizottságot az együttműködési területek cso
portosítása alapján hozzák létre. Ezek: gazdasági élet, kis- és középvál
lalkozások - területfejlesztés, közigazgatás - kultúra, sport, turizmus 
környezetvédelem, infrastruktúra - szociális gondoskodás, gyer
mekvédelem - civil társadalom, szakoktatás - határ menti együttműködés.

. Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Gyomaendrőd

országgyűlési képviselője

Játszótér
A Népligetben játszóteret avattak április 18-án. A fa ját

szóeszközökkel felszerelI, EU-s normáknak is megfelelő teret 1,8 millió
forinttal támogatta aRózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány. A szülőkre

is gondoltak, mikor kényelmes padokat állítottak fel számukra. A ját
szóterel Várfi András polgármester adta át a gyermekeknek. Az eddig
felújított játszóterek (Október 6. lakótelep, Vásártéri lakótelep, az
Erzsébet-liget, Hősök tere) mellett még lenne igény továbbiakra is, ezt
az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében igyekszik tel
jesíteni. -LJ-

[b@W&~IJ&w@m
A"Szarkafészek" Lovastanyán idén is szeretettel

várunk minden kedves lószerető iskolást
napközis lovastáborunkba!

Sok lovaglás, felejthetetlen élmények!

Időpontok:

július 16-tól július 20-ig
július 23-tól július 27-ig

július 30-tól augusztus 3-ig
Jelentkezés a285-704-es vonalas,

a06/20/3296-249 és a30/5433-117-es mobilszámokon!

SZARKA ZSOLT lovasoktató tanár
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Helytörténeti pályázat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír

ki felsőfokú tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók részére
"Gyomaendrőd Város történései 1982-2007" című helytörténeti írásos tanul
mány benyújtására.

A tanulmányt két példányban, valamint elektronikus adathorclozón kell
benyújtani a polgármesteri hivatal titkárságára. A borítékra rá kell vezetni:
Pályázat "Gyomaendrőd város történései 1982-2007".

Abeadási határidő: 2007. szeptember 30.
Atanulmány formai és tartalmi követelményei:
• terjedelme: minimum 30 oldal (M) szövegszerkesztve, Times New

Roman betűtípus, másleles sortávolság. Baloldalon 3cm-es, atöbbi oldalon
2,5 cm margó. A fejezetcím lS-ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg
n-as, alábjegyzet 10-es.

fl Tartalomjegyzék szerves része atanulmánynak, melyet adolgozat ele
jén kell elhelyezni, tartalmaznia kell afejezet- és alfejezeteímeket is.

" A tanulmány bevezető részében röviden utalni kell a két település
történelmére, valamint az egyesülés gazdasági, közigazgatási körülményeire.
Atanulmánynak fel kell ölelnie aváros 25 évének agazdaság, demográfia,
közigazgatás, kultúra, oktatás, sport területén bekövetkezett történéseit.

I A beérkezett tanulmányokat a képviselő-testület tagjaiból választott
I három tagú bizottság bírálja el. A pályázat eredményének ismertetésére a
'I' képviselő-testület 2007. október 23-i ünnepi testületi ülésén kerül sor.

A díjazás: helyezett 30 OOO Ft: II. helyezett 20 OOO Ft; III. helyezett
'. ~OOOO Ft

Abizottság fenntartja magának azt ajogot, hogya beérkezett pályaművek
kc~ül nem mindegyiket részesíti pénzjutalomban.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Beszámolt 2006-os évi munkájáról a Szarvasi Rendőrkapitányság

Gyomaendrődi Rendőrőrse. Összehasonlító táblázatokon is bemutatta a

NAPIRENDI PONTOKBÓl

,,~" vá.rosi mesemondó verseny
Lezajlott a Rózsahegyi Könyvtár hagyományos mesemondó versenye, a

város három általános iskolájának több, mint 120 tanulójának részvételével. A
Rózsahegyi iskola hunyai tagiskolájából is jöttek mesélő kedvű gyerekek. A
résztvevők oklevelet és könyvjutalmat kaptak, melyet a könyvtár az Ifjúsági
Alaptól kapott támogatással tudott megvalósítani. Akönyvtárosok avendéglátás
és akülöndíjak költségeit vállalták magukra.

Kiemelkedő eredményt értek el:
1. o.: Roszik László, Botos Pongrác, James Lucas Lancaster - Rózsallegy:

iskola
2. o.: Kővári Lili - Rózsahegyi iskola (Hunya), Rau Gergő - ~,s bálint isko-

la, Dajkó Adrienn - Szent Gellért iskola
3. o. Forgács Genovéva - Rózsahegyi iskola
4. o: Kriszt Georgina, Sipos Fanni - Kis Bálint iskola
5. o.: Bella Gréta, Tari Zsolt - Szent Gellért iskola
6. o.: Szentpéteri Balázs, Pintér Nikoletta, Liszkai Mária - Rózsahegyi isko-

7. o.: Vaszó András - Rózsahegyi Iskola.
Köszönjük agyerekeknek, hogy részvételükkel megtiszteltek bennünket, a

felkészítő pedagógusoknak, aszülőknek pedig fáradozásukat!

la

Polgármester úr több rendezvényen vett részt, mint például a
Verespatak környezetéről, az aranybányáról készült fotókiállításon, a házi
kolbász és borversenyen, az endrődi ligetben ajátszótér átadásán.

Folyamatban van a tűzoltó egyesület közteslületté való átalakítása,
ennek egyik lépése volt az új vezetőség választása. Az. elnöke Szilágyi
Sándor lett. Amennyiben az egyesület felerősödik, meg lehet lépni a
köztestületté való átszervezést, amely 2008. január elsejétől megkezdheti
működését.

Az elmúlt időszakban egy előkészítő bizottság azon munkálkodik, hogy
avárosban megtörténjen egy futballcsapat létrehozása ajelenlegi kettőből.

Az. elképzelés szerint ősztől már egy csapat mérkőzne abajnoki pontokért.
Ugyanakkor a pénzügyi támogatás is csak egy helyre kerülne. Mindkét
településrészen ezt a sportvezetők megtárgyalják, majd új vezetőséget

választanak, amely végül meghatározza az irányvonalat atovábbiakban.
A kistérségváltás kapcsán részt vett a polgármester és a jegyző a

szarvasi kistérség ülésén, tanácskozási joggal. A kezdeti tapasztalatok po
zitív irányt mutatnak.

A testvérvárosi kapcsolat ápolásaként Nagyenyeden volt Várfi András
polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző, Szabó Balázsné és Rácz Imre
képviselők. Többek közt tárgyaltak arról, hogy közösen pályáznak EU-s
pályázati lehetőségekért. Ennek legközelebbi eseménye lenne anemzetközi
művésztábor létrehozása az idén nyáron is.

Folyamatos kritika éri ahelyi buszközlekedés-szolgáltatás színvonalát.
Azt sajnos mégsem lehet meglenni, hogy hárompercenként közlekecljen a
járat. amenetrend javítása azonban napirenden van. Rossz hír, hogy ismét
bebukotl a Domuszbusz társaság, tehát a helyzet hasonló, mint az elmúlt
évben. A különböző APEH feltételeknek nem felelt meg, így gyakorlatilag
egy ideiglenes szerződéssel működhet tovább. Lesz továbbra is temetői

járat, sőt a színvonal emelkedését jelenti, hogy egy kisbuszt is üzembe
helyeznek a nagy csuklós busz időleges kiváltására, amely járat kevésbé
gazdaságos.

A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. április 26-án

NAPIREND ElŐTTIEKBŐl tendenciát minden területen, s idén öt évre visszamenőleges áttekintéssel.
Néhány adat az előző évi összevetésben: ismertté vált bűncselekmények

30%-kal csökkentek, személy elleni bűncselekmények 19%-al emelkedtek,
közlekedésben 60%-kal csökkent abaleset okozás, az ittas vezetés 25%
kal emelkedett viszont. Közrend elleni elkövetés 23,5%-kal csökkent, ezen
belül a garázdaság 58,3%-kal. Vagyon elleni elkövetések is 42%-kal
csökkentek, a lopás emelkedett O,7%-kal (2005-ben 144 eset, 2006-ban
145). Az. ismertté vált betöréses lopás csökkent 58,6%-kal, ezen belül a
lakásbetörés 25%-kal, üzletbetörés 93,3%-kal. Növekedett viszont acslá
sok száma 300%-kal (2005-ben 4, míg 2006-ban 12). Csökkent az erősza

kos és garázda jellegű bűncselekmények száma 25,5%-kal (2005-ben 47,
2006-ban 35). Anyomozási eredményességi mutató 4,6%-kal nőtt (2005
ben 60,7%, 2006-ban 65,3%). Afelderítési mutató is 10%-kal. Emelkedett
sajnos, az ittasan elkapott vezetők száma 2005-ben 8, 2006-ban 17 fő.

2006-ban 2830 alkalommal fújattak meg alkoholszondáL Helyszíni bírságot
2006-ban 5678 OOO forintot vetettek ki. A rendőrség járőröző létszáma
sajnos, nem éri el a kitúzöttet, hét fő hiányzik. Remény van a pótlásukra,
azonban ebben az évben OItyán Sándor rendőr alezredes kapitány szerint a
létszám Gyomaendrődön alegjobb esetben is tizenöt lehet. Kérte atestület,
hogy az együttműködést a polgárőrökkel fokozottabban javítsák a közbi
zonság érdekében.

Megkérték az óvodákat, nyilatkozzanak arról, hogy ajelenleg érvényben
lévő bérleti és közhasznúsági szerződés szerint kívánják-e tovább
működtetni az óvodákat. Két óvodavezető kivételével változatlan feltételek
mellett folytatják aműködtetést. ASzázszorszép óvoda vezetője, dr. Csoma
Antalné nem kívánja anevelési év vége után tovább működtetni az óvodál,
valamint a Csemetekert óvoda vezetője sem a jelenlegi formában szeretné
működtetni, hanem a katolikus egyház ígért segítségével tartanák fent az
óvodát. Ajelenlegi tájékoztatót elfogadták, a többféle megoldási lehetőség

érdekében további tárgyalások lesznek az ügyben.
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JÁTÉKOT KAPNAK A GYEREKEK A SZÜLŐi MUNKAKÖZÖSSÉGTŐl
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Szülői

Munkaközössége ez év tavaszán 11. alkalommal rendezett jótékonysági
vacsorát. Idén a diákok kérésére játékokat vásárolunk a bevételből. (265
ezer Ft).

A gyerekek nevében köszönjük mindazoknak, akik anyagi támogatá
sukkal, munkájukkal, vagy bármilyen formában hozzájárultak arendezvény
sikeréhez, valamint mindenkinek, aki részt vett avacsorán, illetve tombo
latárggyal , támogatójeggyel segítette a rendezvényt.

Támogatók: Domokos László országgyűlési képviselő, Földesi Zoltán Országgyűlési

képviselő, Várli András polgármester, Agro Áruház, Apró-Gumi, Babecz Pál, Bankó János
lángossütő, Barna Trade Kft., Bela Imréné, Bowling étterem, Bukva Lajosné, Centiméter
ruházati bolt, Center sörözö, Color shop, Cuti Kft., Dinya Tibor, Halászati Tsz. - dr. Csoma
Antal, dr. Varga Géza, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Euronics, Farkasinszkiné
Kertes Mária, Jukka Virágbolt, Feuerwerker Gáborné, Gellai Szárazépítészet, Giricz Ilona,
Giricz lászló vállalkozó, Giricz Máté gazdálkodó, Gózan Autósiskola, Gubucz Imre aszta
los, Gyuricza Sándor váltalkozó, Hankó Zsolt, Horgászegyesülel, Horváth Béla fodrász,
Illatoázis, Inlernelház, Izsó és Társa, Jázmin virágbolt, Gigi kozmetika, Juhász Andrea
kozmetikus, Kalamáris Papirbolt, Keresztes Tibor vállalkozó, Kerl-Kiwi, Horgász, vadász
bolt, Kissné Farkas Gabrielta fodrász, Kónya István vállalkozó, Körösi Halászati Tsz,
Köszi Mónika kozmetikus, lakásfelszerelés, liget-fürdő, liszkai Imre vállalkozó, MADI
ZOL, Marina Élelmiszerbolt, Margó VirágbaIt, Margó masszázsszalon, Melódia Üzletház,
Mezőker Kft., Nagyné Simon Mária, Nemes Tiborné, Németh és Szabó Kkt., Nesztlé
Hungária, Neubort László vállalkozó, Obis Mihály, OMART könyvesbolt, Ruházati bulik
Novák Rita, Pentament Kft., Privát Csemege, R. Nagy Tibor, Rostélyos húsbolt, Rózsakert,
Ruházati bolt Uhrin Attiláné, Sarokház csemege, Solymosi Edit fodrász, Suha Tamásné,
Szabó Istvánné, Szaci Kft., Szabóipari Szövetkezet, Számítógépház, Szarvasi Autócentrum
Kft., Szediák Georgina fodrász, Szurovecz Istvánné, Szőke és Társa Kft., Szöllősi

Zsigmondné, Tandi Sándor, Tip-top cipőball, Tóthné Rojik Edit, Birkacsárda, Velve!
bútorbolI, Viktória söröző, Zöld cukrászda, Zwei Trade Kft., Purina Takarmánybolt, Tropa
Enikő, 2. Sz. Idősek Klubja.

Tímárné Tóth Adrienn SZMK-elnök

Atangazdaságbanjártunk
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3/a osztályával

február végén aBethlen Gábor Szakképző Iskola tangazdaságában jártunk.
Végig szemerkélt az eső, de az a jó kedvünket nem rontotta el.

Legjobban aszamarak és akis kecskék tetszettek. Sokan kedvet kaptak az
állattenyésztéshez.

Nagy szeretettel fogadtak bennünket atanulók és aszakoktatók.
Köszönjük az iskolának a lehetőséget'

3/a osztály, Dajkó Lászlóné Bélteki Éva, R. Nagyné Baráth Éva tanító
nénik

Kiállítás a Rózsahegyiben
ARózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és aVárosi Zene- és

Művészeti Iskola együttműködési megállapodása értelmében a művészeti

iskola kihelyezett képzést folytat aRózsahegyi iskolában. Aképzőművészeti

tanszakra 65 tanuló jár, tanáruk Molnárné Pésó Irma. Az első félévben
készített alkotásokból rendeztek kiállítást az iskola aulájában, amely április
5-ig minden érdeklődő számára megtekinthető volt.

Atlétikai sikereink a Rózsahegyiben
Békéscsaba, 2007. január 13. Tehetségkutató fedettpályás gyermek- és

serdülő verseny.
16 fővel vettünk részt, ahol 2arany- (Balog Hajnalka 60 m: 8,34 mp és

távolugrás 447 cm), 3 ezüst- (Barna Nikolett 600 m; Bukovszky Péter
távolugrás; Szőke János távolugrás), 1 bronzéremet (Szőke Diána távol
ugrás) szereztünk.

Békéscsaba, január 23. Játékos sportvetélkedő, területi döntő. 18 fővel

utaztunk el aversenyre, amin 5 csapat indult. Mi az 1. helyezést értük el
5 első, 1 második helyezéssel. Csapattagok: Szőke János esk., Szőke

Patrik, Szentmiklósi Márk, Szőke Diána, Farkasinszki Alíz, Nagy Kamilla,
Szerető József, Szabó László, Nagy Bence, Bélteki Renáta, Bíró Adrienn, H.
Tóth Ivett, Székely Péter, Csapó Elek, R. Nagy Valentin, Dudás Réka, Vári
Edina, Tóth Alexandra (1996-1997-1998).

Békés, január 25. Játékos sportvetélkedő, megyei diákolimpiai döntő.

Változatlan összetételben versenyeztünk, csapatunk a III. helyen végzett 45
ponttal.

Gyomaendrőd, március 20. Mezei futóverseny körzeti diákolimpiai
döntő. Az endrődi focipályán 167 tanuló részvételével rendeztük meg a
döntől. Csapatban 8arany-, 4ezüst- és 4 bronzérem, (A, Bés Ccsapatok),
egyéniben 6 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet szereztünk. Egyéni győzte

seink: Rédai Klaudia, Csapó Elek, (I kcs.), Szőke Diána, Szerető József (II.
kcs.), Pintér Nikolett (Ill. kcs.), Balázs Tímea (IV kcs.).

Nadap, március 31. Mezei ru tó országos bajnokság. Amegyei váloga
tottak szakosztály versenyén akövetkező eredményeket értük el: 1992, lány:
3 km Szakálos Edina 4. helyezett csapat tagja. 1993, lány 3 km Balázs
Tímea, Barna Nikolett: 7. helyezett csapat tagjai. 1992, fiú 4,5 km Kovács
Norbert (Kis Bálint Általános Iskola, felkészítő tanár Kocsisné Beranek
Gizella, edző Gál István) egyéniben 25. hely, csapatban országos bajnoki
cím'

Orosháza, április 4. Mezei futóverseny megyei diákolimpiai döntő.

Három csapattal és egy egyéni versenyzővel, összesen 15 fővel vettünk
részt. I. kcs. fiú, 3. hely! 62 pont (i. r.) csapat: Nagy Sándor (2.), Csapó Elek
(12.), Szabó László (20.), Székely Péter (28.), Papp Károly (32.). I. kcs,
leány: Rédai Klaudia 4. helyezett. II. kcs. fiú, 2. hely!! 78 pont (i. r.). Csapat:
Szerető József (4.), Szőke János (18.), Szőke Patrik (20.), Vaszkó Áron
(36.), Szentmiklósi Márk (48.). IV kcs. leány: 1. hely!!! 31 pont (i. r.)
Csapat.: Szakál os Edina (5.), Balázs Tímea (6.), Barna Nikolett (9.), Pintér
Nikolett (15.). Egyéniben Nagy Sándor 2. helyezés!!

Amegyei diákolimpiai bajnok IV kcs.-os leány csapatunkkal bejutot
tunk Gödöllőre, az országos diákolimpiai döntőbe!

Felkészítő: Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző
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Párizsi Nemzetközi MezőgazdaságiKiállítás
Az idei évben talán minden korábbinál nagyobb várakozás előzte meg

a párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítást, a Salon International de
I'Agriculture-t (SIA). Arendezvényt ugyanis mindenkor hagyományosan a
francia köztársasági elnök nyitja meg hivatalosan, és kilátogat a Porte de
Versailles melletti vásárvárosba mindenki, aki egy kicsit is számít aközélet
ben - aminiszterelnök, miniszterek, pártvezetők, Párizs polgármestere.

Talán az sem véletlen, hogy ehhez avásárhoz kapcsolódik a legrango
sabb francia mezőgazdasági termékverseny is, az 1870 óta szinte minden
évben megrendezett ,,116. Concours général agricole" , melynek két szek
ciója van: az élőállat- és az élelmiszer-szekció. Az idén 16 szarvasmarha, 10
juh, 4sertés és 14 hidegvérű lófajta (ebből öt külföldi) versenyzett az előb

bi, 17 ezer termék amásodik csoportban. Ebben akategóriában 2007-ben
két új termékcsoport is megmérettetett: az aperitifek (különböző likőrök) és
a felvágottak (sonkák, szárazkolbászok, valamint az úgynevezett "rillet
te" -ek, melyek hagyományosan szálaira szedett és aprított sült sertéshúsból
és sertészsírból készülnek). A versenyben díjat nyerni rangot jelent, és a
terméken feltüntetve ennek tényét garantáltan magasabb ár kérhető! 2000
óta osztják a "Prix d'Excellence"-t, azaz kiválósági díjat mindazon ter
mékeknek, amelyek rendszeres szereplői a versenynek, és öt egymást
követő évben díjat nyernek - ezzel adíjat alapító nem elsősorban atermék
kiválóságát, hanem a terméket előállító gazda ráradságos és odaadó
munkáját kívánja legmagasabb szinten, az egész társadalom előtt elismerni.

Afrancia mezőgazdaság számára avásár országos ünnep, aközel hét
százezer látogató pedig azt jelzi, afranciák még ma is nagyon nagy szeretet
tel és érdeklődéssel fordulnak az olyan híres termékeket előállító ágazat
felé, mint a sajtok, borok, finomabbnál finomabb húsok, zöldségek és
gyümölcsök. A francia ember hagyománytisztelő, és mindenki másnál
büszkébb saját földje termékeire - de azért nagyon szívesen megkóstol
mindent, ami kellemes gasztronómiai élménnyel ajándékozza meg, és nem
idegenkedik az újdonságoktól sem. Legnagyobb hangsúlyt azonban az
állattenyésztés és agasztronómia kap arendezvényen. Anövénytermesztés
lényegesen kisebb szerepet kap, ezen belül is főként a zöldségek és
gyümölcsök táplálkozásban betöltött szerepét hangsúlyozzák.

A vásár egyben hatalmas médiaszíntér is. A francia agrárkamarák
országos gyűlése (APCA) már második éve működtet avásár teljes ideje
alatt helyszíni stúdiót "Terre d'infos" néven sok-sok beszélgetéssel, szakmai
vitákkal, melyek adásai t élőben vagy felvételről számos kábeltelevíziós
csatorna továbbítja.

Mitől nemzetközi akiállítás? APorte de Versailles-nál lévő vásárváros
egyik legnagyobb csarnoka, a hármas volt a befogadója a Délices du
Monde szekciónak, azaz avilág ízeinek. Arendszeres vásárlátogató számára
már ismerősek voltak asvájci, olasz, spanyol, belga, dél-koreai termékek,
osztrák borok kavalkádja, de hasonlóképpen rendszeres kiállító Szenegál,
Elefántcsontpart és Maii is. Az idén új kiállítóként, de nagy és szép stand
dal mutatkozott be Örményország, kiálmó-területének mérete talán felül is
múlta aszintén újonnan részt vevő Oroszországét, aki viszont magas szin-

tű delegációval képviseltette magát, a standon szinte állandóan megtalál
ható volt az orosz agrártárca valamelyik munkatársa. Ez arendezvény első

sorban arra hivatott, hogya látogatókat a"hasuknál fogva" nyerjék meg a
mezőgazdaságnak, legyen szó francia vagy külföldi termékekről - ezért a
számtalan spanyol sonka, svájci sajt, trópusi gyümölcs, osztrák vagy
örmény bor, szíriai datolya, koreai ginzeng vagy éppen - az idén újdonság
nak számító - japán szushik nem versenytársai, hanem egyenrangú kísérői

afrancia lermékeknek. Ahol meg kell vallani, önmagában hihetetlen asok
féleség csupán Franciaország európai területén maradva, ha pedig ide szá
mítjuk a tengeren túli megyéket - Réunion és Mayotte az Indiai-óceánon,
Guadeloupe és Martinique akaribi szigetvilágban, Francia Polinézia és Új
Kaledónia aCsendes-óceán közepén - agasztronómiai kínálat mesébe illő.

Agasztronómiát pedig támogatja apolitika is - az Európai Unió igen jelen
tős standdal volt jelen, témául az idén a mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek földrajzi eredetvédelmét és árujelzését választották.

Magyarország nemzeti standdal nincs jelen e jeles rendezvényen.
Azonban ahogy tavaly, úgy az idén is - mégis csak volt egy darabka
Magyarország Párizsban! A magyar részvételt az a "Dél-Alföld-EU" több
célú Egyesület fogta össze, ami már évek óta nagyon jelentős szakmai és
oktatási együttműködést valósít meg francia partnereivel. Gyomaendrődi

Bethlen-sajt, díszes lószerszámok, nyergek, lovaskocsik, hintók - és három
gyönyörű Nóniusz ló, a Hortobágyról érkezett csikósokkal. Nagyon nagy
sikert arattak a négyes csarnok közepén épített ringen tartott lovasbemu
tatók. Ennek során számtalan érdeklődő kapott információt Magyarország e
részéről. Reméljük, hogy jövőbeli francia turistaként Békésben is megfor
dulnak majd. Kiállításunkat a Deux-Sevres megyeiek által biztosított stan
don állíthattuk a közönség elé. Ha minden más magyarországi megye
ugyanilyen hittel akarná ezt csinálni civil összefogással, minden bizonnyal
sokkal komolyabb, sokkal impozánsabb magyar jelenlét is elképzelhető

lenne. És mivel itt természetes, hogya kiállítók árulják is a termékeiket 
szép dolog akóstoltatás, de az üzletből élünk - atíz nap alatt kilátogató hat
százezer ember már olyan vásárlóerőt - és ha ügyesencsináljuk, visszatérő

vevőt jelent, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A vásár szervezői

jelezték: készek akiállítókat komoly francia üzleti partnerekkel összehozni,
csupán rajtunk múlik, hogy ezek után szavukon fogjuk őket l A saját
érdekünkben. Az egyik kiemel t célpont Magyarország, amagyar piac. Ezen
célok elérése érdekében abba kellene már hagynunk akülönböző pártokhoz
való tartózás szerint pozíciókba juttatott emberek szélmalomharcát, inkább
a munkához való hozzáállás és elért eredmények alapján kell megítélni a
személyeket és intézményeket.

Eredményes tárgyalásokat folytattunk a francia agrároktatási tárca
képviselőivel a vidékünkön folytatott képzési paletta színesebbé tétele
céljából, valamint új, EU-konform és munkahelyeket biztosító szakmák
beinditásárÓI.

Városunk és avonzáskörzetébe tartozó települések csak nyerhetnek a
nemzetközi partnerség által kínált lehetőségekből. A "Dél-Alföld-EU"
Egyesület, amely már hat éve országos és nemzetközi sikereket ért el e
téren, kész a partnerség kiszélesítésére, és új intézmények, önkormányza
tok, magánszemélyek és vállalkozások bevonására az uniós pályázatok
lehívására és megvalósítására.

Davidovics László nemzetközi referens, egyesületi elnök

....~.:
CsapadékmérD

' .. j,,,
Március 1-jétől megkezdtük a csapadék

mérését. Március 1-20. között 3,8 mm eső, már-
~.~ eius 20.-április 20. között pedig 18,8 mm hullott
I . Gyomaendrőd központjában. HA
'-
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A Művészbarátok Egyesületének Vidovszky Béla Emlékbizottság
javaslatára Balatonalmádi képviselő-testülete március 29-i IJlésén
Vidovszky Béla utca elnevezéséről döntött.

A művész a Szolnoki Művésztelep törzstagjaként az Alföld fes
tőjének számított, de aII. világháború után aDunántúlra kalandozott el,
és évről évre visszatért a Balaton északi partjára. A60-as évektől már
balatoni festőkénl tartották számon, és amikor a Képzőművészeti Alap
kiadta a balatoni művészek alkotásairól készült reprodukciókat leve
lezőlapon, már köztük szerepelt Vidovszkynak aTihany című alkotása.

Kategória:
• ALEGSZEBB VIRÁGOS KÖZTERÜLET: családi házak előtt
• 4vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület
• ALEGSZEBB VIRÁGOS ELŐKERT (CSALÁDI HÁZAK ESETÉN)
• ALEGSZEBB VIRÁGOS INTÉZMÉNY:
• nevelési-oktatási intézmény
• egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények
• ALEGSZEBB VIRÁGOS HOMLOKZAT:

családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak
4-nél több lakásos társasházak esetén lépcsőházanként

• A LEGSZEBB VIRÁGOS VÁLLALKOZÁS (KERTHELYISÉGEK,
ÜZLETEK, CÉGEK TELEPHELYEI)

• ALEGSZEBB VIRÁGOS UTCA: akeresztező utcák között lévő egy-
egy összefüggő utcarész lakóközössége pályázhat.

Aversenyben részt vevő ingatlan:
magántulajdon / önkormányzati tulajdon.*
Figyelem!
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot 2007. május 15. (kedd)

16.00 óráig le kell adni apolgármesteri hivatalba.

* amegfelelőt kérjük aláhúzni

_ .D

- U

Várostörténeti rendezvény

Jelentkező / Összekötő személy neve:

Lakcíme, telefonszáma:

Vidovszky Béla utca Balatonalmádiban!

Gyomaendrod Város Önkormányzata által meghirdetett
"A tisztább és ápoltabb Gyomaendrodért"
címü környezetszépítési versenyben való részvételhez

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete2007-ben ismét meghirdeti

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrodért
című környezetszépítési versenyt

, _ _ __..:>c;:;
Averseny megrendezése által továbbra is célunk, hogya lakosság- JELENTKEZÉSI lAP

gal, helyi vállal kozásokkal, intézményekkel közösen formáljuk
településünk arculatát, növeljük a virággal beültetett területek
nagyságát, s ezzel együtt színesítsük városunk közterületeinek megje
lenését.

Várjuk azoknak (a településen lakcímmel rendelkező) helyi lakosok
nak a jelentkezését, akik a szűkebb környezetük szebbé tételével hoz
zájárulnak a vendégváró, kulturált város kép kialakításához, és pozitív
hozzáállásukkal másokat is erre ösztönöznek.

I. VERSENYKATEGÓRIÁK:
A LEGSZEBB VIRÁGOS KÖZTERÜLET:
családi házak előtt

4vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület
ALEGSZEBB VIRÁGOS ELŐKERT (CSALÁDI HÁZAK ESETÉN)
ALEGSZEBB VIRÁGOS INTÉZMÉNY:
nevelési-oktatási intézmény
egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sport létesítmények
ALEGSZEBB VIRÁGOS HOMLOKZAT:
családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak
4-nél több lakásos társasházak esetén lépcsőházanként

A LEGSZEBB VIRÁGOS VÁLLALKOZÁS (KERTHELYISÉGEK,
ÜZLETEK, CÉGEK TELEPHELYEI)

ALEGSZEBB VIRÁGOS UTCA: a keresztező utcák között lévő egy
egy összefüggő utcarész lakóközössége pályázhat.

A LEGSZEBB VIRÁGOS INTÉZMÉNY kategória kivételével a
közterületről nem látható kertek, kertrészletek nem vesznek részt a
bírálaton!

II. NEVEZÉS
A versenyre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával

lehet benevezni, amelyet 2007. május 15. (kedd) 16.00 óráig kell eljut
tatni a polgármesteri hivatal portájánál elhelyezett ládába.
(Kapcsolattartó személy: Dobó Anita)

III. A VERSENY ELBíRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI
• Az ingatlan előtti közterület tisztasága, gondozottsága,

parkosítása
• lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszítése
• a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés minősége és

esztétikai hatása, összhatás.
IV. ÉRTÉKELÉS
Abenevezett ingatlanokat választott társadalmi zsűri bírálja. Azsűri

tagjai önállóan pontoznak, a III. pontban részletezett szempontok
figyelembevételével. Az értékelést egy alkalommal, 2007. június 11.
július 31. között végzik el a bizottság tagjai. A díjak a zsűri által
adományozott pontszámok összesítése alapján kerülnek megállapításra.

V. DíJAZÁS
Kategóriánként az első három helyezett értékes tárgyjutalomban

részesül.
Az oklevelek, díjak ünnepélyes átadására az Augusztus 20-i

Sokadalom című városi rendezvényen kerül sor.

A versennyel kapcsolatban szívesen fogadjuk szponzorok jelent-
kezését. Afelajánlás lehet

• egyszerű pénzfelajánlás vagy
• külön szponzori díj vagy
• tárgyi felajánlások (dísztárgy, könyv, kertészeti felszerelések,

anyagok stb.)

A Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 25 éves jubileuma
keretében várostörténeti ünnepségeI és vetélkedőt rendez május 15-én a
Hősök útjai intézményben. Az emlékmúsorban pódiumbeszélgetést is
rendeznek az elmúlt 25 év városvezetőivel: Jenei Bálinttal, dr. Frankó
Károllyal, dr. Dávid Imrével és Várfi Andrással, de lesz fotókiálmás Múlt
és jelen képekben címmel, vetélkedő ...
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Pályázati felhívás megváltozott munkaképességü személyek foglalkoztatásának támogatására

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet
"A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése,

munkavállalói létszámuk növelése"
címü támogatási program megvalósítására

1. Apályázati felhívás hivatkozási száma VF/2007
2. Aprogram célkituzései

a) Aműködő kisvállalkozások: gazdasági versenyképességének javítása, termelési kapacitásaik modernizációja, akörnyezetvédelmi jogszabá
lyok teljesítése érdekében aműszaki és technológiai fejlesztése

• amenedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztése
• foglalkoztatási kapacitásának növelése.

b) Amunkanélküliek alkalmazásával atelepülések (ezen belül kiemelten akistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének (ezen belül kiemelten a
romák) növelése, és gazdasági felzárkóztatásának elősegítése.

3. Apályázók köre
3.1.a.) A támogatási programra a 3.1.b.) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai

Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező alábbi mikro- és kisvállalkozás
pályázhat:

• gazdasági társaság vagy
• egyéb (KSH 129) szövetkezet vagy
• egyéni vállalkozó.

További információk: www.ofa.hu

TíMÁRNÉ BUZA ILONA kirendeltségvezető Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége

EZ A TERÁPIA BETEGEBBÉ TESZ
Ablakon kidobott pénz propagandára

"Terápia 2007, egészségügyi reform" címmel színes prospektus!,
tájékoztató jellegű kiadványt jelentetett meg az Egészségügyi
Minisztérium. Atájékoztató a2007. április 1-jétől átalakuló egészségügyi
ellátórendszerről szól, s azt ígéri: kevesebb ágy, jobb ellátás. A kis
szösszenet olyannyira "jól" sikerült, hogy megjelenítésekor, forgalomba
kerülésekor lemondott Molnár Lajos egészségügyi miniszter.

Kiadóként ugyan az előbb már említett minisztériumot tüntették fel,
de ne legyenek illúzióink: az ötletgazda és a megrendelő valójában az
MSZP-SZDSZ-es kormány. Mielőtt a harmonika-szerűen széthajtható
lapok tartalmi elemzésére rövid időt fordítanánk, máris szöget üt fejünkbe
a gondolat: vajon mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből ez a
nyomdaipari termék? Valószínűleg milliókat, sőt tízmillókat, ugyanis még
alegolcsóbb nyomda sem csinálja meg az ilyesmit 4-5 millió példányban
ezen az áron alul. Egyértelműnek tűnik, hogya propagandaanyagot min
den magyar háztartásba eljuttatták, sazt sem ingyen. Kár voll ezt tennie a
kormánynak, mert minden, erre acélra fordított összeg ablakon kidobott
pénz. Előre borítékolható, hogya reklám nem ér el pozitív hatást, ugyanis
elegendő aszlogeneket összevetni avalósággal.

Idézet a brossúrából: megszüntetjük a pazarlást Ez valójában azt
jelenti, hogy az új egészségügyi rendszer nem lesz olcsóbb, mint ahogy
azt egyes szakemberek is bizonyítják. "Sokkal jobbak ti gyógyulási
mutatók" - avalóságban ez annyit tesz, hogy sohasem voltak még ilyen
rosszak amagyar emberek túlélési esélyei.

És így tovább, az érvek - oda és vissza - avégtelenségig sorolhatók.
Hogy az ilyesfajta "terápia" felesleges, arra legfényesebb bizonyíték, hogy
a Molnár Lajos nélküli kormányzat máris visszavonulót fúj elhibázott
egészségügyi politikájától.

Már csak az akérdés, hogy mi megérjük-e afeltámadást?
Fehér József

Rocco és a gyereksírás
Figyeljünk egymásra!

• olvasói levél •
Március 1Q-én délután sétára indultunk a kutyámmal. Nem a

megszokott útvonalon, hanem a városon keresztül bandukoltunk
beszélgetve. Ahídon, aszobor előtt Rocco leült, egy pillanatig nézte a
szobrot, majd pár lépés után figyelt, fülelt. Gyereksírásra lett figyelmes,
amelyet én is hallottam. Rocco rohant le a ligetbe, a sírás irányába. A
holtág partján keservesen zokogó kisfiúra találtunk. Rocco odament,
hozzábújt, a sírás alábbhagyott. "Szervusz, mit csinálsz itt egyedül és
miért sírsz?" - kérdeztem. "Álmos vagyok, anyukám nem akar hazajön
ni" - válaszolta a kisfiú. Oldalra pillantva láttam, hogya padon egy
ápolt külsejű nő üldögélt, és két kezével szorított magához valamit. A
kisfiú odarohant, és dühösen rángatta az anyukája kezét.

"Add idei" - kiabálta. Akkor még nem tudtam, mit akar tőle elven
ni. Elhaladva az anyuka mellett, borzalmas italszagot éreztem. Azon
gondolkodtam, mit is kellene tenni? Ekkor este 6 óra lehetett.
Megpróbáltam beszélgetni a kisfiúval, aki 4 éves, okos és értelmes
gyereknek tűnt. Az anyukátói megkérdeztem, nőnapot ünnepeltél vagy
miért ittál, és közben megsimogattam a haját és az arcát. Sírni kezdett,
mire akisfiú nyugodt, elégedett hangon mondta, sikerült elvennem az
italt, és bedobtam avízbe. "Roeco, te maradj itt akisfiúval, én próbálok
segítséget hozni." (Féltem éjszakára otthagyni a kisgyereket és az ittas
állapotú anyukáját) Asportcsarnok felőli hídon egy kerékpárost láttam
közeledni. Odafutottam, a hölgy ismerős volt. Megkértem, próbáljon
segítséget küldeni. "Szerencséd van, Kati, mert olyan családhoz
megyek, ahonnan számíthatsz segítségre" - válaszolta. Kb. 20-30 perc
i;'Jlva megérkezett a házaspár. tv. anyukát a férfi cipelte, a kisfiút az
anyuka az ölébe vette, mi pedig Roccóval hazasétáltunk. Megjegyzést
nem füzök atörténethez, ki-ki vonja le a tanulságot.

Vaszkó Katalin
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RENDEZVÉNYEK • RENDEZVÉNYEK • RENDEZVÉNYEK • RENDEZVÉNYEK • RENDEZVÉNYEK
A gyomaendrődi rajztanárok kiállítása április 14-én nyílt a Városi

Képtárban. Személy szerint Békési Mihályné, Erdélyi Gábor, Giriczné Varga
Erzsébet, Hevesi Nagy Anikó és Hunya Elekné képei kerültek atárlatra Ameg
nyitó beszédében Pataj Pál festőművész méltatta az alkotók munkásságát.
Gitáron közreműködött Cserenyecz Dóra. Megtekinthető június 24-ig.

Bella Rózsa-kiállítás a Rózsahegyi Könyvtárban Április 21-én
ünnepélyes keretek között nyílt meg Bella Rózsa Pilinszky-díjas grafikus
művész kiállílása az endrődi könyvtárban. Amegnyitón Polányi Éva, Cserenyecz
Éva vers-, illetve prózarészlettel, Gera Nikolett és Kiss Alexandra erdélyi nép
dalcsokor előadásával közreműködött. Bella Rózsa endrődi születésű,

Kecskeméten élő, dolgozó alkotóművész, Pilinszky-díjas tanár. Számos egyéni
és csoportos kiállítással, valamint művészettörténeti előadásaival, nem csak az
országot, de ahatáron tú Ii magyarokat is látogatja.

Avonal, a rézkarc, az ecset segítségével művein keresztül kristálytisztán,
őszintén tárja elénk lelkét. Örzi honnan, milyen forrásbó t táplálkozik élete,
munkássága, és hite. Ápolja és terjeszti szűkebb hazájának, a Hármas
Körösnek, az endrődi tájnak, az ill éli és élő embereknek, kultúráját, amelyből

művészete merítkezik. Kiváló pedagógus, aki nem csak tanítványainak, hanem
szűkebb és tágabb környezetének figyeimét akarja ráirányítani azajos, harsány,
mindinkább elsilányuló Világban található örök szépségekre, időt és
emberöltőket meghaladó értékekre, a valódi minőségre. A kiállílás a könyvtár
nyitva tartási idejében május 12-ig tekinthető meg.

Verespatak múltja, jelene, jövője képekben - országos vándor
kiállítást nyitottak meg április 23-án, a Katona József Művelődési

Központban. Homok Ernő, Kocsis Tibor, Szász András fotó iból válogatták össze

a tárlat anyagát. Köszöntőt Várfi András polgármester mondott, megnyitotta
Hamza Zoltán, a megyegyűlés Környezetgazdálkodási, Turisztikai és Ügyrendi
Bizottságának elnöke, aki kiemelte Homok Ernő szerepét és fontos munkáját az
ügyben Fővédnök: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke. Akiállítás célja arom
bolás szélesebb körben történő ismertetése, a tervezett, további
bányaberuházás megakadályozása, annak leállítása lenne ... A kiállítást csak
négy napig táthatták az érdeklődők.

Díszbemutató - Noé bárkája... című magyar Iilm díszbemutatója
zajlott április 19-én az Apolló moziban. Az eseményre sajnos nem tudott eljön
ni Kállai Ferenc, Gyomaendrőd díszpolgára, Kossuth-díjas színész és a ren
dező, Sándor Pál, egészségügyi okokbóL Itt volt azonban Szőke András, afilm
egyik szereplője, és a forgalmazó cég képviselője, Pruckner Pál. A vetítést
megelőzően Várli András polgármester üdvözölte a közönséget, s röviden
megemlékezett Kállai Ferencről. Afilmet követő ta/á/kozón pedig Szőke András
válaszolt a filmmel kapcsolatos kérdésekre. Többek között bevallotta, hogy
egyik nagy vágya, hogy legalább még egy filmben együtt szerepelhessen ama
élő egyik legnagyobb magyar színésszel, Kállai Ferenccel

XII. Városi Bor- és Szárazkolbász Verseny
A Kertbarát Kör és a művelődési központ rendezésében az idén nyolcféle

fehér bor, kétféle vörösbor, háromféle rozé, kétféle gyümölcsbor és egy mustféle
vetélkedett. Akolbászok kategóriában nyolcféle szalámi, ebből egy mangalica,
ötféle vékonykolbász, ebből egy pulyka, a pálinkákból tizenhárom, ebből egy
mézes, egy ágyas vetélkedett. A részt vevő mintegy 22 fő, mind helyi induló
volt. A bírálatot háromszemétyes zsűrik végezték, Gyuriczáné Kajdi Ilona
Szarvasról (bor), Ádám József (pálinka), Kovács Antal (kolbász) vezetéséveL

Újabb országos bajnoki érmek
Néhány hete a Rumba Táncklub versenyzői Székesfehérváron és

Békéscsabán a "B" és az "A" Osztályos Országos Bajnokságon szaporították
tovább az érmeik számát. A "B" Osztályos Országos Bajnokságon Kulik Andor
és Paróczai Zsófia ajunioroknál, míg Mészáros András és Oláh Dorottya a fel
nőtteknél ért el ezüstérmes helyezést. Egy héttel később az "AU Osztályos
Országos Bajnokságon a klub négy párosa mérettetett meg. Mindegyik pár
ragyogó teljesítményt nyújtott, de sajnos a zsűri döntése értelmében csak két
pár juthatott adöntőbe. Az ifjúsági korcsoport latin versenyében Perei Péter és
Sárközi Noémi ötödik helyen zárt. Molnár Ádám és Paróczai Rebeka hatodik,
Czeglédi Dávid és Andor Nikola nyolcadik helyezést ért el. Afelnőttek standard
versenyében Gombkötő Imre és Malina Andrea szintén érmes helyezést ért el, a
harmadik helyet megszerezve. A hazai kiemeli versenyek mellett a klub
versenyzői több fontos táncos eseményen vetlek részt. Gombkötő Imre és

Malina Andrea meghívást kapott aszombathelyi XII. Magyar Nagydíj standard
versenyére. Mészáros András és Oláh Dorottya a csehországi Brnóban
versenyzett IDSF Open versenyen. Makra Győző és Tóth Zsuzsa senior táncosok
immár harmadik alkalommal vettek részt az ausztriai Oberpullendorfban, ahol az
idén két ezüstérmet gyűjtöttek be. Klubközi versenyeken eredményesen szere
peit még Poharelec László és Lázár Rebeka egy negyedik, valamint Klein Viktor
és Poharelec Noémi egy hatodik helyezést érve el.

A táncklub hamarosan megkezdi felkészülését a 35. évforduló jegyében
szeptemberben megrendezésre kerülő táncversenyére és anovemberi jubileumi
Rumba Bálra. Az érdeklődők, volt táncosok és szimpatizánsok, illetve
szórakozni vágyók további részleteket az egyesület wwwJumbatse.hu címen
elérhető internetes honlapjáról tudhatnak meg.

Megyeri László egyesületi elnök

Paróczai Zsófia, Kulik Andor, Oláh Dorottya, Mészáros András, Malina Andrea és Gombkötő Imre



2007. MÁJUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

[. Rendőrségi események .]
Április 23-án, az esti órákban arendőrjárőr igazoltatott agyomaendrő

di Hősök útján egy motorkerékpárost. Ez alatt gyanússá vált aszemély, ami,
mint később kiderült, nem volt alaptalan, Amolort alvázszáma alapján
körözIék, " AhasználóI az őrsre állílotta elő a rendőr. Lopás miatt eljárás
folyik az ügyben,

25-re virradóan bejelentették, hogy az endrődi Sikér Kft, üzletébe
betörtek, s onnan több százezer forint értékben cigarettát vittek el eddig
ismeretlen eiköveIők, Lopás miatt folyik az eljárás.

Az alábbi felhívásokat intézi arendőrség alakossághoz:
Elharapódzott mostanában egy olyan jellegű csaláslípus, amikor felhív

ják asértettet telefonon, smindenféle akció vagy nyeremény felajánlásokkal
arra veszik rá, hogy vegyen különböző telefonfeltöltő kártyát, sannak számát
diktálja be (!?), Természetesen semmiféle nyereményről, ajándékról stb. szó
sincs. Efféle meséknek senki se dőljön be ismeretlen telefonálóknak!

Közeleg a strandszezon. Ezért felhívják a lisztelt srtandközönség
figyeimét arra, hogy értéktárgyaikat, mobiltelefonjaikat ne hagyják
őrizetlenül, illetve ha gépkocsival érkeznek, abban ne hagyjanak látható
helyen semmilyen értékesnek látszó tárgyat vagy iratot stb., mert ezekért
azonnal feltörhetik agépjárművüket!

Kozmetikázás
Több termékének hatékonyságával kapcsolatban a fogyasztók

megtévesztésére alkalmas tájékoztatásokat tett közzé az Avon
Cosmetics Hungary Kft. - állapította meg aGazdasági Versenyhivatal.
Ahatóság ezért 20 millió forintra bírságolta acéget. -BmHI-

A BOGRÁCS NAPJA

V. Paprikáskrumpli-fözö verseny,
2007. június 2.

Helyszíne Öregszőló. Szent Imreldósek Olthonának udvara (Kondorosi
út).

Egésznapos, színes programmal várják a rendezők a kedves érdek
lődőket 8.30 órától. Például: tanyai Iskolák emlékművének avatása, továb
bá zene, mazsorett, gyermeknapi műsorok, Komédiás Kör, tombola,
rényshow, örömtűz, vendéglátó pavilon ... Az eredményhirdetés tervezett
ideje 15.30 óra.

Főzési kategóriák: 1. paprikáskrumpli bármilyen alapanyaggal;
2. egyéb kategória (bármilyen étel, amit bográcsban főznek)

Nevezés, részletes információ MÁJUS 30-ig a30/9538~664; 70/2013
301-es telefonokon,

Töltsön egy kellemes napot Öregszőlőben!

R4JZOLÓKN4K!
Felnőtteknek animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolyamot indít a

Pannónia Filmstúdió májusban. Felvételi vizsga és korhatár nincs.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert szakmai bizonyítványt kap
További felvilágosítás: 06/1-250-1355; 250-0432.

Gyerekeknek rajzfilmes tábor a nyári szünidőben. A Pannónia
Filmstúdió szeretettel várja a 6-17 éves rajzolni szerető gyerekeket,
akik elkészíthetik saját rajzfIlmjüket, és videokazettán hazavihetik.
5 napos foglalkOZások ...

További információ: 06/1-250-1355; 250-0432.

TÁJÉKDZTATÁS - buszbérletekrol
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

részéről tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy 2007. május 1. napjától
megváltozik a helyi járatú autóbuszra megváltott kedvezményes
(nyugdíjas és diák) bérletjegy árához adható önkormányzati támogatás
rendszere.

Támogatásban azok a bérletet vásárolók részesülhetnek, akiknek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg, az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. Ez az
összeghatár 2007. évben: 27130 Ft x2= 54260 Ft.

Atámogatást az erre acélra rendszeresített nyomtatvány kitöltésé
vel lehet igényelni utólag, tehát első alkalommal 2007. június hónap
ban. A kérelemnyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal
humánpolitikai osztályán (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) és aHivatal
Kirendeltségén, (Gyomaendrőd, Fő út 2.), illetve letölthető a
www.gyomaendrod.hu honlapról is. A kéreimeket benyújtani a fent
jelölt hivatali szervezeti egységeknéllehet.

A kérelemhez csatolni kell, a kérelmező és avele közös háztartás
ban élők jövedelemigazolását, és a lejárt (előző havi) bérlelszelvényt.

Atámogatás összegéről és akifizetés módjáról akérelem elbírálását
követően, ahivatai határozattal értesíti akérelmezőt.

Gyomaendrőd, 2007. április 18.
VÁRFI ANDRÁS polgármester

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

!Galaktika Baráti Kör vendége lesz Kalmár János [
. 2007. május 12. (szombat) du. 15.00 óra .

Május 12-én, szombaton 15 órától a Galaktika Baráti Kör ~

: vendége lesz Kalmár János író, újságíró, őstörténet-kutató. Az:
~ előadás témái: az ókori egyiptomi szupertechnika; alkimisták; temp- :
: lomos lovagok; szabadkőművesek; illuminátusok (megvilágosultak). :

~ ..~.~.Ix.~.~!~~ ..~..~~~?~.~..~.?~.~.~.t..~.~.~.~.I.??~~~.~.~.~.~.?~~.!.~.~~: :
Öregszőlői köszönet

Az öregszőlői gyermekrendezvények támogatóinak sok sikert, jó
egészséget és eredményekben gazdag 2007-es évet kívánva mond
köszönetet az alapítványi

Támogatók: Várti András polgármester, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete, polgármesteri hivatal dolgozói. Földesi Zoltán országgyűlési képviselő, Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet dr. Hunya Miklós. Vöröskereszt Kurilla Jánosné, Jakus Imre képviselő Pentament
K~., dr. Komlovszki Ferenc Agro Duál K~" Eurollore 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 Cipő Hunya István, MADIZüL Dinya Zoltán és neje, Csikós János Gyermekcipő,

Edina Cipő Fekécsné Szakálos Eszter. Gellai Cipó Gellai LászlÓ. és családja. Bela Cipó Bela Attila.
Körös Bútoripari KII. Mészáros Vendel. Németh Kfl. Németh Dezső és családja. Gyuricza Faha.zak
Gyuricza Sándor és neje. Gyomai Kner Nyomda Zrt. Papp Lajos. Szabóipari Szövetkezet Gyetvai János.
Zöld cukrászda Zöld Endre és neje. Kert Kiwi Kft. Kulik Imre. Soczó Béla. Szarvasi Kenyér BI.. Hunya
Zoltán. Sikér K~. Hornok László, Timár Imre, Szabó Béla. Fülöp István és neje, Uilaki Szabolcs, Dávid
Imre és neje. Timár Vince és neje. Fodor Tamás és neje, BoltIik Mihály és Giricz Judit. FülÖp Zoltánné.
Farkas Máté. Rácz József és neje, Alföld Tours K~., R, Nagy Tibor .bŰvész", Légvár - Békési Mihály,
Körhinta - Strausz Árpád, Tulipános Óvoda Giricz Ilona óvónő. Rumba Társastánc Megyeriné Csapó
Ildikó és Megyeri László. Körös Néptánc Tóthné Rojik Edi!, Térzene Kozma Gábor. Kovásznainé Mikó
Klára. Molnár Borbála. Szilágyi Józsefné, Magányosok Klubja, Nyugdljasok Klubja, Vargáné Dávid
Gizella, Hanyecz József és neje, Gubucz Imre és neje. Vári László és neje, Rácz Jánosné, Gondozási
Központ Mraucsik Lajosné. Dávid Józsefné. Kovács Lajos, Pályi Sándor, Szűcs Judit. Maioros Zsoll,
Iványi Zoltán. Palyov Anett. Vári tva. Cserenyecz Dóra. Tűzoltóság Timár Vince, Rendórség. az 1%-ot
adományozók.

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés,
készülékek javítása, anyagbiztosítás,

korszerű kivitelezés és tervezés!

Érdeklődni: Tóth Péter 06/70/7091-357
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Amit az élősködő aranka gyomnövényról tudni kell
Igen elterjedt egész Európában, de megtalálható Ázsiában, Észak-Amerikában és

Dél-Afrikában is. levélzöld nélküli, egyéves, élősködő növény. Pirosas vagy sárgás,
vékony, többszörösen elágazó szárú, gyökér nélküli. Táplálékát agazdanövényre
rácsavarodva, szívógyökerei segílségével szerzi meg. lomblevél helyett aszáron fel
lelhetők igen apró pikkelylevelei. Tömött virágai rövid kocsányúak, piros vagy vilá
gossárga színűek. Toktermése némileg lapított. mely két rekeszből áll, és benne reke
szenként két maggal. Külföldi adatok szerint maghozama növényenként 2500 darab.
Júniustól novemberig virágzik akis aranka, mely hazánkban gyakori élőskÖdő növény.

Vastagabb viráglejecskéjén és kocsányos virágú alfaja aherefojtó aranka. Csak
lucernán és lóherén élősködik. Ha nem védekezünk ellene, akkor agazdanövény!
totálisan kipuszHthatja. Magja kora tavasztól késő őszig jól csírázóképes. Amennyiben
elegendő nedvesség biztosílott, úgy agazdanövényre rácsavarodik, és aszívógyöke
reit belemélyeszti. Ezáltal agazdanövény alsó része teljesen elpusztul. Hosszú ágaival
nagy területen behálózza akultúrnövény!, sőt agyomnövényeket is. Ezáltal üres foltok
keletkeznek, amelyek már messziről is jól láthatók. Régen a gazdálkodók úgy
védekeztek ellene (bizonyára mos1is), hogy levágták, lekaszálták az arankát amég
meg lévő gazdanövénnyel együtt. Egy-két napi száradás utál! szalmát tettek afoltos
helyre, és petróleum segílségével meggyújtották. Ezáltal agyomnövény elpusztult,
esetleg az elhullott magvakkal együtt.

Rokona anagy aranka, mely nagysága révén különbözik aherefojló arankálól.
Bizonyára arossz gépi tisztílásnak az eredménye, hogy városunk egyes részein (szál
lításokat követően elhulló, majd kihajló) amúlt nyáron látható volt asárga színű aran
ka. Anélkül, hogy kerestem volna, akövetkező helyeken láttam például:

1. Bajcsy-Zs. útról aFő útra kanyarodva, abutikok előtt, az úttest baloldalán lévő

szegélykő mellett több méteren hosszan. 2. AFő út 196. sz. ház előtt közel aszegély-

kőhöz. 3 Avasúti átjáró felé haladva, abenzinkút felé tartó elágazás után, az úttest és
abetonvédő korlát közötti szakaszon. 4. ALidl előtt dél felé haladó útról nyugatra, a
Selyem úton kanyarodva. baloldalt lállam egy fertőzött foltol. 5. Kondoros felé halad
va aszilárd burkolatú úton, akilences km-kőtől 30 méterre, jobb oldalon, az úttest
mellett két nagyobb sárga folt. 6. AGyár-dűlőn Ilaladva dél felé, akeresztút előtt bal
oldalon.

Atanulság az, hogy mindig csak teljesen megbízható, arankamentes, ólomzárral
ellátott vetőmagot vessünk' Parkokban, útszéleken rendszeres fűnyírással

védekezhetünk. Ezáltal meggátolhatjuk, hogy az aranka virágozzon, illetve amag beér
jen. Hunya Alajos

Endrődi Közösségi Ház programja 2007. május
Nosztalgiadélután a hatvanas-hetvenes évek slágereivel a Csabai

Színistúdi6 növendékei elóadásában, május 19. (szombat), 15 óra
AVI. Májusi Tárlat megnyilója, május 26. (szombat), 16 óra
Véradás aMagyar Vöröskereszt szervezésében, május 29. (kedd), 8-11

óra
Egész-ség Kör megváltozolt időpontban
Mivel akör több tagja május 7-én egy kirándulás keretében aParlamentel

tekinti meg, ezért ebben ahónapban kivételesen amásodik hétfőn, azaz május
14-én 16 órától tartjuk meg a kör soros ülését. Ezen Gyarmati Györgyné
tanárnólart előadást aleggyakrabban használt gyógynövényekről ,most ezeket
elméletben ismerjük meg, majd ajövő hónapban, június 4-én 16 órakor tar
tandó találkozónkon egy Körös-parti séta keretében a természetben
találkozunk ugyanezekkel agyógynövényekkel.
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-992
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198
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114

Közhasznú tev. költsége
Vállalkozási tev. költsége
Pénzmozg. nem járó ktg. hely.

Összesen

Egyéb bevétel
Vállalkozási tev. bevétele
Összesen

Tímár Krisztián elnök

Kimutatás avezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Avezető tisztségviselők dfjazás nélkül végzik tevékenységüket.

Kimutatás acél szerinti juttatásokról (eFt)
Támogaló megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Polgármesteri hivatal 450
NeA 300
BT., KFT., versenyeztetés, oktatás, tábor 310

Beszámoló a200&. évi tevékenységről:
tv. egyesület valamennyi bevétele és kiadása az Alapító okiratban foglaltak sze

rinti tevékenység megvalósílására irányul.
Kapott támbgalásokból, tagdíj és egyéb bevételből, megszerveztünk egy

gyomaendródi és egy zánkai táboroztatást utazással, szállással és étkezte!éssel, egy
párosunk Világbajnokságra történő kiutaztatását, külsös tanárral oktatást, valamint
verseny és fellépo ruházat vásárlására került sor. (A kiadások részletes bemutatása
2. sz. melléklet.)

tv. Egyesület kuratóriuma egyszer ülésezett, ahol akurátorok jóváhagy!ák az
éves beszámolót és eredményievezetést, megvitatták a2007.évi költségvetési tervet.

Gyomaendrőd, 2007. április 6.Eredményre ható tényezők

1308 1060 -248

Közhasznú jelentés aKNER Tánc-, Sport Közhasznú Egyesület 200&. évi tevékenységéről
1658 '749 -909

50 o - 50
1207

Az Egyesület 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló ClVI. tv. értelmében, a
Békés Megyei Bíróság Pk.60.004/2001/13. számú végzése alapján közhasznú
minősítést kapott.

Egyesület tevékenysége: • atársastánc népszerűsílése

• tömegsport szervezése
• testedzés biztosítása
• versenyeztetés.

Akuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében döntöttek apénzeszközök fel
használásáról. Akuratóriumi ülések jegyzőkönyvei az alapítvány székhelyén lettek
elhelyezve, melybe bárki betekinthet.

Az Egyesület 2006. évi beszámolója: 2006.3. 31-én elkészült, mely áll
Egyszeres könywitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú

beszámolójának mérlege és Eredménylevezetéséből. (1. sz. melléklet)

Támogatások

Költségvetési támogatás felhasználása:
Támogatást nyújtó Támogatás célja Összege Felhasznált
Polgármesteri hivatal táboroztatás 450 OOO 450 OOO
NCA 300000 300000

Vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás: eFt
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Saját tőke összesen 686 457 -229

Változás a
Tárgyévi eredmény -229
Tökevállozás 700 686 -14
Előző évi eredmény
Eredményváltozás (közh. tev.) -64 -229 -165
Eredményvállozás (váll. tev.) 50 O - 50
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APRÓHIRDETÉSEK

Anyakönyvi változás
Házasságkötés:

Gál Benedek és Cselei Krisztina

Uzlethelyiségek és irodák kiadókI
GYOMAEN DRŐD, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

Tisztelt Hirdetünk!
AHíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- és az
@II'[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.

LAKAS/KIADO

Keritésoszlopok, állítható káművesvasbakok

és egyéb vasszerkezetek eladók. Érd.: Szmola
Tamás Gye.. Deák 19.

86-os Zaslava érvényes muszakivai. zöldkár
lyával, megkíméli állapoiban eladó. I.ár 100 E
Fl. Erd.: 70/5870-898 -b·4x-
Opel Omega Caravan 1992 éVJ. 2600 cml,
benzines. működ6képes. töröli szélvéd6vel,
lejárt f1]űszakíval egészben, vagy afkalrésznek
eladó. Erd.: 30/3462-190

Középkorú hölgy gyermeklelügyeletet, Idosek
felügyeletét, bevásárlást, mosást, vasa!ást,
takarrrásl bármilyen id6pontban vállal. Erd.:
30/5596-327
Erzsébet hálószobabutor, komplett ülogar
nilúra asztallal, varrógép, gáztűzhely vezetékes
és palackos, konv~ktorok, konyhaszekrény.
kályhák eladók. Ar megegy. szer. Erd.:
30/3544-166 -b-4x-

Jawa 636 !Ip. 350 cml-es 1982-es üzemképes
motorkerékpár eladó. I.ár 60 E Fl. Érd.:
30/6368-701 -b·4x-

JARMU

GYQriiáii:lij uti társasháZban 1 szobás, löld
szinti lakás kiadó. Érd.: 30/3947-729

Suzuki 1300 szgk. kevés km-rel, fehér
vonóhoroggal eladó. I.ár 900 E Ft. Érd.:
66/284-196 -b-4x-

Budapesten, a Pillangó utcai Metrónál jÓ
állapotú, bútorozott, 37 m'-es, 1,5 szobás
panell-Iakás ho.sszú távra, megbízható diák
lánynak kiadó. Erd.: 30/5743-605 -b-4x-
Jó állapotban lévő, 1,5 szobás III. em. lakás ki
adó aVásártéri IIp.-en. Érd.: 70/3210-304 -b-

Lampart konvektoradagoló alkatrészei eladók.
I.ár 200 Ft-tól. Erd.: 30/3456-369 -b-4x-
Régi tlPUSU szekrénysor, heverő, lolel, TV,
szányeg, varrógép, fiókos fagyasztó, gáztűz

hely, n6i kerékpár és létra eladó. Érd.: 66/386
808 -b-4x-

Veszelyes lák, lenyó IS, kivágása, gallyazása,
tűzifa felvágása láncfűrésszel. Erd.: 70/2830
347

Nmlendo, Sega, Game-boksz stb. vIdeo
játékokat veszek, régit is, hibásal is. Érd.:
66/386-965 -b-

Hatszögletu járólap, szilvacelre, villanymotor
eladó. Kis vagy nagyméretű téglát, betonke
verőt. tetőgerendát, fűnyírót vennék. Ár meg
egy. szer. Erd.: 70/5237-959 -b-4x-

Hétvégén gyereklelügyeletel vállalok. ~rd:
20/3332-972

Tiszti hálózsák eladó. I.ár 10 E Ft. ~rd.:
66/386-353 -b-4x-

Nyugati használtcIkkek eladók: 2 szem. gyer
mekkanapék, fotel ok, heverők, TV-k,
kerékpárok, 12 l-es bojler, varrógép asztallal
is, vasalók, bukósisakok stb. Érd.: Gye., Kulich
Gy. 13/1. 20/9857-259

Takarttást vállalok. Erd.: 20/3373-502

200 l-es lagyaszto, 35 EFt, szalagcserép 50
FI, kúpcserép 400 Ft eladó. Erd.: 20/4342-130
-b-4x-

Bonlasból nYllászárók olcsón eladók. ~(d.:
30/6886-803

OzemanyagleJlÜ lámlő 70 mm, 4 10 hosszu,
rolakapa 4 ülemű 38 cm széles. nagy oxigén
palack eladó. Ár 10 EFt-tól. Érd.: 661386-353
-b-4x-

Jo alIapoIban lévo, alig használt 2 funkCIÓS
babakocsi eladó.l.ár 20 EFl. Érd,: Gye., Sugár
u. 108: 66/284·399 -b-4x-

foglalkozások heti száma 1-2 (problémától
10ggáen). Minden felszerelés ingyen biztosí
lott. Aszemélyes részvételen túllehelőség van
levelezés útján történő kapcsolattartásra.
Kérem a tisztelt Szülőkel, hogy az alábbi
időpontig jelezzék érdeklődésüket,

szándékukat! Köszönöm! Jelentkezési
határidő: 2007 június 25. Érd.: 70/3223-664;
30/8563-218

,------------------------------------,-----.-------------------,-_._--------------------~
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NŐI, férltlodrászat! Melegollós hajvágás,
hajhosszabításl.Hol? Endrődön, a Rózsa
presszó mellett. Erd .. 06/30/5219-869

Veszelyes és egyéb fák kivágását, lúztla
vágását, gallyazás!, kertgondozást vállalok.
Hermann Mihály 20/3882-263 -b-

Jó állapotban lévo keverotárcsás mosogép,
centrifuga, varrógép, doh~nyzóasztal, vasvályú
eladó. (9-8-8-2-2 EFt). Erd.: 66/282·907 ·b
4x-

Gye., Csokonai uton lelujltott családi háZ mel
léképületekkel, nagy porlával eladó. Érd.:
70/5691-352

VEGYES
Kaszálást ~ye. és környékén, kedvező áron
vállatunk. Erd.: 30/3077-225; 70/6131-941
Oj AVON koordinátor Gyomán l Csapatomba
tanácsadón6kel keresek. Házhoz szállítás,
jutalék, ajándékok! Erd.: 70/5273-156

Endr6dön, a templomtól a harmadik kertes
összkomlortos családi ház, garáZzsal, mel
léképülettel sürgösen eladó. I.ár 7 M Ft. Érd ..
70/273-44-06 -b-4x-

OV MAGIC szoJállum! Mmden kedves barnul·
ni és szépüini vágyó vendéget szeretettel
várunk. Hol? Endrődqn, aRózsa presszó mel
lett (Hásök tere 12.) Erd.: 70/3223-765
A nyáli szünel lolyamán levelezos elokéSZltö
indul állalános iskolásoknak. 8héten keresztül
az adott (választott) lantárgyból, tantárgyakból
olyan feladatsorokat postázunk a lanulóknak,
melyek elkészilésével átismétli az el6ző lanév
anyagál, illetve előkészili az újat. A IeIadat
lapok elkészítésére mindig 1 hét áll a lanuló
rendelkezésére. Az új lanév elején minden
diákol érleslIünk a feladatlapok ered
ményességérál. Minden ludni vágyó diák
jelentkezését várjuk. Jelentkezési haláridő:

2007. iúnius 18. Erd.: 70/3223-664; 30/8563
218

Gye., VII. ker lanya, Islálló, !öld eladó. VIZ, vil
lany van. kövesúl mellett. I.ár 6 M Ft. Érd.:
Vaszkó Péler Gye., Vásárléri IIp. 8/2. -b-4x
Kocsorhegyen 1600 n.öllöld eladó. ~rd.: Gye.•
Micsurin u. 2. sz.

Gye., Napkeleti u. 2 szobás, lürdoszobás,
gázkonvektoros, ~etülről lelújliott ház eladó.
Ar megegy. szer. Erd.: 70/7732-949; 70/2614
329 -b-4x-
Gyomán, aZrrnYI M. 43/1. sz. alatti bekerrtell
építési telek eladó. I.ár 1,6 M Ft. Érd.:
30/3462-190 -b·4x-

Gyomán, .kerles háZ a központban eladó. I.ár
15 MFt. Erd.: 66/284-196 -b-4x-

Gyoman, Vasártéri Hp.-en 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. I.ár 6.3 MFt. Érd.: 30/3428-541;
30/2269-213 -b-4x-

Gyoma, Tompa u. 6. sz. alatt igényesen
kialakltott, h6szigetelt 2 szintes családi ház
alacsony rezsivel eladó. Garázs, melléképület,
ipari áram, ásott kút van, fút~ gáz. villany
cserépkályha. Lár 14,8 M Ft. Erd.: 30/3422
869 -b-4x-

Nyáli hónapokban elokészlt6, Ismétlő, gyakor
ló, lejlesztő, tehetséggondozó, pótvizsgára,
jav~óvizsgára, osztályozó vizsgára lelkészítő

foglalkozások indulnak állalános iskolások
nak. Egy loglalkozás időtartama 3-3,5 óra. A

Gyoma, Kálvrn u. 42. családi háZ nagy portával
eladó, padlásteres. I.ár 12,5 M Ft. Érd.:
20/774-69-21 -b-4x-

Gye.. Nap u. 1/1. sz alatt összkomlortos, 190
m'-es, 4 szobás családi ház eladó. I.ár 13 M
FI. Érd.: 20/3586-464 -b-4x-

Gye., 720 m' nagysagu kert, villany, lurott kut
van, locsolórendszer kiépltve, kb. 100 m a
Köröst61. I.ár 550 EFt. Érd.: 66/285-894 -b
4x-

Gye., Harcsás-zugban 500 n,ol szántóiöld
eladó. I.ár 100 E FI. Érd.: 62/442-858;
30/2307-967 -b-4x-

EndrOdön 3 szobás. összkomlortos. belülrol
széRen felújltott családi ház eladó. I.ár 6,7 M
Ft. Erd.: 20/2615-238; 3013408-705 -b-4x
Gye., Október 6. Hp.-en 1. em. 84 m'-es, 3
szoMs lakás eladó, vagy hosszú lávra kiadó.
Erd.: 30/2380-914 -b-
Gye., Napkelell utcában 2 szobás, gázlu'ieses
családi ház nagy telekkel (300 m') mel
léképülettel eladó. I.ár 4.5 MFI. Érd.: 62/442
858; 30/2307-967 -b-4x-

INGATLAN

Gyomán, Német-zugl sor 1. sz. alatti nya~aló,

vízparlhoz közel eladó. I.ár 1,5 M Ft. Erd.:
66/282-124 -b-4x-

Gye., Kecsegésben (Sulek-kert), vlzparll
horgásztelek eladó. I.ár 2,2 M Ft. Erd.: 16 óra
után 66/386-191: 30/9985-096 -b-4x
Mezoluron eladó 2szrntes, teljesen leluJHol!. 3
szobás családi ház ipari árammal. I.ár 14 MFt.
Érd.: 20/4525-665 -b-4x-

Gyomán, a Kossuth uton kertes háZ eladó.
Érd: 66/282-233

Endrod, Bónom·zugban vIzparti , 1705 m'-es
telek beker~ve, term6 gyümölcslákkal. 5szem.
lakókocsival eladó. I.ár 2,5 M Ft. Érd.:
2019341-645 -b-4x-

Endrodön,.egy 2szobás családi háZ eladó.l.ár
5,5 MFI. Erd.: 66/285-191; 20/5387-150 -b
4x-

Endrödön, Fő ut 62.. telőtér beépltéses csalá
di ház garáZzsal, alsó ép. ipari árammat eladó.
Csere is érdekel. Ár meg egy. szer. Érd.:
30/5256-611 -b-4x-

Gyomán. a Hosök ulJán cs~ládl háZ nagy
Rortával. ipari épülettel eladó. Ar megegy. szer.
Erd.: 20/4612·327 -b-4x·

Kertes lakást lakótelepI lakásra cserélnék.
Gye., Móra F. 20. Érd.: 66/284-082 -b·4x
Gyoma központjában egy 3 szobás, összkom·
fortos és egy 1 szobás, összkomlortos lakás
együtt eladó. Vállalkozásra alkalmas. Lár 9,5
M Ft. Érd.: 30/6472-407 -b-4x-

Gye. Kecsegés-zugban vIzparti lelek 967 m'.
hélvégi háua!. sléggel eladó. Horgászati
lehetáség I.ár 5 M FI. Erd.: 70/3889-007 -b
4x-

Gyomán, 3 szoba, összkomlortos, lelujltolt
parasztház sürgáse~ eladó, Hunyadi u. 59. sz.
alatt. I.ár 6,7 MFt. Erd.: 30/5456-981 -b-4x
Gye., Oregszoloben, aKondoroSI kövesut mel
lett 400 n.öltelken 76 m'-es 1,5 szobás csalá
di ház komfort nélküli, gazdálkodásra alkalmas
melléképOlelekkel és garáZzsal eladó.
Vezetékes viz az udvarban + ásott kút, villany,
lelefon van. I.ár 2MFt. Érd.: 30/5955-045 -b
4x-

Gye., Fo ut 88. sz. alatti lelúlltott összkomlor
tos kerles ház eladó. I.ár 7,3 M Ft. Érd.:
30/5984-419. -b-4x-

Gye., endrodl részen, Vasvárr P. u. 2. sz. alatti
2 és fél szobás, étkez6s, összkomfortos ház
eladó. Lár 9MFt. Érd.: 30/6232-065 -b-4x
Endrődön parasztháZ eladó, PolánYI M. 44. sz.
alatt. Ár megegy. szer. Érd.: 66/285-304 -b
4x-

EndrMön 3 szobás 100 m'-es összkomlortos
családi ház eladó. I.ár 8.8 MFt. Érd.: 30/3192
131: 30/6820-809 -b-4x-

Debrecen, Teleki u. 3. emeleti 61 m'-es 2
szobás nagy erkétyes lakás, az új Tóth Árpád
Gimnázium mellett eladó. I.ár 12,5 M Ft. Erd.:
30/5916-669 .-b-4x-

Gye, parasztháZ feluJltotl melléképúletekkel
eladó.l.ár 5MFt. Erd.: 70/2015-208; 66/282
148 -b-4x-

Gye., Vásártérr ltp. 28/8/11./6. sz. alatil erké
Iyes, felúj~ott lakás eladó. I.ár 7 M Ft. Érd.:
70/3116-288 -b-4x-
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. 'További-kínálatúnk:

Szekrénysorok. '
Ágyazható hev&rők

'Heverők;fotelágyak
, Étkezőgarniturák··

kiegészítő kisbútorok széles válasZtékban '

- '~_ét bankkedy~~ő~ hitelei! •.
. Ugyintézésa helyszínen '.

". Credigen Bank akciója üzletünkben!
;. . . ... .~. , .' .l

.' ··Nyitva tartá~: hétfőtőlpéntékig9-1 '7 óráig;
. . s,zöfTlbatongC-:J2.oráig . , .:" .

Telefon:66j2~2~068., ,

GYOMAENDRODIBUTnRBQ~
Kisréti utca 36. szánt,

" . (volt Tejcsarnokkal szelllben) .
. AKCiÓS: KÖN.YHÁK:57 QOO Ft~6 OOO Ft-ig

1,&-1,8-as FRÁNCIAÁGYAK 32 OOQ Ft~tól .
3+2+1 ÜLŐGARNITÚRÁK126ooo Ft-tól

Gránit síremlékek (felállítva):
• egyszemélyes: 240000 Ft-tól
• kétszemélyes: 340 OOO Ft-tól

HITELEK KÖZVETÍTÉSE
" ..GYOMAENDRODON

bármikor, bárkinek, bármire!
JENEI LÁSZLÓNÉ ÉVA

Érdeklődni:

66/386-825; 30/452-21-83

SíRKÖKÉszíTÉS

Hívásra házhoz megyek!

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

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelövásár:

Múlcö síremlékek (felállítva):
• egyszemélyes: 110 OOO Ft-tól
• kétszemélyes: 160 OOO Ft-tól ~.

Érdeklődni: 06/30/3125-774

--TOLGV!
TÜZELŐUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!

Építőanyagk gyári áron,
S EM M ELRD C K burkolók...

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

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

45 Ft/km+óradíj,
mely az igényektől

függően változhat.

Bérelhető8 fös klímás minibusz
Szeretne kényelmesen és kellemesen utazni

Magyarország legszebb tájaira?

Kedvezményes áron kináljuk a minibuszt
egynapos gyógyfürdő-látogatásra,rendezvényekre,

kirándulásokra. zenei fesztiválokra. színházi
előadásokra, iskolák tanulmányi versenyére.

sportrendezvényekre járók részére.
vagy bármilyen magáncélra.

A minibusz bérleti díja:

0
·-··

. :...~
.'. .

-"~\J' .'\")8s...;5 .

Keressen meg minket,
mert számunkra nincs lehetetlen.
Megrendelés. érdeklődés telefonon

06/30/2991-164

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vá/lalkozásom 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.

Munkaalkalom!
A Pájer vállalkozás felvételre keres női, férfi munka
vállalót az alábbi feladatokra:

• szakácsot, vagy főzni jól tudó háziasszonyt
• konyhai kisegítőt

• büfést

Jelentkezni: Pájer Pékség, Rákóczi u. 32. sz.
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&~ varroda Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. alatt I
Varrodámban vállalom: noi felsoruházat

hozott anyagból, gyermek mérett61 an6i extra méretig egyedi méret
szerint fels6ruházati termékek készítését Szoknyák, blúzok, nadrágok, m

alkalmi ruhák, kosztümbk, alkalmi és táncruhák készítését is ~

~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348 1

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

VEqYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTÍTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidŐRE.
NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTól HÁZiG sZÁllíTÁsi

r--·_·------_·_·_·_·_-,
· MA-ZSI PAPíR-íRÓSZER BOLT .
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz.i Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási
• eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek,
I AVON és ORIFLAME termékek heti re
• Ticket Service Accor, ~:~~,.g";;;!~'? Sodexho , .•·...)'IU~
I Selyemvirág, rattanbútor! I
i.~~?~~ ~I~~~ ~~~k.! _ • _ • _ • _ • -i

" ..,
MUHOLDAS, FOLDI ES WiFi

antennák
Digitális núilloidevevőmár

12 900 Ft-tól

Széles választékkal és kedvezőárakkal
váljuk az érdeklődó1cet.

Telemax Távköziésfechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel. :66/442-755

ÚJ BENZINKÚT NYíLT! KiZÁRÓLAG MINŐSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BENZIN, DIESEL,
AUTÓGÁZ és PB gázpalack. A mindenkori MOL átlagár alatti árakkal.

. GYOMAENDRŐD, SZARVASI ÚT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00 óráig.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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It .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~ '.
'~hobbY-. kemplngszakuzlet ~;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

VÁNYAÉP ÉpíTŐiPARI Kft.
építőipari munkát vállal!

• Új épület (akár kedvezménnyel)
• épületfelújítás és -karbantartás

• aláfalazás
• térkőkészítés

• fa nyílászárók méretre gyártása beépítéssel
és kőművesmunkával !

• hőszigetelés, hitellehetőséggel is
Juhász István, telefon: 30/4654-365; 70/6157-321

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
- szemétszállitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
- temetkezési szolgáltatás

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_~o2t:..G!~m~~~r~d.:.~o:.s~a:11.,: ~9.:. .J

Géprongy kapható!
Nyitva tartás:

hétfó: 8-17-ig, keddtól péntekig: 8.3O-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

TAVASZI,
NYARI ruhák

vására!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

I·_·_·~·_·_·~·_·_·~~_·'

. PAPIRDOBOZ i
St~colt és hagyományos "

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfORMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. I

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. •
Tel./fax: 66/282-095,06/20/9142-122 I

E-maiI: vendel@anet.hu •
L._._._._._._._._.~._.~

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5'7.

TElEfON: 284~2 55
INGYENES kOMPUTERES SIEMVilSGÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 I .70~iCj
5ITK-vÉNYEk bEvÁlTÁSA

• 5IEMÜVECjEk kÉSIÍTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSIEMÜVEGEk

NAGY vÁlASZTÉkbAN kApHATókl

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁIÁsSAI vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlrnEI: Szarka Ci/la ~TSZERÉSZMESTER

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

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

5500 Gyomaendröd,JPHER" Ipartelepu.3.
• J .r. 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. ..)
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Tanulhalsz ezen a nyáron is!

60 órás nyári intenzív
tanfolyamok indulnak
kezdő angol, kezdő német, kezdő olasz
és
alapfokú nyelvvizsga tréning
középfokú nyelvvizsga tréning
• heti 3x3 óra -- 6 hét: júl. 2- aug.14.
• heti 5x3 óra -- 4 hét: júl. 2 - aug. 2. és
aug. 02.- szept.02

jelentkezni lehet: június 10-ig
e-mailben:vendel@anet.hu;vendel@internet-x.hu

telefonon: 66-282-686, 20/9-142-122, 20/468-4876

(}

RÓZA VENDEL {)
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122· 20/4684-876
E-maiI: vende!@aneLhu
Nyilvántarlási szám: 06-ű077--D2

NYELVTANFOLYAMOK
KEZOŐTőL

A NYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1. l: 20/9142-122Egyéni Cég

SILUETT FITNESS CLUB
FÉ.RFI- É.S KÜLÖN NŐi BODYTEREM, SZAUNA,

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig. sza., vas.: 14-21-ig.
Várja vendégeit a Mester kávézó és falatozó a KNER téren!

BEL,SŐÉPíJÉ~ZE"
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HÖSZIGETELÉS
- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek· gipszkarton
válaszfalak, burkolatok· Gipszkarton: 9,5 mm: 1065

Ft/tábla • 12,5 mm: 1100 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm:
1890 Ft/tábla· Estrich beton 681 Ft/40 kg,

hőszigetelő rendszer 1477 Ft/m2/3 cm-tól,
ISOVER 10 cm hőszig. 5865 Ft/tek., tetólóliák már 80

Ft/m2-tó1, faanyagok, Frühwald térkő AKCJÖ!
PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,

5G-70%-kal kevesebb fűtési költség!
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326
Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig

Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

TAPÉTÁK
Papír, selyem, habos és fűrészporos

Öntapadós (45 cm és 67 cm széles) ~

Csempemintás (mosható)
Bordűrök, faliposzterek

FESTÉKEK
Festő- és tapétázó szerszámok
Mennyezetlapok, szegőlécek
Fürdőszoba szőnyegek

Viaszos asztalterítő k

Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, Szo.: 8-12-ig
Tel/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. május 9-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. május 9-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, .fl

segédmotoros kerékpár ~

Nyári intenzív tanfolyamok, MÁR lehet jelentkezni!
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

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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AKCiÓ 2007. május 1-jétol!
Az akció a készlet erejéig érvényes!
Alacsony ár, kiváló minöség!
• birkagyapjú garnitúra 36900 Ft
• pálmamintás garnitúra 39900 Ft
• csíkos báránygarnitúra 44900 Ft
• láma bárány garnitúra 49900 Ft

• kasmír gyapjú ga'rnitúra 89900 Ft
Egy garnitúrába tartozik:

1 db párna, 1 db takaró, 1 db derékalj
Matrac AKCiÓ!

• Press Compact matrac (90x200 cm) 39900 Ft
• Ortopéd merinó (90x200 cm) 40900 Ft

Ágykeret AKCiÓ:
Earó II franciaágykeret 139 OOO Ft
Tölgy franciaágykeret 134 OOO Ft

Fenyő ágykeret gyékény betétes 89 OOO Ft
Fenyő éjjeli szekrény 19900 Ft

Egyes báránygyapjú garnitúrához Aloe Verá-val
kezelt nyári takaró az ajándék!

Békéscsa~ba, Petafi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ~
ATESeO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 ..

Május havi kínálatunkból:
Sakret utólagos hőszigetelő rendszerek
(4 cm-es rendszer komplett 1674 FVm2

Sakret flexibilis ragasztó 2590 FV25 kg
LB-Knauf fagyálló csemperagasztó 845 Ft/25 kg

HidromasszáZs rendszerrel ellátott kádak, zuhanykabinok
(hidromasszáZs zuhanykabinok már 89900 Ft-tól)

Hansa, valamint Kludi csaptelepek
Hideg- és melegburkolatok széles választékban

Fürdőszobabútorok (fehér, vanília, kék, bükk, calvados) színekben
Akcióban lévő bútorok 55 cm-es~ 29900 Ft

60 cm-es 65-we-ft 43900 Ft
Mediterrán mészkövek: kerti utak, lábazatok, homlokzatok díszítésére

I. oszt. beltéri padlólapok: 1290 FVm2 -től

LÁMPA AKCiÓ!
Kico gyermeklámpák 10% kedvezménnyel,

kültéri lámpák 1790 Ft-tól
Mennyezetlámpák, exkluzív csillárok, kristály és antik kivitelezésben

Ne lelejtse: nálunk aminőség az első!

Ingyenes házhoz szállítás Békés megyében 50 ezer forint feletti vásárlás esetén!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

DIEGO M Ú S,Z A KI

MÁJUSI, ANyÁK NAPI, BALLAGÁSI AKCIÓKI
Beddingtone matracok 160 x200,180 x200

Beddington: az egészséges alvás
természetes!

Fekete bőr főnöki szék 15100 Ft
gyerekszék (forgós) 5900 Ft

Vasaló: Moulinex 4499 Ft A9OO-fl
Mikro: Daewoo 11999 Ft ~
Monitor: Samsung 17" 42999 4.9.w9-ft
DVD: Euromarkt DIUX 7999 Ft ggg&ft"
USB PC kamera 2999 Ft ~
Rowenta epillátor 5999 Ft ~
Toyota Classic varrógép 22999 Ft~ Beneficial Zrt.: legkisebb hilelösszeg: 10000 Ft
SONY fényképezőgép digitális leghosszabb fulamidő 60 hónap!
DSCSSOO 34999 Fl ~ 50% önerő eselén jövedelemigazolas nélkül
PSZ 39999 Ft+a]'ánde'k Medal of Honor J'álék Budapest Bank: Hitelkártya-igénylés - min, nettó jövedelem

49 OOO Fl
PS3 169999 Ft ~t Halasztott törlesztés. GYED, GYÁS-sal is igényelhető

Magyar Cetelem: 200 OOO-ig önerő nélkül!
Leghosszabb fulamidő 36 hónap!

Bútorra is érvényes!

6mm-es laminált juhar parketta 990 FVm2

7mm-es laminált parketta 1699 Ft-tól
padlószőnyeg: Kasbar 1390 Ft/m2 barack
Libra 1299 FVm2

PVC: Carma, kék 2-3-4 m-es 690 FVm2

Baffin, kék 1199 Ft/m2

Lakástextil: Nizza 140 cm-es sötétítő 690/m
Voile-uni 150 cm-es 390 FVm
Kész!üggöny: organza 145X270 cm-es
1490 Fl/db

Tapéta: kiárusítás a készlet erejéig! Ár 699 Ft-tól
Csillár: mennyezeti lámpák 1599 Ft-tól, falikarok 699 Ft-tól

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén aházhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés ahelyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-:559

Gyomaendrödi 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 kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö. Készült: BaIu Print Bt. GyomaendTÖd. telefon: 06/30/9580-479
E-maiI: gyehirado@freemail.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: m/PHFII08/BE ISSN 1417-7390
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KIHívÁs NAPJA
AKihívás Napja 1982-ben, Braziliából indult, amikor is alegsportosabb

várost próbálták vidám, sportos tevékenységekkel meghatározni. Azóta
nemzetközileg is elterjedt az egészséges életmódért, a mozgás öröméért
történő 15 perces, regisztráció ra alkalmas időintervallumban a részvétel.
Magyarországon atizenhatodik alkalommal rendezték meg. Gyomaendrőd

idén, május 23-án, kapcsolódott be, tudomásunk szerint első alkalommal a
mozgalomba - mondta erről arendezvénysorozatról Giriczné Darázsi Anna,
a gimnázium tanára. Meglepő az, hogy az országok rangsorában Brazilia
után Magyarország amásodik helyen áll. Idén 231 település nevezett be az
országban. Általános az, hogy ebben főleg az iskolákra számítanak tanítás
nélküli munkanap keretében. Éjfélkor, Oórakor indult a program fáklyás
futással a Hídlő, valamint aHoller étteremtől aLidl parkolóban levő célba.
Olt Várfi András polgármester fogadta afutóka!, akik nem csak gyerekekből

álltak, hanem, természetesen felnőttekből is, majd megnyitotta a Kihívás
napi programokat.

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

HITELÜGYINTÉZÉS
Komoly banki és ügyintézési háttérrel!

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek
Alapkamatok: 0,99%, 1,99%, 3,95%·tól (évi kamat)
Árfolyamgaranciával (CHF), 5éves fix törlesztéssel

Új lakás vásárlás, épftés, hilelkiváltás,használtlakás vásárlás, lakásfelújítás,
lakáskorszerúsítés, lakásbővítés, időskori jelzálogjáradék, közalkalmazotti hitelek,

vállalkozói hitelek
Adóságrendezés, SZOCPOL ügyintézés, gyorshitelek (akár 3nap alatt), fészekrakó

hitelek (35 éves korig), személyi hitelek (21 éves kortól), lakás lízing,
lakás visszalízing, időskori életjáradék, köztisztviselői hitelek,

terhelt ingatlanra is plussz hitellehetőség stb
Új akció! Új akció! ....... 2007. 5. 14-2007. 6. 30-ig!!!

Forint alapú hitelek esetén (új lakás építése és vásárlása), valamint: Lakás
és szabadfelhasználású deviza (CHF) alapú hitelek benyújtása esetén

NINCS ÉRTÉKBECSLÉSI Díj, BEJEGYZÉSI ILLETÉK, TULAJDONI LAP
(40 ezer Ft megtakarításl).

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 1oo%·áig!
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetíík!

fONTOS!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
Ahitelügyinlézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán

vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerüen!
ÚJ! ÚJ! Szolgáltatásunk: ingatlanközvetítés és értékbecslés.

Leinformálha\óak és mobilak vagyunkl Hívjon bizalommal!
Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk!

Ügyléllogadás és teljeskörű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időponlegyeztetéssel!

Tisztelettel Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, értékbecslő

20/9376-738 • Tóth János irodavezető 20/9220-990 • Boros Krisztina
iroda/ügyvédi asszisziens 20/4551211; 70/5589-247; • tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna lér 5. (Spar-áruház mögött)

MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

EBOLTÁS
Veszettség elleni véldőoltás 2007-ben Gyomaendrődön

Gyomai városrészben: június 5·től

Endrődi városrészben: június iS·tól

Részletesen a 2. oldalon.

Tisztelt gazdálkodók,
ingatlantulajdonosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a
növényvédelmi tevékenységrőlszóló 5/2001 (I. 16.)
FVM rendeletben előírtak alapján a földhasználó és
a termelő köteles védekezni az arankafajok és a
selyemkóró, valamint a parlagfű ellen.

Részletesen a 2. oldalon.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testü

lete az alábbiakban felsorolt tulajdonában '
lévő ingatlanokat meghirdeti értékesí
tésre nyílt árverésen.

Részletesen a 2. oldalon.

A TARTALOMBÓl:
Rendezvények: Rózsahegyi Nap.

Várostörténeti ünnepség, Takszöv jubileum,

majál is : 4-5-6. oldal

125 éves Kner nyomdáról 8. oldal

Lengyel vendégek 4. oldal

A MAGOSZ-ról dr. Kulcsár László 10. oldal

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

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

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd. Madách u. 212.
Mobi!: 06/20/3596-842. 06/70/9455-793
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EBOLTÁ5
Veszettség elleni véldőoltás 2007-ben Gyomaendrődön.

Az. oltás díja 2000 Ft. Kötelező féregtelenítés az árban nincs benne. Az
oltást végzik, dr Farkas Zoltán és dr. Györkő Szilárd állatorvosok.

Gyomai városrészben:
Június 5-én: 8-10-ig VI. ker. volt Győzelem term. közp., volt

Alkotmány közp.
Június 5-én: 10.30-11-ig VII. ker. volt Új Élet központ, • 11-12-ig

volt Kőrösi ÁG közp. VII. ker 85. • 6-án: 8-11-ig, 16-18-ig Hősök útja
(inszemináló hely)

7-én: 8-1 O-ig Révlapos, polgárvédelmi központ • 16-18-ig Zrínyi M.
u. elején (Pannon adónál)

8-án, 11-én 16-18-ig Zrínyi M. u. elején
Pótoltás június 12~én 16-18-ig Zrínyi M. u. elején

Endrödivárosrészben
Június 18-án: 8-9-ig Öregszőlő, Gulyás csárda • 10.30-11.30-ig

Nagylapos, volt iskola
19-én: 8-9-ig Öregszőlő, Kondorosi út • 16.30-17.30-ig Vásártér,

mázsaház
20-án: 11-12-ig Népliget • 16.30-17.30-ig Babits u. vége
21-én: 8-10-ig Endrődi gázcseretelep • 16.30-17.30-ig Csókási ját

szótér
22-én: 8-10-ig Újkert-sor, víztorony • 16.30-17.30-ig Vásártér,

mázsaház
25-én 10.30-12-ig Ridegváros, játszótér
26-án: 11.30-12-ig Besenyszegi játszótér
27-én 1130-12-ig Kocsorhegy, volt iskola
Pótoltás június 27-én 16.30-17.30-ig Vásártéri mázsaház
Az. oltás díja 2000 Ft. A kötelező féregtelenítés az árban nincs benne.

Az. oltást végzi dr. Bondor Attila állatorvos.

Tisztelt gazdálkodók,
ingatlantulqjdonosok!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogyanövényvédelmi
tevékenységről szóló 5/2001 (I. 16.) FVM rendeletben előírtak

alapján a földhasználó és a termelő köteles védekezni az
arankafajok és a selyemkóró, valamint a parlagfű ellen.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogyaközterületek használatá
nak rendjéről és köztisztaságáról szóló 19/2004 (VI. 29.) KT rendeletet
módosiló 19/2006 (IX. 1.) KT rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat
kül- és belterületen az ingatlanok határvonalától aközút széléig, de legfeljebb
15 méter szélességig, épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig a
közterület gondozását az ingatlantulajdonosok (kezelők, használók)
közreműködésével látja el. Feladatuk közé tartozik többek közöt1 az említett
közterületen az arankafajok, aselyemkóró, valamint aparlagfű elleni védekezés,
melyek irtását virágzásuk előtt kell végrehajtani, és azt követően az ingatlantu
lajdonosok kötelesek ezt az állapotot avegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. Az említet1 gyomnövények elleni kötelezően előírt védekezés apar
lagfűre vonatkozóan további szigorítást ír elő. Eszerint aföldhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon aparlagfű virágzását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot avegetációs időszak végéig folyamatosan fen
ntartani. (2000. évi XXXV. Tv. anövényvédelemről)

A köz1erületek használatának rendjéről és a közliszlaságról szóló KT ren
delet teljes szövege letölthető Gyomaendrőd város honlapjáról) www.gyoma
endrod.hu)

A parlagfűvel kapcsolatos további információk és bejelentések az alábbi
elérhetőségeken lehetségesek: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Osztály
Tel./fax: 66/581-231
E-maii: varosuzem@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya

Gyomaendrííd Város Képviselíí-testülete az alábbiakban fel
sorolt, tulajdonában lévíí ingatlanokat meghirdeti érté
kesítésre, nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

Helyrajzi Terület nagysága, eim, Kikiáltási ár Lieiflépes6
szám egyéb megjegyzés (Ft) (Ft)

141 1782 m2, Kossuth u. 32. 21858000 50000
1045 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 247000 10000
1049 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 940000 10000
1388/2 289 m2, Kálvin János utca 28900 1000
1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8100 500
1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26800 1000
1391/1 343 m2, Kálvin János utca 34300 1000
1391/2 343 ml, KálvinJános utca 34300 1000
1391/3 339 ml, Kálvin János utca 33900 1000
1391/4 417 ml, Kálvin János utca 41700 1000
2937/35 27 ml, üzlethely, gyomai piac 38000 1000
2937/36 27 ml, üzlethely, gyomai piac 38000 1000
2937/37 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38000 1000
2937/38 27 ml, üzlethely, gyomai piac 38000 1000
2937/39 28 m2, üzlethely, gyomai piac 38000 1000
3542/20 1271 m2, Gutenberg utca 508000 10000
3542/22 1270 ml, Gutenberg utca 254 OOO 10000
3542/23 1271 ml, Gutenberg utca 508000 10000
3542/25 1271 ml, Gutenberg utca 254 OOO 10000
3542/26 1270 ml, Gutenberg utca 254000 10000
3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254 OOO 10000
3542/28 1271 mZ, Gutenberg utca 254000 10000
3542/45 282 m2, Gutenberg utca - garázssor

alakítható ki 85000 1000
3542/47 282 m2, Gutenberg utca - garázssor

alakítható ki 85000 1000
5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19.

az épületet bontani kell 400000 10000
5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640000 10000
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50000 1000
6553 675 m2, Vadász u. 9. 50000 1000
6554 632 m2, Vadász u. 8. 50000 1000
6555 638 mZ, Vadász u. 7. 50000 1000
6556 573 ml, Táncsics u. 19. 50000 1000
6557 514 m2, Táncsics u. 17. 50000 1000
6708 1053 ml, Fő út 90. 630000 10000
7507 1191 ml, Vasútsor 11. (Nagylapos) 297 OOO 10000
7523 1162 ml, Mester u. 10. (Nagylapos) 290 OOO 10000

1. Az árverés idöpontja: 2007. június 29-én de. 10.00 óra.
2. Az árverés helye: városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
3. Az árverést vezeti: Csényi István, apolgármesteri hivatal alkalmazollía
4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült

kimulalásban szerepelnek. Alicitálandó ingallanra - legkésőbb 2007. június 27-én de.
9.00-ig - akikiállási ár W/o-át kitevő szerződés megkötését, biztositó előleget (bánat
pénz) kell a polgármesteri hivalal pénzlárába belizetni. Az árverés megkezdésekor a
pénztári bevételi bizonylallal igazolni kell az árverési előleg befizetését.

5. Az árverési előleg (bánatpénz) apolgármesteri hivatal pénztárában kerül elhe
Iyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek, abefizetell árverési előleget

apénztárban az árverezést követően felvehetik. Anyertes árverező adöntése alapján szin
tén felveheti az árverési előleget apénztárban, vagy kéri annak beszámitását avételárba.

6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek anevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.

7. AIicitálást az nyeri, aki alegmagasabb vételarat kínálja, akikiáltasi árnál alacso
nyabb ajánlatot nem lehet tenni. Atulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8napon
belül szerződést kell kötnie. Alicitálás során anyertes ajánlatot követóen megállapitásra
kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki
beludhaló ok mialf nem köt szerzódést, akkor asorrendben megállapítolf 2. helyen lévő

licitálóval kerül megkötésre aszerződés. Vevőnek avételárailegkésőbb aszerződéskötés
sei egyidejüleg kell megfizetnie.

8. Az ingallanokkal kapcsolatos felvilágosításl aPolgármesteri Hivatal Múszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni írásban, melyre írásban történik aválaszadás.

9. Az építési t~Jkek beépítése az építéshatóság állal előírt módon történhet,
Gyomaendrőd Város Onkormányzata haláridővel megjelölt beépítési kötelezelfséget nem
köt ki.

10. A141. hrsz.-ú (Kossuth u. 32 szám) társasházi ingatlan ~Olső homlokzata
stílusában, jellegében nem válloztatható meg. Gyomaendrőd Város Onkormanyzata a
szerződésben opciós jogot köt ki az épület külső homlokzatával kapcsolatos titalom
betartására, melynek időtartama: 5év.

11. Az árverésről hangfelvétel készül.
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. június 31-én

A NAPIREND ELŐTTIEKBŐl, POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓBÓL NAPIRENDI PONTOKBÓl

A város két futballcsapata május ötödikén barátságos mérkőzést játszott
egymással, ami talán kezdete annak, hogya két csapat elindul az egyesülés útján,
ami még nem történt meg, de még nem zárult le a tárgyalásfolyamat az ügyben és
elképzelhető, hogy megegyeznek.

Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a fürjesi radar zászlóaljjal. Ez a zászlóalj
Gyomaendrődtől egy csapatzászlót kapotl korábban, most meghívtuk őket aSajt- és
TúrÓlesztiválra. Május 22-én volt náluk egy honvédelmi ünnepség, amelyen aváros
képviseletében részt vettünk.

Felvettük akapcsolatot aMagyar Önkormányzatok Szövetségével, ahol huszon
kettedikén bemutatkoztunk, bemutattuk Gyomaendrődöt.

A Hősök napja, a Hősök terén lett megrendezve, ahol a település három
általános iskoláinak összefogásával készült nagyon szép műsorral emlékeztek meg
az ünnepről. Érdekessége volt a rendezvénynek, hogy az idősebbekre is gondolva
székeket helyeztünk ki, amit a következő rendezvényeken is folytatunk.

A Körös Menti Néptánc Együltes negyven éves születésnapját ünnepelte a
Sportcsarnokban 27-én.

A Fő tér című televíziós adásban egy tíz perces blokkban bemutatásra került
Gyomaendrőd, aminek avisszhangja kimondottan pozitív volt.

A bejelentésekben elmondta a polgármester úr, hogy a Tűzoltó Egyesületben
alakulnak lassan aszemélyi és tárgyi feltételek. ABékés Megyei Katasztrófa Védelem
vezetősége támogat egy fiatalembert, aki alkalmas lenne a helyi parancsnokság
vezetésére.

A Gyomaendrődi Egészségügyi Intézmény vezető főorvosa, dr. Gedei Margit
nyugdíjba vonulása miatt lehetőség lenne pályázatot kiírni az új vezető személyére,
azonban orvosok jelezlék, hogy szeretnék Klt. lormájában működtetni az egészség
ügyi intézményt, aminek jogi akadálya nincs. Ennek előkészítése folyamatban van.

Aholtágak rehabilizációja folyamatban van. Az endrődi holtágak esetében avíz
szükséges frissítését aNemzeti Park engedélyezte a Hármas-Körösből.

Bárhová jutok, valahonnan Szívem Endrödre visszadobban.. .
Agyermekkori álmok köddé foszlanak, egy íz, egy szín, egy arc, egy érzés vagy

hangulat azonban örökre bennünk marad, amil mindenütt, mindenben keresünk. Az
életünk azonban tovább lapoz, s "szétszór asors, mint szél aport". AszülőföldtŐI.

az ismerős dűlőutaktóllegtöbbször távol kerülünk, de avágy, hogy újrafényesítsük
emlékképeinket, kiirthatatlan.

Ennek érdekében hirdette meg az Endrődiek Baráti Köre találkozó ját 2007.
május 26-27-én. A találkozó a Rózsahegyi Könyvtárból indult, ahol friss kalács,
üdítő és szívélyes logadtatás várta az érkezőket. Innen autóbusszal Hunyás indul
tunk. Megtekintettük az újjáépült hunyai templomot, és erőt merítettünk az építők és
épittetők lelki erejéből, eltökéltségéből, az összefogás erejéből. A plébánia hivatal
kellemesen árnyékos udvarán friss pogácsa és üdítő mellett hallgathattuk meg
Petényi Szilárdné polgármesterasszony vendégköszöntő szavait, a település jelenét
és jövőbeni terveit bemutató tájékoztatóját. Mindannyiunkat lenyűgözött Szabó Béla
gazdag magángyűjteménye, megérintett aházaspár ember- és vendégszeretete, múl
tat tisztelő életszemlélete, nyugodt derűje. Hunyóról Kondorosra vezetett utunk. A
Kondorosi Csárdában megnéztük Kunkovács László pásztoréletet bemutató állandó
kiállítását, valamint a Rózsa Sándor emlékmúzeumot. A felejthető ebéd után az
Endrődi Tájházban Szonda István mutatta be agyönyörű szőtteseket, ahelytörténeti
gyűjteményt, aTímár Máté emlékszobát. Kunkovács László képeit nézve lélegzetün
ket visszafojtva hallgattuk a tájházvezető beavatott tájékoztatóját. Ezt követően a
Közösségi Házban megtekintettük a gyomaendrődi amatőr művészek kiállítását,
büszkén ámulva tehetségükön. Atartalmas, nagyon meleg, és így egy kicsit fárasztó
nap után kellemes, oldott hangulatban mentünk aNeubort Lovastanyára, ahol finom
birkapörkölttel várt a tulajdonos. Sokat beszélgettünk, lelelevenílettük a közös
emlékeket, de volt szó Endrőd jelenéről és jövőjéről is. Itt Várli András polgármester
úr köszöntölte ajelenlévőket, Ivónyi atya pedig megáldotta alovastanyát.

Vasárnap délelőtt közösen vettünk részt a Hősök Napja ünnepségen, a szent
misén és a megemlékező ünnepi műsoron. A hősökre emlékezve és előttük

tisztelegve mi is elhelyeztük koszorúnkat. ABirkacsárdában elfogyasztott finom ebéd
után a rózsakertészet megtekintésével zárult a program. A színpompás látvány
megkoronázta az együtt töltött két napot.

A baráti kör találkozóján 52 fő vett részt, elszármazottak és helyben lakók.
Feltöltődve, élményekben gazdagodva váltunk el, azzal akifejezett szándékkal, hogy:
"Jövőre, ugyanitt...· LG.

Az óvodai feladat ellátás helyzetének folyamatban lévő áttekintése során a
Százszorszép óvodát (Kossuth u. 7.) a város önkormányzata a 2007/2008-as
tanévtől a Kis Bálint Iskola intézményegységeként önkormányzati fenntartásban
működteti. Szeretnék továbbá megszerezni azokat az óvodai berendezéseket, felsze
relési tárgyakat amelyek az óvoda szerves részei, de nem önkormányzati lulajdonok.
A képviselő-testület ellogadja az óvodai feladat ellátásra vonatkozó egységes
szerkezetbe loglalt bérleti és közhasznúsági szerződéseket. A Csemetekert óvoda
vezetője Bárdi Zoltánné nem kívánja a jelenlegi formában tovább működtetni az
intézményt és ezért tárgyalásban áll akatolikus egyházzal, amely segítséget nyújtana
afenntartásban. Ebben az esetben még nem zárultak le atárgyalások.

További létszámleépítés történik aKis Bálint Általános Iskolában a2007-es évi
költségvetésnek megfelelően. Összesen hét fő pedagógust érint. Az intézmény
működése azért zavartalanul biztosított.

ALiget-Iürdőnek az önkormányzat tizenhétmillió rorintos támogatást biztosított
2004-ben működési kiadásainak íedezetére. Ezt a tulajdonosi hitelt 2007. június 30
ig vissza kell fizetnie afürdőnek.

Gyomaendrőd Város Jó Tanuló, Jó Sportoló-díjat javasol alapítani Darázsi
Anna, a gimnázium pedagógusa. Korcsoportonkénti díjat a feltételeknek megfelelő

tanuló már az idén is kaphat. A diákok a hat évestől a tizennyolc évesig vehetnek
ebben részt. Adíjakat atanévzáró ünnepségeken adják majd át.

Olyan állami tulajdonú ingatlanok kerülhetnek önkormányzati tulajdonba, ame
lyek atelepülésen nem szolgálják állami feladatok ellátátsát. Ilyen aKossuth út 3., a
Sallai u. 4., Kárász u. 3. és néhány külterületi szántó 37-38 ha összterülettel. Az
önkormányzat bejelenti igényét ezen ingatlanokra avonatkozó rendeletek szerint.

Az önkormányzat már évek óta loglalkoztat közmunkásokal. Átlagosan évente
40-60 fő ilyen jellegű alkalmazása történik. Munkájukat általában kritika is éri.
Feladatuk a köztisztaság fenntartására, parkok rendezésére, csatornatiszlításra
vonatkozik. Gál István nyugdíjazása miatt a polgármesteri hivataltól aGyomaszolg
Ipari Park Kft.-hez helyezik át ennek afeladatnak az irányítását.

Gazdálkodók figyelem!
Megjelent a Magyar Állam által kijelölt 11/1 típusú földek

árverésének hirdetménye.
A hirdetmény a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.

Az árverés időpont ja: 200? július 2.10 óra.

Qjra Májusi Tárlat
Az Endrődi Közösségi Ház folytatja régi hagyományát, két évi szünet után

május 26-án Molnár Lajos, a ház vezetője a VI. Májusi Tárlato! nyitotta meg.
Tizenegy gyomaendrődi művész mutatja be munkáit. A ház földszinti nagyter
mében Diószegi Bíró (i)Lona, képei láthatók. A VI. Májusi Tárlat június 8-ig
tekinthető meg.

~~~~f)
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Köszöntőés....

a8.a osztály tanulói

Szeretettel gondolok rá
Sha előtte elmegyek,
Mint hű fia, tisztelettel
Meghajtom afejemet

Lengyel vendégek....
A közelmúltban, április végén Gyomaendrődön tartózkodott a leny

gyelországi testvérvárosunk, Pilzno küldöttsége, élükön Jozef Chmura pol
gármesterrel. Rövid beszélgetésen az alábbiakat tudtuk meg tőlük

• Milyen benyomásai vannak városunkról?
A kapcsolatunk még nem túl régi, ezért is nagyon örülünk, hogy itt

lehetünk. Annak is nagyon örülünk, hogy az itt töltött rövid idő alatt számos
új barátot, ismerőst szereztünk, savárosuk is tetszik.

• Milyennek találták asajt- és túrófesztivált, hiszen azon is részt vet
tek?

Nagyon tetszett asajt- és túrófesztivál, szerintünk nagyon jól sikerült,
színvonalas volt a rendezvény.

• Hasonló rendezvény van-e Önöknél?
Nálunk is vannak fesztiválok, igen sokféle, általában kulturálisak, de

hasonló nincsen. Szerintünk minden országnak vagy vidéknek megvan a
maga szokása és ennek megfelelő rendezvénye is.

• Hogyan látják Önök atestvérvárosi kapcsolatunkat?
Terveink szerint évente kétszer várjuk a gyomaendrődieket, köztük a

gyermekek, tanulók küldöttségét különböző fesztiválokra, rendezvényekre
Pilznoba, hasonlóképpen mi is két alkalommal jönnénk ide.

TERMÉSZETVÉDELMI NAPOK!
Agyomaendrődi Apolló moziban 2007. június 12-13.-án filmvetítéssel

egybekötött természetvédelmi napokat tartunk a Hármas-Körös
élővilágáról.

Június 12.-én és n-án délelőtt: Gyöngyvirágtól lombhullásig c.
magyar természetfilm vetítése, délután 13 órától séta a Körös parton 
témák:

FÁK-NÖVÉNYEK-VADAK-MADARAK-ROVAROK-HALAK-HÜLLŐK ter
mészetes élőhelye, -stb. MIÉRT VAN ÁRvíZ? MIT TEHETÜNK
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN?

Az összes témának előadója: Csányi István. A Kis Bálint és a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolák tanulói ameghívottak.

Ezzel aszínes programmal kívánjuk városunk fiatal jainak figyeimét fel
hívni környezetünk óvására és tiszteletére!

"SZOMSZÉDOLÁS"
A dévaványai Ványai Ambus Általános Iskola "Szomszédolás" címmel

műveltségi vetélkedőt szervezett, melyre ami osztályunkból is benevezett négy
tanuló: Korsós Vivien, Mitrocsák Cintia, Mohácsi Heléna és Rafael Péter.

Sikeresen bejutottunk a döntőbe, aminek a helyszíne a dévaványai
Túzokrezervátum volt. Ide csak nyolc csapat jutott be az induló huszonötből. A
mi csapatunk, a"Ligeti Csemeték" a4. helyezést érte el. Afelkészülésben osztá
lyfőnökünk, Hegedűsné Szelei Bea néni segített

A vetélkedő után megnéztük a rezervátumban élő állatokat és a Körös
Maros Nemzeti Park élővilágát bemutató kiállítást is. Élményekkel, ismeretekkel
gazdagodva tértünk haza. Korsós Vivien, 3. b.

"Létezik egyfajta gondoskodás,
amelyet valakik csendesen fejeznek ki
kedvesség, odaadás és nagylelkűség révén ...
És ez, csendes erejével,
többet jelent bármiféle szónál."

Ezúton szeretnénk Pedagógusnap alkalmából köszönteni, és köszöne
tünket kifejezni a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Pedagó-·
gusainak, akik sikeresen felkészítettek bennünket aközépiskolai felvételikre.
Osztályunk 99%-át felvették az első helyen megjelölt középfokú intéz
ménybe, így esélyt kaptunk arra, hogy el képzeléseinket megvalósíthassuk.

Külön köszönettel tartozunk Molnárné Pésó Irma osztályfőnöknek, aki
próbált minket jó útra terelni. Az Ő oltalma alatt lettünk kisdiákból nagy
kamaszok. Munkája révén megtanultuk, hogy az élet értelmét nem keresni
kell, hanem nekünk kell értelmet adni az életnek. Hálával tartozunk az alsó
tagozatos tanító néniknek, Takácsné Rojík Gizellának, Tóthné Rojík Editnek
és Paróczai Zoltánnénak, akik jó alapot adtak ahhoz, hogy a felső tagozat
tanulmányi szintje Ilyen eredményes legyen.

Köszönjük az ötödik osztálytól oktató pedagógusok munkáját. akik
igyekeztek bennünket megtanítani minél több ismeretre, még akkor is, ha
olykor nagy volt az ellenállásunk. Köszönet Farkas Zoltánné, Komóczi
Attiláné, Vaszkóné Dinya Erzsébet. Uhrinné Darvas Erzsébet. Gellainé
Tuboly Zsuzsanna, Szediák Réka, Paróczai Zoltán, Valach Béláné, Gresóné
Farkasinszki Katalin, Gresó Lénárd, Kónyáné Jakab Ida, Hanyecz Lászlóné,
László Gabriella, Nagy Ildikó és Ajtai Andrea tanároknak.

Reméljük, sikerül megvalósítanunk azt, hogy ne álmodjuk az életet,
hanem éljük az álmainkat.
További sikeres munkát kívánunk,

Olyan az én iskolám is
Akárcsak atöbbi ház,
Smégsem olyan, mert abban a
Szellem lakik, atudás.

Ott ismertem meg akönyvet,
A betűt, aszámokat;
Ott szőttem ajövendőről

Szép és komoly álmokat.

KIHívÁs NAPJA
(folytatás az 1. oldalról)

Aszervezésben mindenki pozitívan vett részt: minden testnevelő tanár és
minden munkahely hozzáállása segítőkész és ezért dicséretes volt. Mindenhol
lelkiismeretesen elvégezték a 15 perces mozgást. Giriczné Darázsi Anna
elmondta még, hogyha szponzorokat lehetne gyűjteni legközelebb, akkor a
most kiosztott, főleg kisebb gyermekeknek szánt ajándékok mellé értékesebb
sporteszközöket is lehet majd adni arésztvevőknek.

Ki kell emelni, hogya középiskolás diákok hozzáállása, avégzett felada
tokban, nagyon jó volt. Olyan is részt vett aki érettségiző, vagy távolabbi
településekről is eljöttek részt venni. Az esemény a gimnázium és a Betlen
Szakképző iskola termeiben, pályáin, avárosi sportpályákon, és asportcsar
nokban zajlottak, valamint a Selyem úti óvodában. Gyomaendrőd a 29
településből, amelyik hasonló nagyságú, a21. helyen végzett arendezvényen.

A további programokból: mozogjunk, táncoljunk együtt, görkori, roller,
kiütős verseny, kézi-, röp-, kosárlabda meccsek, családi séta aKörös-parton,
úszás, vizes foci, vízilabda stb. Legkülönlegesebb a vizes foci volt, amely
meglehetősen veszélyes is, de rendkívül érdekes, hiszen a tocsogó vízben
különleges pályán 4-4 ellen folyik a játék. Minden program, maximálisan jó
hozzáállással nagyon jól sikeredett, akár gyermekek, vagy felnőttek vettek részt
benne.

AKihívás napja legfőbb szervezője Giriczné Darázsi Anna és Keresztesné
Jáksó Éva, a polgármesteri hivatal előadója volt, munkájukat mindenképpen
dicséret és köszönet illeti.
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Április 27-28·án a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégium, a Bethelen Alapítvány, a város önkor
mányzata és a Brawo Eseménymarketing Kft. ren
dezésében lezajlott a hagyományos IX. Nemzetközi
Sajt. és Túrófesztivál. Támogatói voltak: Arany Ászok
Sörgyár, Pepsi Cola, AMC, Gyomai Kner Nyomda Zrt., Go
fast Energiaital. Ezúttal a rendezvény új helyszínt keresett
és talált az intézmény Selyem úti iskolaépületében és
udvarán. A szakkiállítást Benedek Fülöp FVM államtitkár
nyitotta meg. A kiállítók között számos külföldi és hazai,
helyi cég szerepelt és kínálta portékáját.

Színes programok tarkították a két napot. A színpadon
számos ismert előadó volt látható és hallható, több helyi
fellépő mellett.

ízlettek a termékek

Családi majálison vehettek részt az endrődi

Közösségi Házban a városlakók. Gyermekeknek ját
szóház, idősebbeknek zenés, műsoros programok vál
takoztak, tombolahúzással. Kézimunka-kiállításban is,
amely a földszintí teremben díszítette a falakat,
gyönyörködhettünk. Az eseményt Várfi András pol
gármester nyitotta meg és üdvözölte a résztvevőket.

A Nyugdíjas Klub énekkara is fellépett

A Suttyomba Népzenei Fesztivál résztvevő

zenekarainak játékát csodálhattuk április 30-án este, az
Apolló mozi udvarán. A házigazda Suttyomba zenekar
mellett fellépett a Dűvö, a Kósa Péter zenekara, a T'rákia.
az Opatovanka zenekar is, valamint bemutatkozott a
gyomaendrődi Újhold fol k-rock együttes is.

Május i·jén sem maradtak szórakozási lehetőség

nélkül a Gyomaendrődiek. A Liget-fürdőben egésznapos
program ingyenes fürdőzéssel várt mindenkit, aki a
szabadba vágyott. A színpadon és mellette változatos
programok szórakoztatták a lakosságot.

Volt aki a vízben, volt aki a szabadban élvezte
a programokat

A Vöröskereszt május 4-én, a városháza kister
mében a vízkárokat szenvedettek közül huszonnyolc
gyomaendrődi lakosnak pénzadományt nyújtott át egy
gyűjtési akció második részeként. A segélyakció első

része 2006-ban lezajlott. Ennek során 613 ezer forint
értékű természetbeni adományt osztottak szét a károsul
taknak. A személyeket az önkormányzat és a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös javaslata
alapján jelölték ki. A segély összege egységes volt. A
kiosztásnál jelen volt Csányi István alpolgármester, dr. Gáti
Zoltán, a megyei katasztrófavédelem igaszgatója, Priskin
János, a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója,
Kurilla Jánosné, a Vöröskereszt helyi szervezetének
vezetője.

A Világ futballcsillagai címmel fotókiállítás volt
látható a Katona József Művelődési Házban május 8-án.
Öt kontinensről, 70 országból 600 fotó volt látható május
ig-ig. A tulajdonos, Molnár István elmondta, hogy 1975
ben kezdte a gyűjtést, és a mai napig mintegy kétezer
dedikált fényképe van, ebből majdnem minden, az 50-es
évekbeli, magyar aranycsapat játékosáról őriz fotót. A
gyomaendrődi a 195. kiállítása volt.

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

HITELEK KÖZVETÍTÉSE
~~ ..

GYOMAENDRODON
bármikor, bárkinek, bármire!

JENEI LÁSZLÓNÉ ÉVA
Érdeklődni:

66/386-825; 30/452-21-83



6

RENDEZVÉNYEK

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

RENDEZVÉNYEK

2007. JÚNIUS

RENDEZVÉNYEK

(A rendezvények Gyomaendrőd egyesülésének 25 éves évfordulója tiszteletére zajlottak)

ISKOLANAPOK A RÓlSAHEGYIBEN

Egy iskola közösségében az összetartozás érzését nem
csupán arculata, közös céljai, hanem ünnepei is erősítik.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola immár
11. éve, az iskola névválasztása óta tartja - lényegében
hasonló programelemek szerint - az iskolanapjait, ápolja a
névadás alkalmával kialakított intézményi hagyományt.

Ebben az évben is, a "legszebb hónapban", májusban
került megrendezésre a színvonalas, érdekes és szórakoz
tató programsorozat, melynek díszvendége Rózsahegyi
Marika, névadónk unokája volt. Megtisztelő, hogy részvéte
lével, figyelmével és törődésével évről évre kitünteti iskolán
kat. Az ünnepségen megjelentek Domokos László, Földesi
Zoltán, Latorcai János országgyűlési képviselők, Várfi
András polgármester, a képviselő-testület több tagja, váro
sunk intézményeinek vezetői és meghívott vendégeink.

A rendezvényt Farkas Zoltánné igazgatónő nyitotta
meg, majd Domokos László országgyűlési képviselő

köszöntötte a meghívott vendégeinket, iskolánk dolgozóit
és tanulóit. Beszédében méltatta az iskola eddigi ered-

Rózsahegyi Marika üdvözlése

ményeit, és annak a reményének adott hangot, hogy az itt
zajló magas szakmai színvonalú pedagógiai munka a
későbbiekben is folytatódni fog.

A délelőtt a felső tagozatosok számára vetélkedővel,

majd rendhagyó tanítási órákkal telt. Az iskola egykori diák
jai, akik mára sikeresek, híresek, népszerűek vagy egysze
rűen csak emberséges emberek lettek, izgalmasabbnál
izgalmasabb témákban tartottak a gyermekeknek, a
pedagógusoknak és kívülálló érdeklődőknek előadásokat.

Gál Ferenc, visszatérő előadónk, Budapest titkairól
mesélt.

Tizenegyedik alkalommal köszönthettük körünkben
Giricz Lászlót, aki most is szívünkhöz közel álló témában
tartott órát az érdeklődőknek, Endrőd fénnyel írt múltját
vetítette az érdeklődők elé.

Kiszely Zoltán, a Szegedi Nemzeti Színház színésze iro
dalomórát tartott. Az egykori diák előadása és személyes
varázsa elkápráztatta a közönséget.

Névadónk unokája, Rózsahegyi Marika előadásában a
látszólag értékes, csillogó világ mellé állitotta az igazi,
emberibb valóságot, mely az iskolánk által képviselt
értékekkel cseng össze.

A rendhagyó óráknak nagy sikere volt

Szabó Béla kutató villamosmérnök arról a sugárzás
mérő berendezésről tartott színes bemutatót, amelyet
Charles Simonyi űrutazásán használtak, s amelynek a
fejlesztésében ő is részt vett.

Iskolánk egykori tanítványa, Szujó Zsolt a Kárpát
medence népeinek zenéjét szólaltatta meg zenésztársával,
Bohák Endrével.

Tímár Imre villamosmérnök, a BVSC Sakk
Szakosztályának egykori elnöke a sakkozás rejtelmeibe
avatta be az érdeklődőket, majd szimultánt játszott a vál
lalkozó kedvű tanulókkal.

Azoknak az előadóknak, akik először vállaltak előadást,

Rózsahegyi-emlékplakettel, visszatérő vendégeinknek
pedig könyvvel köszöntük meg a fáradságát.

Az alsó tagozatos gyerekek a Városi Zene- és
Művészeti Iskola hangulatos színielőadása után (rendezte
Hajdú László) szabadon választhattak az iskola művészeti

és sporttevékenységének színes palettájáról. Éneklés,
hímzés (nagymamák bevonásával), gólyalábazás,
pörgettyűkészítés,drámajáték, hulahoppozás, zenés torna,
gyöngyfűzés, kinek-kinek kedve szerint.

Az iskola öregdiákjai által alapított Szent Imre
emlékérmet ebben az évben Vaszkó András 7. a osztályos
tanuló érdemelte ki, kiváló tanulmányi eredményével. A
pedagógusok kiemelkedőmunkájáért járó Rózsahegyi díjat
a tantestületi döntés alapján dr Valach Béláné, igazgatói
döntés alapján pedig Molnárné Pésó Irma tanárnők kapták.

Délután a Tűzmenedék együttes színvonalas műsorral,

megzenésített versekkel szórakoztatta az érdeklődőket.

Az egyik legnépszerűbb rendezvény az esti tábortűz,

kicsik-nagyok kedvelt programja. Nagyszerű alkalom volt a
játékra és meghitt beszélgetésekre egyaránt.

A rendezvénysorozat a szombat délelőtti

sportvetélkedővel folytatódott, ahol a diákok, tanárok és
szülők közösen kialakított csapatokban, egymás ellen ját
szottak a vidám sorversenyekben.

A délutáni gálaműsor az év legszórakoztatóbb, legszín
vonalasabb gyermekműsoraiból összeállított, sokak szerint
"igazi színházi élménnyel felérő produkció" volt, ami után a
fogadáson folytatódhattak a beszélgetések, eszmecserék.
Pohárköszöntőt Várfi András polgármester mondott.

Ezúton is köszönjük Hunya és Csárdaszállás tanulóinak,
pedagógusainak, hogy együtt töltötték velünk a péntek
délelőttöt, valamint köszönjük mindenkinek, akik hoz
zájárultak rendezvényünk sikeréhez.
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Várostörténeti ünnepség és vetélkedő-t

szervezett a Kis Bálint Általános Iskola május iS-én
a Hősök útjai iskolaépületében. A jelentős

eseményt Várfi András polgármester nyitotta meg.
A nap jelentős mozzanata volt az elmúlt 25 év

A városvezetők együtt

városvezetőivel történt pódiumbeszélgetés. A település múltjá
nak eseményeiről, az egyesülésről, az eltelt negyed
évszázadról, a közelmúltról és a jelenről Jenei Bálint volt
tanácselnök, dr. Frankó Károly első, szabadon választott pol
gármester, dr. Dávid Imre és Vári i András véleményét hallhat
tuk.

A fiatalok felé kinyilatkoztatott legfontosabb konklúzió,
útravaló az volt, hogy csak a tanuláson keresztül vezet az út az
egyén, a közösség, a település boldogulásához, fejlődéséhez

és felemelkedéséhez. Viszont szeretni kell a családunkat, az
otthonunkat, a városunkat, s ezt feltétlenül mindig szem előtt kell
tartani. A moderátor Megyeri László aljegyző volt.

A díszvendégek között ott volt Frankó Tünde Liszt-díjas
operaénekes, Szabóné Juhász Katalin dr. néprajzkutató, nép
dalénekes is. Velük szintén pódiumbeszélgetés zajlott, ennek

Az idegenvezetés. Kovács Gábor volt igazgató figyeli a
versenyzőket

során részletet hallhattunk Frankó Tünde előadásában Puccini
Pillangókisasszony című operájából, Juhász Katalin pedig egy
népdalt tanított be a közönségnek: "A ványai határban, mén a
juhász a keselylábú, hókaorrú .... " kezdetűt. Szilágyi Ferenc dr.
nyelvész, irodalomtörténész, író, költő sajnos nem tudott jelen
lenni.

A nap rendezvényei során nyitotta meg Hunya Elekné
nyugdíjas rajztanár Hornok Ernő fotókiállítását a Múlt és jelen
képekben eimmel.

Eredményhirdetésen a következő osztályok nyerték meg a
korosztályuk versenyét: Kis Bálint, Rózsahegyi Kálmán iskolák.
További helyezéseket értek el a Szent Gellért iskola tanulói is
és a Kner Imre Gimnázium 10. osztályai.

A vetélkedőn való részvételre írásban készített anyagokat
adtak le a részt vevő osztályok, csoportok, amelyeket adott
esetben több hónapig gyűjtöttek, szerkesztettek meg, de
szóban is bizonyságot adtak felkészültségükről.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet SO
éves. A jubíleum alkalmából Mezőberényben új kirendeltségi
épületet avattak május 18-án, a Békési utca 6. szám alatt.
Gyomaendrődön az endrődi Közösségi Ház falán pedig emlék
táblát avattak, hiszen ott indult meg a bank tevékenysége ötven
évvel ezelőtt. Ezen a napon még ünnepi küldöttgyűléssel

emlékeztek meg az elmúlt ötven évről, emlék kítüntetéseket és
ajándékokat vehettek át régi és volt kollégák, alapító tagok, a
bank munkakatársai.

A nap további részében a Bowlíng étterem udvarán a Benkó
Dixiland Banddal, Charlie-Somló-Abrakazabra formácíóval, a
Republik együttessel és másokkal ünnepeltek, majd lűzijátékkal

zárult a műsor.

Az emléktábla leleplezésénél, Latorcai János, dr. Dávid Imre
és Hunya Miklós

Ovisoknál. A Százszorszép Óvoda Ovi-galériáját
újabb esemény gazdagította május 18-án. A Gyomaendrőd 25
éves l Lakóhelyünk, ahogyan mi, ovisok látjuk címmel közös
kiállításon láthattuk, hogy a fiatalok milyen szemmel és hogyan
jelenítik meg városunkat, a környezetünket. Nagyon érdekes,
aranyos dolgokat láthattunk a tárlaton, ami sajnos május végév
el bezárt. Közreműködött Cserenyecz Dóra, a zeneiskola
növendéke, Hunya Imréné óvodapedagógus, a Körös Menti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Topelec együttese.

AGyomaendrődi Liget Fürdőben INFRA KABIN
Hatásai: Fogyasztó hatású, Fájdalomcsökkentö, Immunrendszer növelő, Vérkeringés

javító, Méreglelenílő, Narancsbör megszüntető, Stresszoldó, Börszépítá
1alkalom (30perc) 600 FI, 10 alkalmas bérlet: 5000 Ft...

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK A LIGET FÜRDŐBEN
(Fedett uszodában, Bejárat melletti gomba)

Meghatározása: bérleti szerződés
Jelentkezési határidő: 2007. június 30.

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, 66/386-039
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1882-ben alapította a Kner család a gyomai nyomdát. Ebből az
alkalomból a Budapesti Országos Széchényi Könyvtárban, a Budavári
Palotában rendeztek kiállítást Egy nyomdaműhely titkaiból, a gyomai
nyomda alapításának 125 éves jubileuma alkalmából és tiszteletére. A
megnyitó május 15-én, Esterházy Péter méltatásával zajlott, Kner Imre
írásaiból Sudár Annamária olvasott fel részleteket. A megjelenteket
üdvözölte Monok István főigazgató és Balog Miklós, a Magyar
Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség elnöke. Akiállítás július 14
ig tekinthető meg.

Papp Lajos vezérigazgató a jubileumról
AKner család, aszázhuszonöt esztendő első felében nagyon nagy

hírű műhelyt hozott létre, ami nem csak Magyarországon, hanem az
akkori Európában is nevezetes intézménynek számított. Annál is inkább,
mivel mindenképpen maradandó értéket hoztak létre, nem csak a
következő generáció számára, hanem a későbbieknek is követendő

példát mutattak. Mai aukciókon is feltűnnek általuk kiádott míves
remekek, amelyek nem kimondottan aszűk gyűjtői körben cserélődnek,

hanem szélesebb körben is, hirdetvén a Knerek értékálló, ma is korsz
erű filozófiáját. A második világháború után megváltoztak a piaci vi
szonyok. Ez érintette, természetesen, agyomai nyomdát is. Szerencsés
helyzet alakult ki azonban, mert az összevonások, a megszüntetések
elkerültek minket, ám egyféle stagnálás jött létre. Atrösztösítés folytán,
1963-ban, mégis abékéscsabai nyomdához került, amikor is az felvette
aKner nevet, de mégis megmaradhatott és dolgozhatott tovább. Amit a
Knerek, Kner Imre és Kozma Lajos akönyvtervezésben végrehajtott, az
atevékenység megszünt, ezt külső kiadók vállalták fel. Agyomai nyom
da szép kivitelű, kis példányszámú, kézzel, manufakturális módon
készítette akönyveket, kiadványokat atovábbiakban is.

Az is szerencse volt, hogy neves, színvonalas kiadókkal tudott
kapcsolatot teremteni, mint a Helikon, Magvető, Európa, Szépirodalmi
kiadók, amelyeknek olyan, a szakmában elismert műszaki vezetőik

voltak, akik különös gondot fordítottak a könyvek tervezésére, és
igényesek voltak a kivitelezés szempontjaira is. A gyomai nyomda,
mivel egy családi vállalkozás is volt, azon kívül kis helyen működött, itt
a szakemberek apáról fiúra örökítették a könyvkészítés tudományát,
igényességét. Az igényesség folytán tehát, a hatvanas évek tájékán is
fémjelezve volt aKner név ...

A Békéscsabával való kapcsolat folytán a leányvállalati pozíció
érezhető volt, hiszen jelentős fejlesztés, beruházás nem történt. A
Knerek filozófiáját jellemezte, hogya biztos, jól jövedelmező üzletága, a
nyomtatványkészítés mellett végzett olyan társadalmi tevékenységet,
ami a könyvművészetben, a könyvkiadásban előre vitte ezt a kultúrát.
Jobban érvényesülhetett volna a hatvanas évektől, hogya jól
jövedelmező békéscsabai tevékenység finanszírozhatta volna a gyomai
könyvkiadást, ami nem egészen így történt végül is.

Az utóbbi években gépek cseréjével új technológiák léptek be, mint
az ofszetnyomtatás, abbamaradt a magasnyomás. Ez is tükrözi a mag
yarországi nyomdaviszonyok változását. A gyomai nyomda sohasem
szállt be oda, ahol tömegkönyveket kellett gyártani, anyolcvanas évekig
szinte azonos kiadói körrel dolgoztunk, évente pár százezer könyv
gyártásával voltunk jelen amagyar könykiadás piacán. Arendszerváltás
a nagyvállalatokat is érintette. A békéscsabai nyomdát megvásároita a
Colinec csoport, s egy teljesen piacorientált szemlélettel működött. Ezt
követően agyomai nyomdát megvásároita négy magánszemély, és ettől

kezdve ismét magántulajdonba kerültünk. Avállalkozói kapcsolat azért
megmaradt acsabai és gyomaendrődi nyomdák között. Ekkor próbálták
visszaállítani a sokáig jellemző nyomtatványgyártást, de már nem
lehetett ezt olyan tömegessé fejleszteni, mint az korábban meghatározó

volt. Aszámítástechnika rohamos fejlődése is beleszólt ebbe. Úgy gon
dolom, hogy nagyon szerencsésen alakult agyomai Kner nyomda élete
(ez a fajta tulajdonviszony), sorsa. Azóta tizenöt év telt el, s a nyomda
egyáltalán nem csökkentette termelését, fokozta, IJj és korszerű beren
dezések kerültek felszerelésre az új épületrészekben új technológia hon
osodott meg, például a digitális nyomtatás, amely a környékben is
újdonság volt. .. A tulajdonosok azt az ígéretüket, hogy ezt a nyomdát
nem zárják be, be is tartották. Olyannyira, hogy aváros egyik nagyon
jelentős intézménye vagyunk, hiszen négy-ötszáz embernek
tisztességes megélhetést biztosit, s olyan stabil helyzetet teremtetett,
amit nem mondhatunk el minden, a városban tevékenykedő üzemre
sem, meg aztán a környékünkre sem. Az elmúlt tizenöt évben a
nyomdánk sohasem működött veszteségesen, minden kötelezett
ségének eleget tett, szerény mértékben, de megpróbálta ajövedelmi vis
zonyokat úgy alakítani, hogy az igényeknek eleget tegyen. Jelenleg azt
látni kell, hogy sokkal nehezebb a nyomdát munkával ellátni, mint
korábban. AlJ már régen elfelejtettük, amikor több évre előre tudtunk
tervezni. Ma már az is nagyon jó, ha egyik hónapról a másikra látjuk,
hogy mi van.

Mi csak a megrendelőkből tudunk élni, oda kell figyelni rájuk, akik
megfizetik azt a minőséget, amit elő tudunk állítani, másrészt,
fizetőképes megrendelőket kell találnunk. Mi nem kényszerültünk abba
a helyzetbe, hogy olyan silány termékeket gyártsunk, amelyek
tömegigényeket elégítenek ki, maradtunk annál, hogy míves, amegren
delő igényének minden szempontból megfelelő terméket tudjunk gyár
tani.

A nyomda döntéshozói megmaradtak korábbról, tehát ez sem
érződött. A tulajdonosok által megvásárolt Tankönyvkiadó a gyomai
Kner nyomda számára is fontos és jelentős esemény volt. A termelés
folyamatos maradhatott. Az árbevételünk elérte akétmilliárd forintot, a
dolgozólétszám lényegesen nem változott, mintegy kétszázan vannak, a
fő technológiák azonosak maradtak, az íves ofszetnyomtatás a
meghatározó, legnagyobb profil akönyvgyártás. Néhány folyóirat, hav
ilap, APEH-nyomtatványok is abevétel egy részét alkotják. Jelentős volt
az atény, hogy mi nyomtathattuk aMagyar Nagylexikon mind atizenki
lenc kötetből álló sorozatát, egészen magas példányszámban. Az a
szemléletmód és tevékenység, ami aKnerek sajátja volt, tehát ma is szól
hozzánk. Szerintem azt is jelenti ez, hogy aszellemiséget átvenni, szem
léletmódot megfogalmazni és aszerint is élni, s úgy kellene talán foly
tatni, ahogyan ők tevékenykedtek, éltek - tette hozzá végül Papp Lajos,
aKner nyomda vezérigazgatója.

További eredményes, sikeres éveket kívánunk, a következő

évtizedekben iSi

VIII. OVIOLIMPIA
ASelyem úti óvoda ebben az évben, aKihívás Napján, május 23-án tar

totta meg anyolcadik Ovi Olimpiát. Ezen anyolc helyi intézmény vett részt.
Eredmények:

Csapatversenyben: 1. Csemetekert Óvoda (Blaha út); 2. Szivárvány
Gyermekkert óvoda (Vásártéri ltp); 3. Százszorszép óvoda (Kossuth út).

A futóverseny helyezettjei: Középsöcsoportos lányok: 1. Sőrés Nóra
Csemetekert óvoda; 2. Csapó Luca Selyem úli óvoda; 3. Zsilinszki Erika
Csemetekert Óvoda. Kózépsőcsoportos fiúk: 1. Fekécs Kevin Selyem úti
óvoda, 2. Jónás Márió Napsugár óvoda; 3. Tóth Zoltán Selyem úti óvoda.

Nagycsoportos lányok: 1. Harnos Tímea, Smíri Klaudia Százszorszép
óvoda, Bán Nikoletta Selyem úti óvoda. Nagycsoportos fiúk: 1. Nagy Balázs
Selyem úti óvoda; 2. Bárkai Zsolt Csemetekert óvoda, 3. Nedró Balázs
Csemetekert óvoda. Minden résztvevönek gratulálunkl
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Sikeres elso félév a gyomaendrodi Judo Klubtól

Egy aggódó anyuka

A hagyományokhoz híven 2007. évben is sikeres szerepléssel
kezdte meg a versenyszezont a gyomaendrődi Judo Klub. Bár sok
nehézség adódott év elején (pl sérülések), ennek ellenére a fiatal
feltörekvő tehetségek, és természetesen az idősebb korosztály is
megvillantotta tudását és igazolta munkánk hitelességét.

Igazi közösség készülhet immár versenyről versenyre ajudósoknál,
ennek eredményeképpen először március 15-én, a Regionális
Bajnokságon, Kiskőrösön értek el szép sikereket a versenyzőink. A
legkiemelkedőbben a legfiatalabbak kezdték a versenyt, rögtön két
aranyéremmel gazdagították gyüjteményünket. Név szerint James Lucas
Lanchaster és Krisz György teljesítette hibátlanul a rá váró feladatot.
Szintén a legfiatalabbak között Szakálos Mátyás és Imre Norbert meg
győző teljesítménnyel az 5. helyen végzett. A serdülők sem maradtak
adósak a jó eredményekkel. Pintér Béla a 2., Kis Attila a 3. helyen
végzett súlycsoportjában Katona Ákos szintén a3. helyet szerezte meg.
Két hetedik hellyel gazdagította az eredménysort Kónya Dániel és Dobai
János.

A következő verseny március 31-én volt, és itt már országos
bajnokot ünnepelhettünk. A Senior Országos Bajnokságon utánpót
lásedzőnk, Garai János képviselte agyomaendrődi színeket. AJ. MB-as
korosztály 66 kg-os súlycsoport jában nem talált legyőzőre, és ezzel
országos bajnok lett Garai János.

2007. április 14-én a Cívis Kupán, Debrecenben két versenyző

lépett szőnyeg re. Pintér Béla 5. helyen végzett a nála idősebbeket és
külföldieket is felsorakoztató mezőnyben. Katona Ákos ezen a
versenyen helyezetlenül zárt.

Április 2B-án szintén a fenti két versenyző bizonyíthatott ahagyo
mányos és nagyon magas színvonalú nemzetközi Budapest Kupán.
Ezúttal Pintér Béla egy pillanatnyi tigyelmetlenségnek köszönhetően

kikapott többszörös bajnok ellenfelétől, ami végül abúcsút jelentette a
versenytől. Katona Ákos viszont az előző verseny kudarcát feledtetn i
kívánta, és nála idősebb versenyzőkkel mérkőzve végül az ötödik helyig
meneteit. Abronzmérkőzésen, sajnos, kicsivel (és enyhe bírói tévedés
nek köszönhetően) alulmaradt román ellenfelével szemben, de az előtte

mutatott teljesítmény (ukrán, román, magyar ellenfelek) bizakodásra ad
okot.

Regionális judo csapatbajnokság Gyomaendrodön

2007. május 12-én Gyomaendrőd ahagyományoktól eltérően ezút
tal nem egyéni, hanem regionális csapatversenynek adott otthont. A
gyomaendrődi Judo Klub eddigi legszínvonalasabb rendezvényére
került sor aKner Imre gimnázium tornatermében, ahol a délelőtti selej
tező csapattalálkozók alapján reménykedve vártuk a délutáni döntők

alakulását. Aklub versenyző i két csapattal képviselték városunkat ezen
a megmérettetésen, és mindkét csapatunk érdekelt volt éremért zajló
találkozón, amiket igazi gálahangulatban, fény- és hangtechnika
használatával rendeztünk meg. Második számú csapatunk a
bronzéremért mérkőzhetett a regionális judo csapatbajnokságon, és
meggyőző fölénnyel akecskeméti Hírös Judo Klub versenyzői fölé nőt

tek, 9:1-re nyerték meg a mérkőzést. A csapat tagjai voltak: Kovács
Endre, Kónya Dániel, Gönczfalvi Balázs, Kovács Dávid, Lucas
Lanchaster, Katona Ákos. Első csapatunkra adöntőben amezőtúri Judo
Klub versenyzői vártak, és ahazai pálya előnyét is élvező gyomaendrő

di versenyzők a közönség támogatásával végül fölényesen, 9:3-ra
nyerték a döntőt, és ezzel a Közép-Magyarországi Regionális Judo
Szövetség Bajnok Csapata címet érdemelték ki. Nem kis szó ez, hiszen
a regionális szövetségnek közel 30 tagegyesülete van! Acsapat tagjai:
Molnár Albert, Dobai János, Szakálos Mátyás, Kis Attila, Imre Norbert,
Pintér Béla.

így NE nyírjunk!
Egyik nap kisfiam biciklizett a Fő út járdáján, mivel még a

főútvonalon nem közlekedhet. Egy fűnyíró asszonyság serénykedett
úgy, hogya gépe zsinórja az én fiam nyakmagasságában volt
kifeszítve. Szerencsére nagy baj nem történt, csak annyi, hogy még
mindig - több, mint egy hónap távlatából - sebhelyes a nyaka.
Remélem, hogy máskor óvatosabb lesz ahölgy. Ezúton kérem, jobban
vigyázzunk agyermekekre!

YÜZÉP.YELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelövásár:
--

TOLGV!
TÜZELŐUTALVÁNYOKBEVÁLTÁSA!

Építőanyagok gyári áron,
S EM M ELRD C K burkolók...

Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este
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Majális az időseknek
A 2. Sz. Idősek Klubja (Fő út 66.) Majálist ren

dezett ellátottjai számára.
Nagy esemény ez nekik, mert az idős emberek

már nem tudnak önállóan gondoskodni magukról,
segítséget igényelnek. A városi rendezvények is
elérhetetlenek számukra.

Ezért született meg az az ötlet, hogy rendezzünk
nekik egy vidám majálist.

Rendezvényünk igen gazdag műsorkínáiattai

várta vendégeit: a 2. Sz. Idősek Klubja nótás ass
zonyai nótacsokrot adtak elő, majd pedig egyénileg
is megmutatták tehetségüket.

Ebéd után a Rumba Táncsport Egyesület tagjai
szórakoztatták a kedves vendégeket. Nagy sikert
arattak, főleg azok körében, akik még nem láttak
ilyen produkciót.

Mindig igyekszünk ellátottjaink hétköznapjait szí
nesebbé tenni. A jövőben is.

Palercsik Vincéné, klubvezető

A MARGARÉTA ÓVODA
JÓT~KONYSÁGI BÁLJA

A Margaréta Óvoda Szülői Munkaközössége és dol
gozói nevében köszönetet mondunk mindazoknak a
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik felajánlá
sukkal segítették az április 14-én megrendezett óvoda
vacsoránk sikerét. A bevételből óvodánk tárgyi felsze
reltségét kívánjuk korszerűsíteni, felújítani.

Köszönjük a támogatást: Liget-fürdő, Gyomaszolg Kft .. Körös
Üzletház. Makra Gyöző, Törekvő Duó, Gazdi Bolt, Tip-Top Cipóboll,
c;yomahús Kft. Gyomafon. Putnoki Nikolett, Pentament Kft., Familia
Uzletház, Kucsmik István. Péter Szabó Hajnalka, Stafírung Kft .. Varga
Mihályné. Oázis IllatbolI, Mágus-Comp, Tibi Cukrászda, Dinya Imre,
Vodafon, T-Mobil, v.T.T. Hungary, Losonczy Lajos, Vaszkó Béláné, Bowling
Treff Etterem, Krisztián Pizzéria. Stop Shop, Color Shop, Dreher Étterem,
Endrődi Cuti Kft, OMart Könyvesbolt, Yucca VirágbolI, Endrőd és Vidéke
Takszöv., Velvet Bútorbolt, Margó Virágbol!, Liget Étterem, Unilors Bt ..
Horváth Béla, Gácsi Optika, Watt Villamossági Bolt. Gózan Sándor, Lizák
VirágbolI, Szarka Csilla, Kézimunka Bolt, Lénia Kft. és Losonczy Lajos,
Sportbolt, Andor Csempe- és Csillárszalon, Microfox Informatikai Kft.

Dr. Kulcsár László
bemutatja a MAGOSZT

Dr. Kulcsár László, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségében alel
nöki pozíciót tölt be. A szövetség 1990 óta működik,

az ország minden táját lefedi, több, mint 900
szervezetet ölel fel, tagjainak száma meghaladja a 40
ezret - kezdi a bemutatást a gyomaendrődi dr.
Kulcsár László. Gyakorlatilag minden jelentősebb

településen van gazdaszervezet. Feladatunk a kis- és
középtermelők, valamint a gazdaszövetkezetek
érdekeinek képviselete, védelme, a szükséges infor
mációk, támogatások eljuttatása. Emellet igyekszünk
minden fontosabb érdekegyeztető fórumon képvisel
ni a gazdákat. Részt veszünk valamennyi termék
tanácsban, érdekegyeztető fórumokon, termékpálya
szerveződésekben, a helyi települési és a megyei
önkormányzatokban a megfelelő képviseletünk érde
kében. A Parlament mezőgazdasági bizottságában
pedig hat gazdatársunk bír mandátummal, de a sza
kbizottságokban is hallatjuk a hangunkat.

Az utóbbi idők eseményei mind azt igazolják visz
sza, hogy szövetségünk, a közel húsz év alatt, az
ország talán egyik legnagyobb mezőgazdasági

érdekképviseleti szervévé nőtte ki magát. Vélemé
nyünket a médiumokban is hangoztatjuk. Az agrárium
napi gondjairól véleményt nyilvánítunk, és kiállunk
tagságunk érdekeiért.

Talán a legnagyobb gond jelenleg a tavaszi fagy,
amely óriási károkat okozott a gyümölcs-, a zöld
ségtermelőknél, de talán a szántóföldi növényeknél is.
Ennek értéke közel ötvenmilliárd forintot tesz ki orszá
gosan. Ezzel kapcsolatban a jövő évi újrakezdés, a
termelés újraindítása kérdésessé válhat sok gaz
datársunknál, ezért szövetségünk jelentős erőfeszí

tést fejt ki jelenleg a megfelelő kárenyhítés, kárren
dezés érdekében. Ennek végleges eredménye még
nem dőlt el, reméljük, hogy az agrártárca pozitív hoz
záállást fog tanúsítani, s az ígértnél jelentősebb

kárenyhítésre számíthatunk.
A jelenlegi agrártárcával korrektnek minősíthető a

kapcsolatunk, hiszen napi munkakapcsolatunk van.
Nem túlzás azt mondani, hogy nélkülünk felelős dön
tés nem születhet. A vélemények gyakran nem esnek
egybe, de van egyfajta párbeszéd, ami korrekt
együttműködést kíván megvalósítani az agrárium
érdekében. A múltban, a korábbi miniszter szemé
lyében rejlő és más okok miatt nem volt ilyen jó a kap
csolat, de ez mára megjavult.

Szerencsére a súlyos fagykár a megyénket nem
érintette, de a helyi agráriumban is van elég gond,
gondolok itt a sertéstenyésztés válságára, amely
megyénkben fő megélhetési kérdés. Az ágazat
inkább ráfizetéses, mint gazdaságos, nagyon sok
gazdatársunk kénytelen volt ezt abbahagyni. Ez a
helyzet mindenképpen változtatást igényel.
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33 éves, 176 cm magas, 88 kg-os. barna haju és
szemű férfi keresi azl alányt aki tartós kapcsolal
ra és társra vágyik. Tel.: 3012360·435 -b-

Középkoru hölgy gyermeklelügyelelel, Idosek
le/ügyelelét, bevásárlásl, vasalási, mosásI.
takarílásl bármilyen idópontban vállal. Erd.:
30/5596-327 -b-

JARMU

LAKA5/KIADO

ALLA5

(olvasható írással!)

JUnlUS közepétol pultoskénf. búlesként dolgoz
nék. AM könywel, vagy szerződéssel. Képe
silésem nincs aszakmáról. Érd.: 70/5273-156

TAR5KERE50

2db heverö olcsón eladó. Erd.: 66/386-340 -b
Nyugati használtcIkkek olcsón eladók üiogar
nitúrák, kerékpárok. SZámitógép. gyerekágy,
gyermekkanapé. hűtő, TV, babakocsi, mikro,
varrógép, fűnyiró stb. Érd.: 20/9857-259

Gye., 2 db FEG Ilpusu gáZkonvektor (50 EFt), 1
db lemez fürdőkád (5 EFt) eladó. Érd.: 30/3428
846 -b-4x-

Gye., vásarténltp.-en 2. em, jÓ állapoIban lévo
búlorozatlan lakás június 1-jétól hosszú lávra
kiadó. Érd.: 20/5576-902

Garázs kiadó aVasártén hp.-en. Erd.: 3016557
939

Emeletes ágy. Iróaszlal. hutdszekrény eladó I Kls
cicák ingyen elvihetók. Érd.: 30/6946-210 -b
Kaszálást és lunYlrást kedvezo aran vállalunk.
Érd.: 30/3077-225; 70/6131-941

leddy, löbblunkclós babakoCSI, Maxi CasI baby
hordozó, kenguru hordozó, babaruhák eladók.
Ár: 30, 6, 3EFI. Érd.: 70/3665-001 -b-4x
Kentésoszlopok, elemek, álhlhaló vasbakok és
egyéb vasszerkezetek eladók. Érd.: 70/2179-662
Kéz- és lábápoló, mukörömépllo OKJ-s tan
folyam indul júniusban Gyomán. További infor
máció és jelentkezés: 70/5273-156

gyerekülés autóba. centrifugák stb. Érd.: Körgát
u25.; 282-366; 30/9781·803; 30/4873-964
ASzIaiasnak! vegyes, maradék faanyag eladó:
pallók, deszkák, larosI, furnér lemezek kb. 1,5-2
fil' ,valamint néhány üveglábla. Ár megegy. szer.
Érd.: 201221-66-33 -b-4x-

SUZOKI 1300 szgk. kevés km-rel, fehér,
vonóhoroggal eladó.l.ár 800 EFI. Érd.: 66/284
196 -b-4x-
1995-os Lada eladó. Erd: 30/6945-210

Könnyebb I,zlkal munkat vállalok {kerités
javitásl, festési, fűnyírásl, kerti munkát stb. bár
milyen idópontban. Érd.: 30/6139-027 -b-
Szép klsclCák Ingyen elvIhetok. Ugyanlll két
lróasztal és babakocsi, jó állapotban Iévá
babaruha eladó. Érd.: 30/5596-327 -b-

(IrányáT: .. ,: Ft)

Gépelés, szövegszerkesztéS 150 FVold. Erd:
70/5273-156

1200 db 2 hornyu, hófogós csabai cserép (70
FVdb) eladó, valamint 15 db kúpcserép. Érd.:
66/386-494; 70/5504-319 -b-4x-

Nlntendo, SEGA, Game-boy slb. vldeojátékokat
és kazelláit veszek. régit, hibásat is. Érd.:
66/386-965 -b-4x-

Jó állapotu Symbaba Sport babakocsI, kocsllás
ka, baby-komp, Baby hordó 0-13 kg-ig eladó
(25-1-1-10 EFt). Érd.: 30/7486-375 -b-4x
mOR 5718-as (500 EFt), D24-es kard darálo
(300 EFt), RK-2 korongos fűkasza (110 EFI)
eJadó. Érd.: 7012946-772 -b-4x-

Alaploku német nyeivórak jUnlUS kozepétol 500
FV45 perc Érd.: 70/5273-156;
varjuaniko@freemail.hu

Ismen az Avon lermékelt? Ha szeretne akatalo
gusnál olcsóbban vásárolni, jutalékot és
ajándékokat kapni, keressen fel. Érd.: 70/5273
156; varjuaniko@lreemail.hu -b-

Falpan marógép, maIor nélkul, 25 mm-es
tengely (kisipari) Lár 50 EFI. Érd.: 20/8056-159
-b-4x-
ROlaJ<apa pÓlkocsIvai, Babetta motorkerekpár,
Honda kismotor eladó. Érd.. 66/386-500

BabakocsI, 6abahordozo, gázkazán, Singer var
rógép, bontásból faanyag, kúpcserép eladó.
Érd.: 30/6832-832 -b-4x-
Veszélyes lák (ieny6 IS) kivágasa, gallyazása,
túzifa felvágása láncfűrésszel. Érd.: 70/2830
347

Középiskolás diák felsotagozatosokat korrepetál
matematikából 400 FVóra. Érd.: 70/6269-640
Kárpotlásl Jegyei vennéki Erd.: 3079614-136 -b
Hlzók 100=200 kg közöU eladók. I.ár 280/kg.
Érd.: 66/386-792 -b-4x-

Egy loglalkozás idótarlama 3-3,5 óra. A
foglalkozások heti száma 1-2 (problémától füg
gően). Minden felszerelés ingyen biztositoN. A
személyes részvételen túl lehetóség van leve
lezés úlján lörlénő kapcsolallartásra. Kérem a
Tiszteli Szülőkel, hogy az alábbi idópontig jelez
zék érdeklódésükel, szándékukat! Köszönöm!
Jelentkezési haláridó: 2007. június 25. Érd.:
70/3223-664; 30/8563·218

8kW, 3fáZlsu áramfejleszto, kéthengeres Csepel
kompresszor, 32 l-es hidraulika szivattyú eladó:
Ár 285 E. 17 E. 12 EFL Érd. 66/285-691 -b-4x
Bonlásból cseréplec (40 FVdb), es 40x40-es
pala (50 FVdb) eladó. Érd.: 70/3775-087 -b-4x
HasznaIicIkkek kaphatók: belonkeveró (220 V),
kerékpárok, hűtő, lagyasztó. fűnyíró, HiFi,

4db fonali szék asztallal együtI, olcsón eladó. Ar
megegy. szer. Érd.: 66/284-475 -b-4x-

Tisztelt Hirdetffnk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R"i'M és az
@A1íYjJt 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 szerkesztösége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Bekü1dési határidő minden hó 25-e.

,---------.------_._._-.-----------------------------------------------_.__._----------~

IF~:~::~~ ~~~~~~~~~ ~1~DEIÉ~.I~.P~~~I~~E~.É~1 !
círrle: ; ,' .
Cserebere(apró~) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

Gye., DéCSI 5. sz. alatti 2 szobas családi háZ
eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.: helyszinen; 66/283
327 -b-4x-

Korrepelalás, lelzarkÓZlatás. magánórák, egyenl
fejleszlő foglalkozások, másnapra, dolgozatokra.
versenyekre való lelkészilés, tantárgyspecifikus
jártasságok, készségek. képességek (pl. fogal
mazási tevékenység, helyesirás, szövegértés,
matematikai algoritmusok elsajálilása... l lej
lesztése, tehelséggondozás általános iskolások
nak. Minden felszerelés ingyen biztosilott. Isko
lai dolgozatlapok, versenylesztek megrendelhe
tők. Rövid ídőn belűl az iskolai teljesilmény ug
rásszerű javulása érhető el. Érd.: 285-141 (esti
órákban); 06/30/3563-218, 06/70/3223-664
BAU-LUx Fűrdoszoba Szalon! M, megvalósltluk
álmai fürdÓszobájátl Nézzen be hozzánk, s nem
bánja meg l Hol? Szarvas, Deák F. 2. sz. Tel.:
216-023

A nYáli szünel lolyamán levelezds eIokészIlO
indul állalános iskolásoknak. 8 héten kereszlűl

az adoII (válaszlalI) lantárgyból, lantárgyakból
olyan leladalsorokat poslázunk a tanulóknak,
melyek elkészilésével átismélli az előzó tanév
anyagát, illetve előkészili az újat. A feladatlapok
elkészítésére mindig 1 hét áll a tanuló ren
delkezésére. Az új lanév elején minden diákol
érteslIünk a feladatlapok eredményességéről.

Minden tudni vágyó díák jelenlkezését várjuk.
Jelentkezési határidő: 2007. június 18. Érd.:
70/3223-664: 30/8563-218

VEGYES

Ndl, lérlilodrászat! Melegollós haJvágás.
hajhosszabllás! Hol? Endrődön, aRózsa presszó
melletl. Érd.: 06/30/5219-869

Falalicskát éS a "SZIVedbe Zárva ' c. IlImet kere
sek! Tel.: 06/30/3540-706

UV MAGIC szolanuml Minden kedves barnulni
és szépüini vágyó vendégel szeretelIel várunk.
Hol? Endródön, aRózsa presszó melleIt (Hősök

tere 12.) Érd.: 70/3223-765

Nyán hónapokban eidkéSzIlO. Ismétlo, gyakorlo.
lejteszlő, tehetséggondozó, pótvizsgára,
javilóvizsgára, osztályozó vizsgára felkészilő

foglalkozások indulnak állalános iskolásoknak.

Gyomán, Hosök ulJán családi ház nagy porlával,
gazdasági épüleltel eladó, vállalkozásra alkal
mas. Ár megegy. szer. trd.: 20/4612-327 -b-4x
Gye.. lelujllott, lélkomlortos parasztház eladó.
Kálvin J. u. 57. I.ár 5 M Ft. Érd.: 66/282-148:
70/2015-208 -b-4x-

Gye., Vásartén ltp. 28/B, 2/6 sz alatl, erkelyes,
felújitoltlakás eladó. I.ár 7MFI. Érd.: 70/3116
288 -b-4x-

Endr6dön 3 szobás. összkomfortos. belülrol
szépen felújított családi ház efadó. I.ár 6,7 MFt.
Érd.: 2012615-238; 30/3408-705 -b-4x-

Gye., lel Uj Itali családi haz nagy portával eladó.
I.ár 6,6 MFI. Érd.: 70/5691-352 -b-4x-

Gye., Okt. 6. ltp. 4. em. 2,5 szobás fakás eladó
Lár 5,5 MFt. Érd.: 20/5465-817; 30/9552-150
b-4x-

Gye., Fo ul 88. sz. alalt összkomfortos kertes háZ
eladó. Érd.: 30/5984·419

Gye., KondorOSI kövesut melleIt 36 ak szantó
eladó. Komoly vevó hivását várjuk. Érd.:
20/3615-736 -b-4x-

Endrödön, Napkelell u. 2szobás, gáZkonvekloros,
lürdószobás, belülrólfefújitolt ház efadó. Ár meg
egy. szer. Érd.: 70/2614-329; 70/7732-949 -b-4x
Gye.. Október 6. Itp.-en 4. em. 1,5 szobas, erké
Iyes lakás eladó. Érd.: 30/6376-831; 66/285-702
Gye., KIS Bálint U. 10. sz. alattlletoteres családi
ház összkomforttal, garázzsal eladó. I.ár 15,5 M
FI. Érd.: 20/5465-817 -b-4x-

Endrod, Selyem ut 85. sz. alaItI 2 szobás,
összkomfortos ház eladó. I.ár 5,3 M FI. Érd.:
2012283-505; 70/3672-271 -b-4x-
Bontasra va'J'{ feluJllásra eladó aNapkeleti u. 18.
sz. alatti ház. Ár megegyez. Szer. Érd.: 70/5799
770 -b-4x-

udvarral. I.ár 750 EFt. Érd.: 30/3428-846 -b-4x
Gye., parasztháZ lurdöszobával, nagy kerttel,
melléképülelekkel. gázfűtéssel eladó. I.ár 3,9 M
FL Érd.: 70/4551-808 -b-4x-

Gyoman. 3 szobás kertes családi háZ eladó. I.ár
6,5 MFt. Érd.: 66/282-233 -b-4x-

Gye.. Napkeleti u. 2 szobás gáZ1utéses családi
ház nagy lelekkel (300 m') melléképülellel
eladól.ár 4,5 MFt. Érd.: 621442-858; 30/2307
967 -b-4x-

Gyomán, az Ady E u. 47. aiaiti 2 szobás, furda
szobás, gázkonvektoros paraszlház eladó. Ossz
közműves dupla telken. sok gyümölcslával. ke
rekes kúltal. I.ár 2MFt. Érd.: ahelyszinen. -b-4x
Gye., VáSártért ltp-en 21. Nil. em. klimás, erké
Iyes lakás eladó. t.ár 6,4 M Ft. Érd.: 30/6557
939; 3012053-164 -b-4x-
Endrodön parasztház eladó aPolánYI M. u. 44.
sz. alaII. Ár megegy. szer. Érd.: 661285-304 -b
Gye., Okfóber 5. Itp.-en 4. em. 1,5 szobás lakás
eladó. I.ár 4.8 MFI. Érd.: 30/3278-328; 30555
388 -b-4x-

Gyoma központjában 3 szobás 120 m'-es lakás
eladó vagy kiadó (melléképület. pince, garázs
van). Vállalkozásra is alkalmas. I.ár 11 M Ft.
Érd: 66/283-943; 20/2276-536 -b-4x-

INGATLAN

Endrodön 3 szobás, 100 m'-es, összkomfortos
családi ház eladó. I.ár 8,8 M FI. Érd.: 30/3192
131; 30/6820-809 -b-4x-

Belulr611elJesen feluJllott családi haz, szép kert
tel sOrgősen eladó I.ár 7,5 M Ft. Érd.: Scherk
Lászlóné, 5502. Gyomaendród. Apponyi u. 30.
-b-4x-

Gyomán, Arany J. u. 16. sz. alatt 4szobas, kom
fortos ház eladó. Érd.: a helyszfnen; 20/5266
573 Ár megegy. szer. -b-4x-

Gye.. Oregszöloben 2 szobás háZ 1 ha földdel
eladó. Vezelékes viz. villanykályha van. I.ár 2,5
MFt. Érd.: 66/312-013: 20/9807-583 -b-4x
Gye., Mikszáth u. össíkomfortos ház Uj, nagy
alsóépülelIel eladó. Lakólelepil beszámilok. I.ár
10 MFt. Érd.: 20/4428-362 -b-4x-

Endródón. Blaha ulon 2 szobás, ebédlds,
összkomfortos családi ház eladó. Lakólelepi csere
is érdekel.l.ár 8,5 MFt. Érd.: 20/5375-919 -b-4x
Gyoma, KálVin u. 42. alatt padiásIeres családi
ház, nagy portával eladó. t.ár 12,5 M Ft. Érd.:
20/7746-921 -b-4x-

Gye., az Október 5. Itp.-en 3. em 1,5 szobás
lakólelepi lakás eladó. t.ár 6 M FI. Érd.:
70/6131-941 -b-4x-

Gyomán, Arany J. U.-ban 845 m'-es lelken, 145
m'-es összközműves ház melléképülelekkel
(vállalkozásra alkalmas), bútorozottan, v. anél
kül. azonnal beköllözhetóen eladó. (Akár kél ge
neráció számára is kialakilhatö) Kisebb ház,
nyaraló, vizparti felek beszámílása. I.ár 8,5 MFt.
Finanszirozás megoldható. Érd.: 20/2216-633 
b-4x-

Gye., Vasartert hp-en 3. em. 2 szobás lakás
családi házra cserélhető. I.ár 6 M Ft. Érd.:
7012838-942 -b-4x-

Gye., KecsegéS-zugban vIzparti telek 967 m'
hétvégi házzal, stéggel eladó. Horgászali
lehelóséggel. I.ár 5 M FI. Érd.: Juhászné Bögi
Ildikó Gye., lfinyi M. 59/1. -b-4x-

Debrecen, lelek, u. 3. emelell 61 m'-es, 2
szobás, nagyerkélyes, összkomfortos lakás. az
új Tóth Árpád gimnázium mellett eladó. t.ár 12,5
MFt. Érd.: 30/5916-669 -b-4x-

Gye., Mátyas kir. utCában Ingatlan elado.l.ár 4,2
MFt. Érd.. 30/6472-227 -b-4x-

Gye.. Kecsegésben (Sulek-kert) VIZpartI
horgásztelek eladó. t.ár 2,2 M Ft. Érd.: 16 óra
után és hélvégén egész nap: 661386-191:
3019985-096 -b-4x-

Gye., Harcsás-zugban 500 n.öl sZántóföld eladó.
I.ár 100 EFI. Érd.: 621442-858; 30/2307-967
b-4x-

Gye.. tanya eladó 1.5 ha földdel 1800 m'-es

Gyomán, a Hunyadi u. 59. sz. alall 3 szoba,
összkomfortos, fefújított paraszlház sürgósen
eladó. I.ár 6,7 MFI. Érd.: 30/5456-981 -b-4x
EndrMon, aZnnYI I. u. kertes, családi összkom
lortos ház sürgősen eladó. kisebb házcsere is
érdekel. Érd.: helyszinen; 70/2734-406 -b-4x
Gyoman kertes ház a közponIban eladó. I.ár 15
MFL Érd.: 661284-196 -b-4x-
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Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

, ..
LATSZERESZ UZLET

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TElEfON: 284,255
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 l. 70-iq
SzTK,vÉNYEk bEVÁlTÁSA, • SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlASZTÉkbAN kApHATÓkl

EGYES opTikAi kERETEk ÉS NAPSZEMÜVEGEk ÁRENGEdMÉNNYEli

CYORS És pONTOS kiszolCjÁLÁssAl VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlrnEI: SzarfZa Gil/a ~TS2ERÉSlMESTER

Gépjármű·tulajdonosok,figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

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

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

Érdeklődni:

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

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

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll.

Tel./fax: 66/282-095,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@anet.hu

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

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

PAPIRDOBOZ i
St~colt és hagyományos i

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS!
I.
I

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_Z~o2t:..G!c:..m:-~~~d.:..~o:.s~a~~ ~9.:. J

Hajelkeltettük az érdek
lődését, szeretettel váljuk
hívását: 06130/2991-164

MEGUNTA A DRÁGA ÉS
KÉNYELMETLEN VONATOZÁST?

Munkaalkalom!
APájer vállalkozás felvételre keres női, férfi munkavállalót az alábbi feladatokra:

• szakácsot. vagy főzni jól tudó háziasszonyt
• konyhai kisegítől

• büfésl
• konyhai kisegítő, mosogató, tálaló munkakörbe.

Jelentkezni: Pájer Pékség, Rákóczi u. 32. sz. 06/30/9672-741

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
- szemétszáliítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- temetkezési szolgáltatás

Szeretne kényelmesen és
kultúrált körülmények

között utazni?
Vannak ismerősei, vagy
barátai., akilckel együtt
utaznak Budapestre?

Keressen meg minket, mert
mí GyomaendrődrőlBudapestre kellemes utazást

biztosítunk egy nyolcjős, kényelmes,
klímás minibusszal.

Minibusz bérleti díja oda-vissza: 20 OOO Ft,
azaz 2500 Ft/jő (8jő esetén).

Budapesten dolgoznak?
Vasárnap jelutaznak, pénteken pedig vissza?

Ha igénybe veszik mindkét alkalommal a minibuszt,
akkor a bérleti dfJ 18400 Ftl alkalom,
azaz egy út 2300 Ft/jő (8jő esetén).
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Bordűrök

Fali és ajtóposzterek
Mennyezetlapok 645 Fl/2 m2
Szegőlécek

sarok és oldalfali különböző szélességű és mintázatú
Festékek
Festő, tapétázó szerszámok
Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, Sza.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

TAPÉTÁK
Papír, selyem, habos 600 Ft-tól 2500 FHg ".
Öntapadós 45 cm széles 295 Fl/m

67,5 cm széles 495 Fl/m
Csempe mintás mosható 1020 Fl/m
Fűrészporos 30 m-es 800 Ftjtekercs

33,5 m-es 1125 Fl/tek.

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45. .

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés,
készülékek javítása, anyagbiztosítás,

korszerű kivitelezés és tervezés!

Érdeklődni: Tóth Péter 06/70/7091-357

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

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás:
hétfö, szerda, 17-18 óráig Gyomaendröd, Kossuth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrodi Autósiskola az alábbi idopontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Nyári intenzív tanfolyam (8 napos elméleti képzés)
Gyomán: 2007. június 9-én, 9órakor
Endrődön: 2007. június 9-én, 9órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár

Nyári intenzív tanfolyamok, MÁR lehet jelentkezni!

ir~ct

8E~SŐÉPíJÉ~ZEl
5ZARAZEPITÉs

CiLLAi
GYOMAENDRŐD
06~30/3326-o75

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton

válaszfalak, burkolatok· Üvegszövet hőszigeteléshez135
Ft/m2 1065 Ft/tábla • 12,5 mm: 1180 Ft/tábla, impregnált

12,5 mm: 1940 Ft/tábla • Estrich beton 681Ft/40 kg,
hőszigetelőrendszer 1535 Ft/m2/3 cm-tól,

ISOVER 10 cm hőszig. 6869 Ft/tele , tetőfóliák már 80
Ft/m2-tól, faanyagok, Frühwald térkő AKCiÓ!

PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,
5O-70%-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig
Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

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

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Nóí torna - stepaerobic - aerabic

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

Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig, sza., vas.: 14-21-ig.

•SZERELÉSI DíJ - 3000 Ft
+ ANTENNA - 4500 Ft

Családi - Plusz csomag
3990 forint havidijért!

36 magyar nyelvű csatornával
kiváló kép és hangminőséggel

Akár 2 beltéri egységgel!
Akciós feltételek szerint - További részletek üzleWnkben

Te/emax Távköz/éstechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. Te1.:661442~755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9~266-853
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Bordűrök

Fali és ajtóposzterek
Mennyezetlapok 645 Ftl2 m2
Szegőlécek

sarok és oldalfali különböző szélességű és mintázatú
Festékek
Festő, tapétázó szerszámok
Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, Sza.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

TAPÉTÁK
Papír, selyem, habos 600 Ft-tól 2500 FHg
Öntapadós 45 cm széles 295 Ftlm

67,5 cm széles 495 Ftlm
Csempe mintás mosható 1020 Ftlm
Fűrészporos 30 m-es 800 Ftltekercs

33,5 m-es 1125 Ftltek.

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés,
készülékek javítása, anyagbiztosítás,

korszerű kivitelezés és tervezés!

Érdeklődni: Tóth Péter 06/7017091-357

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

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás:
hétfö, szerda, 17-18 óráig Gyomaendröd, Kossuth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Nyári intenzív tanfolyam (8 napos elméleti képzés)
Gyomán: 2007. jlJnius 9-én, 9órakor
Endrődön: 2007. június 9-én, 9órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,

~dotOtrkerékkPá~k ' ~
sege mo oros ere par ~

Nyári intenzív tanfolyamok, MÁR lehet jelentkezni!

ir~ct

fit!t4U'f
.F IT" ESS C I. lJ B

;~~ . .

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN N61 BODYTEREM, SZAUNA,
INfRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!

Női tarna - stepaerabic - aerabic
Bérletek, napijegyek, teremigény-bejelentés:

66/285-840; 06/30/6278-234
Nyitva tartás: h.-p.: 8-21-ig, sza., vas.: 14-21-ig.

Akciós feltételek szerint - További részletek üz/eWnkben

BEL,SŐÉPíJÉ~ZEi
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton

válaszfalak, burkolatok' Üvegszövet hőszigeteléshez135
H/ml 1065 H/tábla' 12,5 mm: 1180 H/tábla, impregnált

12,5 mm: 1940 Ft/tábla . Estrich beton 681 Ft/40 kg,
hőszigetelőrendszer 1535 ft/mz/3 cm-tól,

ISOVER 10 cm hőszig. 6869 Ft/tele , tetöfóliák már 80
Ft/ml -tól, faanyagok, Frühwald térkő AKCiÓ!

PROKONCEPT energiatakarékos épftési rendszer,
5O-70%-kal kevesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd,Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

Nyitva tartás: hétköznap 7-1 7, szombaton 7-12 óráig
Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

•SZERELÉSI DíJ - 3000 Ft
+ ANTENNA - 4500 Ft

Családi - Plusz csomag
3990 forint havidíjértt

36 magyar nyelvű csatornával
kiváló kép és hangminőséggel

Akár 2 beltéri egységgel!

Te/emax Távköz/éstechníka
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. Tel.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853
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. 5500 Gyomaendrőd,VI, ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186, 06/?Oj3348-018

Építőipariszolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epiltsi anyagO/l: sóder. //OmO/l. cement. mtsz. suU/ilMa

NYELVTANFOLYAMOK
KEZDŐTŐl

ANYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1 T: 20/9142-122

az új generáció biztosítója.
UNIQA Biztosító ZRT.

Ügynökség: Gyomaendrőd Fő út 141 .

.....
Egyéni Cég

/!S~'"
UNIQUA

INTEQ

Iskolák, óvodák
Akciós tanulóbiztosítás!

(A biztosítás éves díjának egy részét az UNIQA Biztosító
ZRT és üzletkötője adomány formájában

visszajuttatja az intézménynek.)
Munkáltatók, vállalkozók, szolgáltatók

Rendezvényszervezők,fürdök, kultúrházak,
klubbok, egyesületek, bankok

AKCIÓS csoportos élet és baleset biztosítás'

KAFETÉRIA: -Egészségbiztosítási Pénztár
-nyugdíj pénztárak

Magánszemélyek!
Itt a várva várt betegségbiztosítás, ami egyaránt

Fedezetet nyújt betegségre, balesetre, kórházi-műtéti

térítésre, sőt szülési támogatást is biztosít.

Hiteligénylök!
Amit a bankok hirdetnek magukról, azt mi is tudjuk.

Közvetítési díj nélkül. 6 bank termékei ből választhat egy
helyen. CI B, FHB, OTP, ELLA, HVB, RAIFFEISEN.

Jöjjön, hívjon a részletekért! Időpont egyeztetéssel várja Ont
Vadászné Klári

Az UNIQA BIZTosíTÓ ZRT MEGYEI HITELTANÁCSADÓJA, ...
agyomaendrődi ügynökség vezetője.' .

Telefon: 06/30/981-80-39 Az AKCiÓ 2007. december 31-ig érvé.nyes!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-ll-ig, keddtől péntekig: 8.30-1 l-ig,

szombaton: 8-12-ig

NYÁRI ruhák,
cipffk vására!

Géprongy kapható!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~;o~ '.
.~hObby·, kemPIn!~szakuzlet ~:Ú/

_.-.i <::'
HORGÁSZFELSZERELÉSEK

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

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

Tanulhalsz ezen a nyáron is!

60 órás nyári intenzív
tanfolyamok indulnak

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

/' l '_ 5500 Gyomaendröd,

THERIfIl ' (~f lx ~~7,~~:PU.3
~"'f 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...)

kezdő angol, kezdő német, kezdő olasz
és
alapfokú nyelvvizsga tréning
középfokú nyelvvizsga tréning
-heti3x3óra -- 6hétjúl.2-aug.14.
- heti 5x3 óra -- 4 hét: júl. 2 - aug. 2. és
aug. 02.- szept.02

jelentkezni lehet: június 20-ig
e-mailben:vendel@anet.hu;vendel@internet-x.hu

telefonon: 66-282-686, 20/9-142-122, 20/468-4876

CI RÓZA VENDEL ~
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
TeL/fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-mail: vendel@anet.hu
Nyilvánlartási szám: 06-0077-02
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ÚJ BENZINKÚT NYílT! KiZÁRÓlAG MINŐSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95-ös BENZIN, DIESEL,
AUTÓGÁZ és PB gázpalack. A mindenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDRŐD, SZARVASI ÚT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00 óráig.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

":: ......

r---------_·_---------,
· MA-ZSI PAPíR-íRÓSZER BO T .
I Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. I
• Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási •
I eszközök· fénymásolás, spirálozás. Illatszerek, I
• AVON és ORIFLAME termékek heti re •

I Ticket Service Accor, ~?~:;;:~i.!~~~ Sodexho I
• Selyemvirág, rattanbútor! •
I Naponta változó akciók! I
• NYÁ ST ANDCIKKEK! •
L._._._._._._._._._._.~

~
NYi _--

HÉTVÉGE

~

Tegye próbára az új
Akár a párizsI OIsneyland Parkba
is eljuthat vele.

Üzlethelyiségek
és irodák
kiadók!

GYOMAENDRŐD,
Kossulh u. 18. sz. ala«.

Telefon:
30/9580-478,
30/9580-479

Gránit síremlékek (felállítva):
• egyszemélyes: 240 OOO Ft-tól
• kétszemélyes: 340 OOO Ft-tól

Műkő síremlékek (felállítva):
• egyszemélyes: 110 OOO Ft-tól
• kétszemélyes: 160 OOO Ft-tól

Érdeklődni: 06/30/3125-774

Hívásra házhoz megyek!

SíRKÖKÉszíTÉS

400 m2-es ipari és kereskedelmi célra
egyaránt alkalmas ingatlan eladó:

Bajcsy-Zs. út 63. sz.
Érd.: 20/9235-489
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DIEGO M Ú 8·Z A KI.

NYÁRI AKCiÓK!
Kész/eten lévő RESET bútorcsalád kiárusnása:

25% kedvezménnyel!
ATOS konyhai sarok ülőgarnitúra:

(asztal+sarokülő+2db sámli) 59600 helyett: 55900 Ft
Lotus étk garnitúra (asztal+ 4szék): 32500 helyett

29900 Ft
Gurul6s gyerekszék 5900 FI

Gázrug6s gyerekszék 10 100 Ft
Fekete bőr főnöki szék 15100 Ft

Hinlaszék+lábtarl6 29900 Ft

Laptopok már
129999-től DVD-R/RW

HŰTŐKRE CSEREAKCIÓ!!
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Lakástextil akció!
150 cm-es függönyök már 390 Ft-tól
8mm-es parketta 2499 Fl/m 2-lől

7mm-es parketta 1699 Fl/m 2-lől

6mm-es parketta 990 Fl/m2-lől

Tapéta kiárusítás: 699 Fl/tekercstő!

Csillár: csillárok és tüggesztékek szenzációs
áron! Digitális fényképező 5 Mpix.

AJÁNDÉK IZZÓKKAL Már 24999 Ft-tól! Jöjjön be hozzánk, tekintse meg további kínálatunkat!
-~--- -

Tapéta: kiárusítás a készlet erejéig! Ár 699 Ft-tól HITELÜGYINTÉZÉS a helyszínen!
Csillár: mennyezeti lámpák 1599 Ft-tól, falikarok 699 Ft-tól ~...._J~~~~:.:~~~~Be~efi~i~I~:~ele~. _~

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén aházhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés ahelyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-559

GYAPJÚVÁSÁR JÚNIUSBAN!!
-15%, -30%, -50%-os akció június i-jétől

a készlet erejéig!

Egy gyönyörü fürdosloba
elképzelhetetlen nélkülünkl

Minőségi falicsempék, padlólapok, kádak, zuhanykabinok
elérhető áron!

Hidromasszázs fürdó1<ádak: 127.900 Ft-tól
Hidromasszázs zuhanykabinok: 99.000 Ft-tól

400-as birkagyapjú garnitúra
Rózsás báránygyapjú garnitúra
Mágneses lepedő

Kasmír nyári takaró - új termék
Ortopéd merinó malrac
Press Compact vákuum matrac
160-180x200-as ágyakhoz

29900 Ft
43400 Ft

9900 Ft
19900 Ft
49900 Ft
39900 Ft

Fürdőszobai kiegészítők, szekrények, zuhanypanelek, szaniterek,
csaptelepek, ragasztók, fugázók, kenhető szigetelések, alapozók

széles választékban!

Mediterrán burkoló kövek
Utólagos hőszigetelő rendszerek

Lakásvilágítási felszerelések

Ajándék: 2 db ágyrács + "-"10%-os kedvezmény

Egyes gyapjú garnitúrához
Aloe-Veraval kezelt nyári takaró az ajándék!

Nézzen be hozzánk!

Ne felejtse: nálunk aminőség az első!

Ingyenes házhoz szálJnás Békés megyében 50 ezer forint feletti vásárlás esetén!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig

Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

Használja ki az AKCIÓS lehetőséget!

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ~
ATESeO Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 eU

Gyomaendrödl Hiradó • Gyomaendröd Varos Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képvlselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kIadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Baiu PrInt Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
E-maii: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztik a gyomaendrödl kereskedök. Engedélyszám: III /PHF/ lOS/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2007. J ÚLI US • MEGJ ELEN IK HAVONTA • ÁRA 120 Ft

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvi

selő-testülete nynt pályázatot hirdet a Gyoma
endrőd, belterület 5159/15 hrsz.-ú vásártér ingatlan
területéből 1200 m2 nagyságú terület értékesítésére
kézi autómosó létesítése céljából.

A pályázat elkészítéséhez szükséges információk a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki és
Vagyongazdálkodási Osztályán kérhetők. Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 20-án

12.00 óra.

..............•...•..•................•......................

HITELÜGYINTÉZÉS
Komoly banki és ügyintézési háttérrel!

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek
Alapkamatok: 0,99%, 1,99%, 3,95%·tól (évi kamat)
Árfolyamgaranciával (CHF), 5 éves fix törlesztéssel

Új lakás vásárlás, építés, hitelkiváltás,használtlakás vásárlás, lakásfelújílás,
lakáskorszerűsítés, lakásbóvítés, időskori jelzálogjáradék. közalkalmazotti hitelek,

vállalkozói hitelek
Adóságrendezés, SZOCPOL ügyintézés, gyorshitelek (akár 3nap alatt), fészekrakó

hitelek (35 éves korig), személyi hitelek (21 éves kortól), lakás lízing,
lakás visszalízing, időskori életjáradék, időskori jelzálogjáradék, termőföld vásárlás,

birtokhitel, köztisztviselői hitelek,
terhelt ingatlanra is plusz hitellehelőség stb.

Alapkamat +kezelési költségek, értékbecslés, folyósítási jutalék, kedvezmények
és egyéb banki költségek jelentős kedvezménnyel,

akár teljes banki költségmentességgel hitellípusálól függően!
Aktuális akciónkról bármikor személyesen tájékoztat juk!

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-áig!
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetők!

FONTOS!!! Ahitelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán

vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

ÚJl ÚJl Szolgáltatásunk: ingallanközvetrlés és értékbecslés.
Leinformálhatóak és mobilak vagyunk! Hívjon bizalommal!

Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk!
Ügylélfogadás és teljeskörű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), id6ponlegyezteléssel!

Tisztelettel Tóth János irodavezető 20/9220-990
Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, értékbecsió 20/9376-738

Boros Krisztina iroda/ügyvédi asszisztens 20/4551211; 70/5589-247
tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruház mögött)
....•.•.•..........••••....•.•••••...........•........•......

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület néhány tagja (cikk a 7. old.)

A TARTALOMBÓl:
Aképviselő-testületi ülés anyagából 2. oldal
Rólunk az Országgyűlésben 3. oldal
Színes brüsszeli csipketerítő 4. oldal
AKis Bálint Napokról 5. oldal
Francia kapcsolatok 6. oldal
Agyomaendrődi tűzoltok felhívása 7. oldal
Ötven éves az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 8. oldal
(Egy alapító emlékezése)

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teyes körű ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek

KEREKI ANTAL (82)
temetésén, sírjánál koszorút, virágot helyeztek el,

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek l

Agyászoló család

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete
városi véradást szervez 2007. július lG-án és július 23-án
8-12 óra között a Katona József Művelődési Házban.

A nyári vérhiányos időszakra tekintettel kérem a Tisztelt
Véradókat és Lakosokat, jelentkeuenek véradásra! Segítségük nem
nélkülözhető a betegek ellátásában. - Tisztelettel Kunlia Jánosné

. NAPIRENDI PONTOKBÓl
./ Módosították aa2007-es költségvetés számait. Ezt akövetkezők tették

szükségessé:
A képviselő-testület által hozott döntések, az intézmények saját hatáskör

ben módosított előirányzatai, valamint főhatóságoktól, különböző pénzalapok
tói meghatározott reladatokra juttatott pénzeszközök költségvetést érintő vál
tozásai.

./ Módosításra került azaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló
rendelet is. A jogszabályváltozások és az érvényes településrendezési tervek
figyelembe vétel ével került módosításra a rendelet. A rezgésterhelési
határértékek egyébként a vonatkozó épületben tartózkodó emberekre ható
rezgésekre vonatkozik. Azaj esetében az alkalmi hangosító berendezés (utcabál,
kiállítás, vásár), illetve amobil, mozgó, gépjárműre erősített hangosító beren
dezés működtetésére vonatkozik, ami bejelentés-kötelezett. Azajkeltés ahan
gosító berendezés üzembe helyezése engedélyköteles, és ezek hangértéke a
zajterhelési hatérértékek között kell, hogy mozogjon. További példák:

Az engedélyezési kötelezettség nem terjed ki az alkalomszerűen megren
dezett eseményekre, ekkor csak bejelentést kell tenni ajegyzőhöz. Amozgó jár
műre szerelt hangos hirdetés időpont ja munkaszüneti napokon 9-12 óra között,
munkanapokon 7-17 óra között lehet. Egyéb zajkeltő munkák köznyugalmat,
közcsendet sértő, mint pl.: túnyírás, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése 20 és
07 óra között tilos! Arendelet amódosításokkal július Hén lép hatályba.

./ AVárosi Gondozási Központ januártól csatlakozott aMezőberény gesz
torságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat ellátó tár
suláshoz. Ehhez tíz jelzőkészüléket vásárolt a központ, de ez nem szerepelt a
költségvetésében. Ennek összegét, 734550 forintot kérik apótelőirányzatban

biztosítani. Aműködtetés biztonsága érdekében szükséges egy átjátszó állomás
megvétele, amely 600 ezer forint, és ezt is biztosítsák az alapszolgáltatási
feladatokra igényelt társulási normatívából. Ezeken kívül szüksége van az
intézménynek egy új konyhai ipari sütőre is. Ennek költsége maximum 800 ezer
forint, amit megpróbálnak az év során a költségvetésükből kigazdálkodni.

." Bemutatkozott a képviselő-testület előtt a helyi önkéntes tűzoltóság

parancsnoka, Szemlits Gyula. Ennek anyagi vonzata 1millió forint, ami az előző

évi pénzmaradványból biztosítható.
./ Avizek melleti, környezetvédelmi egyesületek új támogatási rendszer

szerinti pályázatait elbírálták. Környezetvédelmi célú kiadásaiknak,

A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. június 26-án

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl közműberuházásaiknak fedezetére adott támogatások: A Templom-zugi
Polgármesteri beszámolóból Környezetvédelmi és Horgász Egyesület részére 789 OOO forintot, a Kecsegés-

. ./ Lidákné Vincze Juditot, aki harminc éve közalkalmazotti munkaviszony- zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület számára 450290 forintot, a
ban dolgozik, Várfi András polgármester virággal, Megyeri László aljegyző Bónom-zug Vizéért Egyesületnek 1243730 forintot, a Pap-zug i
pedig emléklappal köszöntötte. Természetvédelmi és Horgász Egyesület részére 103300 forintot, aSóczó-zugi

./ Június másodikán rendezték meg a bogrács napja ételfőző vetélkedőt Környezetvédelmi és Horgász Egyesületnek 425742 forinlot ítéltek.
Öregszőlőben. A színvonalas esemény Jakus Imre nevéhez kapcsolódik, aki ./ Atestület megköszönte aVárosi Egészségügyi Intézmény igazgató főor-

mindent megtett a verseny sikeréért. Ugyanakkor a tanyaLiskoláknak állított vosának, dr. Gedei Margitnak eddigi munkáját és elfogadta megbizatásáról való
emléket, s egy nagyon szép kiállítást is láthattunk. lemondását. Ugyanis a főorvos asszony bejelentette, hogy 2007. szeptember

./ Ehétvégén volt még a motorostalálkozó is, amely említést érdemel, 30-ával főorvosi megbizatásáról lemond. Azonban tovább kell tárgyalni az
hiszen hozzá tartozik a város eseményeihez, s csakúgy, mint más rendezvény egészségügyi intézmény dolgozóinak kinyilvánított szándékát arra vonatkozóan,
esetében, itt is arendezők kértek önkormánmyzati támogatást. hogy tovább folytatják az egészségügyi intézmény működtetését egy gazdasági

./ Negyedikén aCsaládsegítő központ rendezett egy nagyon jól szervezett kft. keretein belül. Az önkormányzattal, mint fenntartóval szeretnének ebben
konferenciát, főleg pályázatokkal kapcsolatban, ahová nem csak helyi szakem- megállapodni. Kijelentik továbbá, hogy megtartanák az eddigi valamennyi szak-
berek, hanem más településekről is érkeztek résztvevők. mai profilt és adolgozókat is. Ajúliusi ülésen a lehetőségeket vegyék számba,

if Lezajlottak az iskolák évzáró rendezvényei. és dolgozzák ki amegfelelő, aszakellátás lovábbvitelét célzó módozatokat.
./ Gödöllőn, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében, ahová Gyoma- ./ AVárosi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységesen augusztus

endrőd társult, részt vett a polgármester úr az Arany gyűrű, ezüst lánc díjak 6-tól augusztus 17-ig tartó szabadságidejét jóváhagyják. A helyettesítést a
átadásának ünnepségén. Réthy Pál Kórház-Rendelő Intézet vállalja.

./ Várli András polgármester alengyelországi Pilznoban tett testvérvárosi ./ Módosításra kerüli aKis Bálint Állalános Iskola alapító okirata. Ennek
látogatást június 28-július 1-je között. oka, hogya következő tanévtől aSzázszorszép Óvoda az iskolához kerül, ugyan-

./ Huszonkilencedikén Gyomaendrődön tartózkodott a budapesti Vasas is a gyomaendrődi Százszorszép Óvoda KhI. eddigi, július 31-ig történő
labdarúgó csapata, és két mérkézést játszottak, egyiket aGYFC-vel, másikat a működtetése megszűnik, s így afeladat további ellátása bővülést jelent az isko-
Battonyával. Amérkőzések után pedig afürdővel és egy kerékpáros kirándulá- la intézményének. Neve: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda lesz.
son ismerkedtek afővárosiak településünk környezetével. ./ Elkészült a város idegenforgalmi (turisztikai) koncepciója. Ezt a Fó-

kusz-2 Gazdaságfejlesztési Kft. végezte egy, az önkormányzat által irányított
tizenkéttagú csapat segítségével. Összegyűjtötték az igényeiket, lehetőségeket,

terveket és elgondolásokat. .. Akidolgozott koncepcióra intézkedési tervet kell
készíteni ahatáridők és felelősök megjelölésével. Akidolgozott koncepció elek
tronikus változata aváros honlapjáról letölthető.

./ A korábbi, márciusi ülésen tárgyal ták a gyomaendrődi közkifolyók
állapotát, és a megszüntetések ütemezését és szükségességét. A képviselők

által tett javaslatok elkészültek, és ezek összevetésével kialakult a végleges,
néhány helyen módosított határozati javaslat. Apróbaidősnek nyi Ivánított közk
ifolyók kerülnek megszüntetésre, néhány kivétellel.

./ Pályázatot készítenek több minisztérium által támogafottan a Fő úti
kerékpárút III. ütemére. Ennek építése aKodály utcától aBónom-zugi bekötőút

közötti szakaszra vonatkozik. Atámogatás vissza nem térítendő, amértéke ter
vezés esetében 50%-os, beadási határideje július 25.
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Rólunk az Országgyülésben
Tiszte[t Képvise[őtársaiml Latorcai János, aKereszténydemokrata Néppárt

és Domokos Lász[ó, a Fidesz képviselője interpe[lációt nyújtottak be a gaz
dasági és közlekedési miniszterhez: "Mennyit ér az ígére!'?" címmel. Latorcai
János képviselő urat illeti aszó. Képviselő úr!

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP): köszönöm aszót, elnök asszony. Tiszte[t
államtitkár úr! Képviselőtársaimi Tavaly június 20-án interpellállam miniszter
urat a 46-os lőút áldatlan állapota miatt. Szembesítettem azon ígéretével, ami
azelőtt hangzotl el, miszerint ezt a főutat fe[újítlatja. Valamennyien tudjuk
ugyanis, hogy ez az út stratégiai fontosságú, hiszen ez köti össze Mezőtúrt,

Gyomaendrődöt, Mezőberényt, Békést és Békéscsabát az egész térséggel.
Al. úl felújításahoz a mai napig nem kezdtek hozza, mára pedig szinte

tehetetlen egyes szakaszokon közlekedni. Komoly problémát jelent mindenütt az
út sü[[yedése, anyomvá[yúk kialakulása, illetve amár több éve fe[halmozódott
kátyúsodás Annak el[enére, hogy miniszter úr azt mondta majd' egy éve,
idézem: "Alapvetően egyetértek önnel. Magyarországon a30 ezer kilométernyi
orszagos közúthálózat kétharmadának-háromnegyedének az állapota rossz vagy
ellogadhatat[anul rossz. A46-os főút hibáit ismerem, megengedhetetlennek tar
tom, hogy egy Európai Uniós országban tartósan ezek az állapotok maradjanak
fenn. Kido[goztuk a nemzeti felújítási programot, ahol Európai Uniós cé[prog
ramok pályázataiból vonnak be forrásokat."

Miniszter úr akkori becslése szerint akövetkező hét évben, tehát ebben is
már, 500-600 mil[iárd forint teremhető elő összesen majd erre acélra. De mi
niszter úr akkor még azt is mondta, idézem: ,,2007. január Hétő[ indulnak az
Európai Uniós pénzek felhasználásával azok aprogramok, amelyekkel belátható
időn belül Békés megye úthálózatának felújítására is forrásokat fogunk tudni
biztosítan i."

Kérdezem á[lamtitkár urat: hol vannak a46-os útra szánt források? Hiszen
sem a regionális programban, sem a közlekedési ágazati programban nem
szerepel a46-os út. Miért nem szántak pénzt Békés megye egyik meghatározó
főút jára? Miért hitegették a megyében élő több százezer lakost? Várható-e
legalább a [egkatasztrofá[isabb szakaszon - Mezőtúr és Gyomaendrőd között
felújítás még ebben az évben?

Várom őszinte válaszát.

ELNÖK: Garamhegyi Ábel ál[amtitkár urat illeti aszó.

DR. GARAMHEGYI ÁBEL gazdasági és közlekedési minisztériumi
államtitkár: köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselő úr!
Tisztelt Országgyűlési Hogy egészen pontos legyen az idézet, ha már az inter
pel[áció címében az ígéret szerepel: sem ön, sem én nem ta[áltunk a46-os útra
vonatkozó konkrét ígéretet, [évén miniszter úr válaszolt arra az interpe[[ációra,
egészen pontosan utánanéztem, nem hangzott el a46-os útra vonatkozó ígéret.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Békés megye fő- és mellékúthálózatát
nem tartjuk javítandónak és nem tartanánk fontosnak.

Az elmúlt időszakban és jelenleg is vannak erre vonatkozó fejlesztési
le[adatok, és vannak lo[yamatban [evő munkák. Befejeződtek a44-es számú főút

rehabilitációs munkái, összesen 2,8 milliárd forint értékben, a47-es számú főút

11,5 tonnás megerősítése 2008-ra tervezett kezdéssel szerepel aprogramban,
illetve az ön által említett 46-os számú főút fenntartása és karbantartása is
folyamatos. Felújítási munkáit szükségesnek tartjuk, ugyanakkor ezek a forrás
rendelkezésre állása függvényében kezdődhetnek meg. Al. ön á[tal említett
Mezőtúr és Gyomaendrőd települések e[kerülő szakaszaira is hasonló tervezési
fázisban vagyunk, a megkezdés a források ismeretében [esz majd prognosz
tizálható.

A rávezető utak felújítása szintén sok esetben megtörtént a 46-os számú
főútra, a 4222-es, a 4234-es és a 4237-es jelű valamennyi út felújítása
megtörtént, mind a megyehatár-Vésztő-Bé[megyer-Mezőberény közötti utak
felújítása meglörténl. A46-os főútnál rosszabb állapotú, úgynevezett 4232-es
jelű, Körösladany-Gyomaendrőd összekötő út egy jelentős gazdasági szereplő
miatt szerepel a felújításra kieme[t prioritású utak között. Még az idén három
szakaszának felújítása kezdődik meg, és a negyedik szakasszal együtt 2008
végéig teljes felújítást nyer, mintegy 700 mil[ió forintos költségvetési forrásból.

Hasonlóan a46-oshoz kapcsolódik aDévaványa-Gyomaendrőd összekötő

út is, amely szintén 306 millió forintos bruttó költséggel felújításra kerül. Ennek
egy szakasza pedig már kiviteli tervekke[ rendelkezik. Hogy befejezésül em[ít
sem az egyik legnagyobb projektet, aközlekedési operatív programba az M44
es gyorsforgalmi út megépítése bekerült, ami a 46-os számú főút

tehermentesítését nagyban szolgálja.
Képviselő úr! Al. ígéret csak egy pontos idézettel együtt szerepeltethető. Az

általam elmondottak pedig, azt gondolom, bizonyítják, hogyamegye úthá[óza
tának fenntartása, felújítása és az ottani beruházások akormány nagyon fontos
programjai között szerepelnek.

Tisztelettel kérem aválasz elfogadásátl Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megkérdezem Domokos Lász[ó képviselő urat, hogy e[fogadja-e
az államtitkár úr által adott választ?

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tiszte[t
á[lamtitkár úri Meghívom önt Gyomaendrődre, mert [áthatóan helyben nem te[
jesen tájékozott arról, ami a helyzet, hiszen beszélt 47-es útról, beszélt 44-es
útról. Valóban fontos utak, de a46-os út egy másik út, és bizony arra, ha akar
ban tartás meg is történt, igen eredménytelen, hiszen az út szinte járhatatlan.

Kü[önösen kiemelem az endrődi hidat, amelyen komoly kor[átozásokka[
[ehet haladni. Á[ta[ában is jellemző, hogy az úton je[[emzően táblákka[ jelzik
azokat a korlátozásokat, ami most már a megyében az egy- és kétszámjegyű

utaknál is eléri közel a felét, ahol vagy "egyenetlen úthibák" vagy pedig kilo
méter-korlátozással jogilag áthárítják az autósokra a felelősséget, de valójában
az utak á[[apotáért agazdasági, közlekedési tárca a felelős, és erre pedig önök
nem tudnak megfe[elő választ adni. Ezért nem fogadom el válaszát sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tekintve, hogya képviselő úr nem fogadta e[ avá [aszt, kérdezem
az Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt? Kérem, szavazzanak!

Kimondom ahatározatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 142 igen,
95 nem, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

KERTMECtI MIH4L~ 41ZJ4LOI

: Házalt, ~ah.ásoh ·belsóépífészeti'te~ezése

Faházak -hészítese, h6szigetelt ajféh,
ablClkoh cseréje, W; sa

Egyedi herítéselemelt
,i

megrendelés szerint
GYOMAEN~RŐD, Bajcsy-Zs.:,ú{ 111. sz.

G6/30/5757-430 .J

Itt a tanév vége, jön a nyár, a szünidő. Sokat0~'9
dolgozott, tanult a tanár és a diák. A jól végzett
munka után természetes apihenés, afelhőtlen nyári
élmények, vár avíz, a [abda, akirándulás.

Köszönjük pedagógusainknak fe[e[ősségteljes

munkájukat, a diákoknak igyekezetüket, szorgal
mukat! Kívánok jó pihenést, feltöltődést, minden
kol[égámnak, sok élményt és ke[lemes vakáció! minden tanu[ónak!

Vigyázzatok magatokra, egymásra, mert sok a veszély, a kihívás, s ha
csökken afigyelem baj, lehet!

Találkozzunk ősszel pihenten, napbarnítottan, vidáman az új tanévben!

Ke[[emes VAKÁC[ÖT mindenkineki 2007. június
FÖLDES[ ZOLTÁN, az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának tagja
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EURÓPAI PARLAMENT
Hideg-rideg, monumentális, fém

és üveg förmedvény az épület aPIace
du Luxembourg és aGare du Quartier
Leopold túlsó szélén. Az egyik pár
tunk képviselőjének két titkára fogad
itt bennünket, és többek között
elmondták, hogy milyen "nehéz
sorsa" van az uniós politikusnak:
"napi 29 óra se lenne elég a kreatív
munkához" (3 nap Európa főváro

sában, négy nap otthon, acsaláddal.)
Egy évben összesen 4 plenáris ülés
van a többi bizottságokban, egyéb
fórumokon aktív és protokolláris
részvétel. Belestünk anagy ülésterembe, közös fotó készült azászlók előtt,

majd egyórás idegenvezetés után reklámanyagokkal megtömve elbúcsúz
tunk.

GRAND' PLACE
Abelga főváros legszebb látványa abarokk Nagytér. Már a12. század

ban az üzleti élet és a kereskedelem színtere volt. Egyedülálló városképi
különlegessége miatt a kulturális világörökség része. A környező utcák
vásári zsibongásának köszönhető, amiért aflamandok ma is Grate Marknek
(Nagypiacnak) nevezik. Körben-körben elegáns, igen drága éttermek,
sörözők, cukrászdák, felszabadult, jó kedélyű európaiakkal.

Az esztétikai összhang azonban lenyűgöző, agazdagon díszített gótikus
Hotel de Ville látványa néhány pohár barna sör mellett még jobban
megrészegít.

Az Aranyja-ház a belga sörgyártók szövetségének székháza, amelynek
pincéjében serfőző múzeum fogadja a sörbarátokat. Abelépőjegy árában
benne foglaltatik egy pohár 13 fokos jéghideg sör. A második már fize
tendő. Mi meg sem álltunk ahatodik adagig. Egy japán házaspár amellet
tünk lévő asztalnál az ajándék sört annyi idő alatt fogyasztotta el, amíg a
barátommal én aféltucatot. (Mohó, magyar sörhabzsolókl)

ATOMIUM
Brüsszel jelképe egy vaskristály emberfelettivé nagyított modellje.

102 mmagas, súlya 2400 tonna. Li ftteI óránként 3000 ember képes magas
ba szállni, ahonnan tiszta időben meg pillanthatjuk awaterlooi csatamezőt.

(A felvonóban sivatagi meleg és tömény testszag van.) Az 1958-as
Világkiállítás jelképe az ismert Heysel parkban található.

(A tragikus BEK-döntő; Liverpool-Juventus mérkőzés itt volt.)

FŐ ÚTI CÉLUNK
A Tremplius ASBL (diákszínjátszó szervezet) meghívására utaztunk a

belgákhoz.
A székházukban fogadott bennünket két független alkalmazott (plusz

két fő vezető távol volt) hölgy. Az egyikük Zelma, két éve Szerbiából került
ide, és igen férfiasan "gargalizálta" a tőlünk kapott jófajta magyar
körtepálinkát. Laza, kötetlen csevegés közepette elmondták: évenként a
belga diákszínjátszók mellé három országból hívnak tehetséges szín
játékosokat. A kiválogatás a kiszemelt nemzet külügyminisztériumán
keresztül zajlik. Az idén Bulgáriából, Lettországból és Olaszországból
"merítettek".

Nemzetközi szakmai stáb készíti fel a150 fős társulatot. Atöbbhónapos
próbák után egy háromnapos fesztiválon mutatják be avárva-várt produk
ciót.

Atalálkozó francia neve: LE FESTIVAL L BRUXELLES BABEL.
ATheatre Marni óriás színpadán a rasszizmus és az intolerancia

KULlNÁRIA
A Nagytérhez közeli sikátorokat zabautcáknak nevezik. Itt az árak

részben nekünk is elfogadhatóak. Vadételek, tenger gyümölcsei, flamand
csirke zöldséggel, narancs-szószos harcsafilé, párolt lazac, sörben és
cukorban párolt marhahús, az elengedhetetlen sült krumpli belga módra, és
sör és sör, gyümölcsös, barna és világos kivitelben. Ez a pazar étel- és
italfüzér meggyengíti a legfegyelmezettebb diétázókat is. Ezeket követik a
világhírű kakaóbab-nyalánkság ok és a nálunk is kapható praliné. (Ez is
"véletlenül" született: a Plessis-Praslin herceg konyháján szolgáló kukta
ügyetlenségből leejtett egy tál hámozott mandulát a földre, amire forró
cukor csöpögött, majd ezt a masszát "praslinként" szolgálták fel a türel
metlen hercegnek, mint
desszertet.)

Két jellegzetes sörözőt ajánlok az árpalé kedvelőinek.

A LA MORT SUBITE (HIRTELEN HALÁL). Egy nagy pályaudvari
váróteremre emlékeztet minden bájával együtt. Itt iható aHIRTELEN HALÁL
nevű sör, amely enyhén szénsavas, 13 fokos állapotú, savanykás fajta,
amely javílja agyomor állapotát.

DELIRIUM TREMENSS (Nem fordítom lel) Itt található a világ 2500
fajta söre (Borsodit nem találtunk!).

MÉG
Gyors tempóban meglátogattuk az egyik csipkemúzeumot, a

Művészetek völgyében (nem Kapolcson'), többször elsétáltunk aManneken
Pis előtt, akirályi rezidencia előtti parkban fagylaltoztunk, bekukkantottunk
aRégi Művészetek Múzeumának néhány kiállítótermébe, majd meglátogat
tuk aModern Művészetek Képtárát is.

Aváros utcái ugyanolyan piszkosak, mint ami fővárosunkban. AGrand
Place és környéke azonban tiszta, kulturált. Úgy látszik, az uniós előírás

csak az "úri negyedre" vonatkozik. HAL

r------·_-_·_·_·_---_·,
MA-ZSI PAPíR-íRÓSZER BOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz.
Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási
eszközök • fénymásolás, spirálozás. Illatszerek,

AVON és ORIFLAME termékek heti rendeléssel!~a-es

Ticket Service Accor, ~'?~;;_t'::' Sodexho .~
Selyemvirág , rattanbútor! ---

Iskolai tanszerek nagy választék ri
Naponta változó akciók!

NVÁRRA STRANDCIKKEK!
L._._._._._._._._._._.~
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Beranek Ottóné Németh Gizella családja az emlékterem avatásán

1-2. o. közül: 2.b
3-4. o. közül: 4.c
5-6. o. közül: 6.c
7-S. o. közül: 7.a

Egészségnevelési program keretében "MINT AMAKK" vándorserleget
megosztva kapta a6.c és 6.d osztály

Környezetünk szépségéért díjat a6.b osztály kapta.

Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestülete

Az idei Kis Bálint Napok programsorozata immár hagyományosan a
névadói emlékünnepséggel kezdődött a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
épületében.

Fülöp Istvánné igazgatónő köszöntője után az irodalmi színpad és
énekkar műsora következett. Várfi András polgármester úr is üdvözölte az
ünneplő vendégeket, diákokat.

Kovács Sándor, Kis Bálint leszármazottja, az iskola volt tanulója arról
szólt, hogya tanárok több megbecsülést, tiszteletet érdemelnének a tár
sadalom részéről! Elismerően nyilatkozott Gyomaendrőd pol
gármesterérő/, aki szívén viseli aváros oktatását.

A Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján az idei
KIS BÁLINT-DíJAT Kovács Gábor nyugalmazott igazgató úr kapta meg.

Az ünnepség aDiákönkormányzat díjainak átadásáva/ folytatódoll. így
a tanév legjobb szülője díjat Nándoriné Klein Ilona, legjobb nagyszülője

díját Kovács László, az év tanulója díját pedig Tóth Csilla 7.a osztályos tan
uló kapta meg!

Az ünnepség aHősök úti épületben folytatódott, ahol Beranek Ottóné
Németh Gizella tanítónőről emléktermet neveztek el. Gizike néni életét,
pályáját Cs. Nagy Lajos pedagógus és Csányi István alpolgármester mél
tatta.

Az első nap családi estével zárult, ahol gyermek, szülő, tanító és tanár
néni együtt lehetett, beszélgethetett, játszhatott, koncertet hallgathatott.

A2. nap "Tegyünk atermészetért!" jegyében zajlott. Az alsósok egy ter
mészetfilmet néztek meg a moziban, majd gyalogtúrát tettek a túraúlvo
nalon. Afelsősök szemetet szüreteltek igen eredményesen, majd valóban a
természetbe vellék útirányukat, parlagfüvet irtottak a Körös-folyó ártéri
területén.

A3. napon az első Kis Bálint-próbára került sor. Öt állomáson kellett
a tanulóknak ügyességi, rajz, ének, irodalmi tudásukról játékos formában
számot adni.

AKis Bálint Általános Iskola rendezvénysorozata aDiákönkormányzat
közgyűlésével és díjátadásokkal zárult. Legeredményesebbek a következő

osztályok voltak:
Kis Bálint-próba:

Újabb sikeres rendezvények iskolánkban...
AKis Bálint NapokA Kis Bálint Általános Iskola 2007. május 24-én szakmai napot és

nevelési értekezletet tartott a HEFOP 3.1.3 "Felkészítés a kompetencia
alapú oktatásra" és a HEFOP 2.1.S.B. "Halmozottan hátrányos helyzelü
tanulók integrált nevelése" programokban támogatott projektek keretében.

Fülöp Istvánné igazgatónő bevezetője után Gyomaendrőd város pol
gármestere, Várfi András köszöntötte a vendégeket és a tantestületet.
Beszédében kiemelte, hogy a város közoktatási intézményeiben folyó
nevelő-oktató munka mellett fontos, hogy szakmai rendezvényeknek is
teret adjon egy-egy intézmény. Földesi Zoltán országgyűlési képviselő úr
elismerően nyilatkozott a tantestületről, mert szakmailag innovatív,
megújulni kész nevelők dolgoznak ajövőért. Ajövő pedig nem más, mint
agyermek!

Az első előadó - aváltozatos, tartalmas programmal dúsított délelőt

tön - Pálfalvi Zsolt, az Oktatási Hivatal OKÉV Dél-Alföldi Regionális
Igazgatóságának igazgatója volt, aki a kompetencia-alapú oktatás jelen
lőségét nyomatékosította, valamint a regionális közoktatás-fejlesztési
stratégia helyé!, szerepét vázolta fel. Olyan szakmai központok jönnek létre
(bázisiskolák), amelyek a közoktatás fejlesztésével, koordinálásával is
foglalkoznak.

A második előadó Kapcsáné Németi Júlia, a suliNova Közoktatás
fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. programvezetője ahalmozot
tan hátrányos helyzelü és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelésének jelentőségéről tartott érdekfeszítő előadást.

A harmadik előadónőt ismerősként üdvözölhettük, Szabó Istvánné, a
Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ igazgatónője, aki
iskolánk több pedagógusának tartott már továbbképzést a kompetencia
alapú oktatásról és akooperatív tanulási módszerről. Akompetencia-alapú
oktatás szerepéről beszélt, valamint beszámolt arról, hogyamegyéből

mennyi iskola és pedagógus vett részt amódszertani fejlesztésekben.
Ezután a nap legérdekesebb része következett, három szekcióban hat

kolléganő tartott bemutató órát a következő tantárgyakból:
1. évfolyamon: Magyar Béláné igazgatóhelyettes - matematika

Koloh Imréné tanító - magyar nyelv és irodalom
5. évfolyamon: Dinya Lívia szaktanár - osztályfőnöki

Palicskáné Szegedi Katalin szaktanár -technika
7. évfolyamon: Simonné Szrnka Zsuzsanna szaktanár - etika

Uhrin Attiláné szaktanár - földrajz.
Alátottak tanúbizonyságot adtak agyakorlatban, hogyan kell sikeresen

alkalmazni a kompetencia-alapú oktatást, ötvözve az integrációval. A
tanítási órákat röviden megbeszéltük.

Adélelőtt utolsó részében folytatódott iskolánk pedagógiai gyakorlatá
nak bemutatása, melynek keretében Ágostonné Farkas Mária logopédus,
gyógypedagógus asajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséről

oktatásáról, Baráth Ella IPR-munkacsoport vezető ahalmozottan hátrányos
helyzelü tanulók integrált ellátásáról, Simonné Szrnka Zsuzsanna, a
mérési- és minőségfejlesztési munkacsoport vezetője a kompetencia
alapú oktatás alkalmazásáról nyújtott átfogó képet.

Aszakmai nap utolsó előadója iskolánk tanára, Dinya Lívia, apályázat
író munkacsoport vezetője volt, aki az Integrációs Pedagógiai Rendszer
kiterjesztése a gyomai városrész intézményfokozatai között - vertikális
együttműködési modell kiépítése a hálózattá fejlesztés első lépéseként c.
nyertes pályázat projektindítójában ismertelle annak célkitűzései!, főbb tar
talmi vonatkozásait, várható eredményét. Vázolta a jövőképet, amely nem
más, mint az újabb pályázatok (NFT 11.) benyújtása. mert fejlesztési és
fejlődési esélyeinket így növelhetjük.

Szabó Balázsné bizottsági elnökasszony záró gondolataiban
megköszönte az előadók részletes szakmai tájékoztatóját, és elismerően

szólt az iskolában folyó magas szintű nevelési-oktatási munkáról.
Baráti beszélgetéssel egybekötött ebéddel fejeződött be az egész-

napos program. . .. . .
KIs Ballnt Allalanos Iskola Nevelőtestülete
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Francia kapcsolatok
-újabb lépések-

A Dél-Alföld-Európai Unió Gazdasági, Oktatási, Kulturális Egyesület
folytatja a francia partnerekkel régebben felvett kapcsolatokat - kezdte a
nyilatkozatot Davidovics László tanár, az egyesület koordinátora. Jelenleg
Gyomaendrődön tartózkodik hat francia diák, akik közül négyen kötelező

mezőgazdasági gyakorlatukat teljesítik településünkön, aGyoma Trade Bt.-

nél. Mentoruk Kiszely Sándor úr, aki reggeltől estig velük tartózkodik.
Megelőzően ő is volt Franciaországban szakmai tapasztalatszer,ző úton. Két
diák pedig egy másik cserekapcsolatnak köszönhetően van itt. Ök aBethlen
szakképző iskola egyik diákjánál, Csapó Editnél vannak elszállásolva. Ezt
követően Edit és gimnazista barátnője a nyár folyamán, ecserekapcsolat
ban, diákcserében Franciaországba látogat, amikor is a családi elszállá
solást, úgymond, visszakapja. A hat diák itt-tartózkodásának célja, hogy
megismerkedjenek Gyomaendrőddel és környékével, az itteni mezőgaz

dasági tevékenységekkel. Ennek során bemutatjuk és mintegy reklámozzuk
atelepülésünket abból acélból, hogy amikor majd afelnőtt csoportok is ide
érkeznek, már kész információval rendelkezzenek Egyesületünk imígyen
összefogja az oktatási intézményeket, nevesen Gyomaendrődön a Bethlen
iskolát és a gimnáziumot, valamint a célnak megfelelő vállalkozásokat.
amelyek kinYilvánították akaratukat, hogy gazdasági kapcsolatokat is
kialakítsanak afrancia társakkal. Tehát egyesületünk célja és szerepe ebben
leledzik.

Kiszely Sándor: már tavaly is voltak nálunk francia diákok, dolgoztak a
telepünkön. Megelégedésünkre ezek a fiatalok nagyon komolyan veszik a
munkát, ami számunkra is meglepő volt. Orülünk annak, hogy Ilyen meg
bízható fiatalok jönnek hozzánk tapasztalatcserére, és szeretünk is velük
dolgozni, megismertetjük velük az itteni módszereket. Volt szerencsém
megfigyelni az ottani viszonyokat is, amelyek természetesen másak. Klse~b
farmokon gazdálkodnak, például ott csak 20-50 tehénnel dolgoznak, ezert
nálunk jobban tudják gyakorolni agépi fejést. Hiszen nálunk, összehason
lítva, már nagyüzemi méretekben, 200 tehenet fejünk. Ezeket atapasztala
tokat otthon tudja aztán hasznosítani adiák.

Csapó Edit: aBethlen szakképző iskolában tanulok. Én fogadtam csalá
dommai akét francia diákot, akik nálunk laknak. Anyár folyamán szeretnék
hozzájuk kiutazni, megismerni az ottani mezőgazdasági körülményeket.
Itthon bemutatom nekik városunkat és a környékbeli jelentősebb

településeket. vidékünket. -bk-

Európai program a munkanélküliség kezelésére

ADél·Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi

Kirendeltségének tapasztalatai - Humánerőforrás-fejlesztési

Operatív Program (HEFOP) 1.1 program megvalósítása

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében "A
munkanélküliség kezelése és megelőzése" című Európai Uniós programban
aDél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
is részt vett.

AProgramról és az eddig elért eredményekről kérdeztük Tímárné Buza
Ilona kirendeltségvezetőt.

- ANemzeti Fejlesztési Terv keretében 2004-ben lehetőségünk nyílt e
hároméves program elindítására, mely célullűzte ki, hogya célcsoportok
azon tagjainál, ahol a munkaügyi szervezet a hagyományos eszközeivel
nem tud eredményt elérni, ott az Európai Szociális Alap által nyújtott
lehetőségeket kihasználva új típusú megközelítéseket, támogatásokat és
szolgáltatásokat is alkalmazva elősegítsük a munkaerőpiacra való be-,
illetve visszajutást.

- A szakképesítéssel nem rendelkező vagy elavult szakképesítéssel
rendelkező ügyfeleink képzési vagy pályatanácsadást követően munkaerő

piaci képzésen vettek részt. A tanfolyam befejezését követően különféle
szakmákban OKJ-s bizonyítványt szereztek, vagyangolból és német
nyelvből alap- és középfokon vizsgázhattak. Ezek után munkagyakorlat
szerzési támogatással segítettük elő azon álláskeresők foglalkoztatását, akik
megfelelő végzettséggel rendelkeztek, de az elhelyezkedésüket egyéb
tényezők akadályozták. Több inaktív, valamint megváltozott munka
képességű személyt is bevontunk, akik segítségünkkel újra visszataláltak a
munka világába.

- A rendelkezésünkre álló közel 93,5 millió forintos keret fel
használásával a három év alatt összesen 173 fő álláskeresőt támogattunk.
Képzésen vett részt 120 fő, az eddig eltelt időszak alatt 95 fő szerzett szak
képesítést. Programjuk befejezését követően elmondhatjuk, hogy avizsgált
személyek 70%-át sikerült tartósan elhelyezni, hiszen 6 hónap múltán is
dolgozik. Atámogatás tartalmazta aképzésre járó ügyfél oktatási költségeit,
vizsgadíját. a képzésre történő utazás térítését. valamint havonta, megél
hetést biztosító támogatást. Az ügyfelek elhelyezkedését - amunkáltatónak
nyújtott - munkagyakorlat-szerzési támogatással segítjük, amely a bruttó
munkabér 100%-a.

A program résztvevőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az első

jelentkezéstől kezdve, a képzés ideje alatt, majd a képzést ,követően is:
amikor már munkaviszonyban állnak. Ugyfeleinknek mlndveglg mentofl
segítséget nyújtunk. Atöbb éves kapcsolat az ügyfelekkel, afokozott odafi
gyelés, egyéni bánásmód, és az adódó problémák együttes megoldásának
eredményeként jó kapcsolatot ápol unk a résztvevőkkel. Munkánk során
megfelelő hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség biztosítására, különös
tekintettel anemek közötti, aromák, valamint atogyatékkal élők esetében.

- A program sikeressége érdekében szoros a kapcsolatunk a
körzetünkhöz tartozó munkáltatókkal, civil szervezetekkel, képző

intézményekkel. Különös figyelmet szentelünk a környezettudatos maga
tartás és akörnyezeti fenntarthatóság fontosságának ismertetésére, népsze
rűsítésére. Felvettük akapcsolatot számos "zöld szervezettel" is.

- Reméljük, hogy e programot követően a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TAMOP) is hasonló népszerűségnek örvend majd kiren
deltségünkön!

Gyomaendrőd, 2007. május 29.

Tímárné Buza Ilona kirendeltségvezető

Csapadékmérö

Május 20.-június 20. között Gyomaendrőd

központjában 29,3 mm eső hullott. HA
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Valami megmozdult tüzoltó ügyben
Gyomaendrődön a tűzoltóság helyzete az elmúlt

időszakban kissé rendezetlen volt, szinte alig működött,

különböző okok miatt. Jelenleg egy folyamat kezdődik el,
melynek során a tradíciókkal rendelkező helyi tűzoltóság

egy kitűzött, valós cél felé indul el, a legtöbb érintett
elvárása szerint. Legutóbbi esemény, hogy új vezetősége
lett az egyesületnek. A mindennapok munkájáról,
törekvésekről számol most be Szilágyi Sándor, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület új elnöke.

2006-ban volt az egyesület nyolcvan éves. Április hu
szonharmadikán lemondott az előző vezetőség, s akkor
egy új állt fel. Az egyesület megkeresett, hogy vállaljam az
elnöki pozíciót - mondta Szilágyi Sándor, aki a katasztró
favédelem kötelékében dolgozik. Mivel a polgáNédelem,
vagyis a katasztrófavédelem és a tűzoltóság egy
besorolásba tartozik, ezért kapcsolataim révén szeretném
segíteni az egyesületet a jövőben. Az új vezetőség célul
tűzte ki, hogy teljesen talpra álljunk, s végső célunk a
köztestület létrehozása. Ezt úgy tudjuk megvalósítani,
hogy elkezdjük újjáépíteni az egyesületi életet. A
következő évben meg tudjuk kérni a köztestületi váltást,
ezután 2009. január elsejétől mint önkéntes tűzoltóság

működnénk. Ez azt jelenti, hogy Hunya, Csárdaszállás,
Gyomaendrőd térségében látnánk el szolgálatot, valamint
fizetett alkalmazottak fogják végezni az itteni feladatokat,
de az egyesületi tagok segítségével is nagyon számolunk
ebben. Az egyesület nem szűnik meg ekkor sem, hanem
egyféle "félprofi" szervezetté alakulunk majd át.

Most negyvennégy tagja van az egyesületünknek.
Újjáalakulásunk után mintegy hat fő alkalmazott tűzoltónk

lesz. Most egyébként úgy működünk a továbbiakban,
hogy július elsejétől négy fő fizetett, a munkaügyi hivatal
által támogatott és az önkormányzat kiegészítésével
készenléti, híradós ügyeletet tartunk. Ezen kívül lesz egy
hivatásos, főállású szakember, akit az önkormányzat
foglalkoztat, s a szakmai vezetést fogja majd végezni. A
vonuló létszámunk húsz-huszonkettő főt tesz ki. Jelenleg
két vonuló járművel rendelkezünk, ebből egy gyors
beavatkozó, teljes felszereltséggel, kisebb lakástüzekhez,
műszaki mentéshez. A nagyobb jármű 2400 liter oltóvízzel
és a szükséges felszereléssel képes vonulni. A személyek
védőfelszerelése, ruházata is adott. Ugyanígy a
híradástechnika is jól működik. Ilyen téren is minden adott,
hogy megfeleljünk a kívánalmaknak. Egyébként még egy
járművünk van, amelyik azonban - ajándék lévén - a
németországi viszonyoknak megfelelő, s ez egyelőre

nincs is műszakilag rendben. Még szükségünk van egy
vfzszállító járműre, amit a német testvérvárosi kapcsolat
révén próbálunk beszerezni.

EI kell mondani, hogy az önkormányzat maximálisan
melletünk áll, akarja, hogy az egyesület talpra álljon, s
mindent megtesz anyagilag is érdekünkben. Következ6
lépésként szeretnénk majd a vállalkozók között támogatót
találni.

Egyelőre egy felhívást teszünk közzé az alábbiakban:
FELHívÁs
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete felhívással

fordul a város Polgáraihoz, Vállalkozóihoz, kiemelten a
mezőgazdasággal és tűzveszélyes tevékenységeket foly
tatókhoz, hogy közeledik a nyár, a betakarítás ideje. A
szárazság által az avar, utak mentén a száraz fű, a beérett
gabona, a lakások udvarán vagy a vállalkozók telephe
lyein elhelyezett takarmány, gépjárművek, egyéb ingósá
gok ilyenkor nagyobb veszélyben vannak és gondat
lanságból a tűz martalékává válhatnak. Egy év, esetleg
egy élet munkája válhat hamuvá. Ezt a veszélyt szeretnénk
mi, túzoltók csökkenteni, megakadályozni, vagy a
megtörtént tűzeseteknél hatékony segítséget nyújtani.
Ehhez a tűzoltóság rendelkezik megfelelő technikával,
tűzoltó berendezésekkel és önkéntes tűzoltók odaadó,
áldozatkész munkájával.

Sajnos, az egyesület működési feltételei igen
szűkösek, ezért kérjük a város Polgárait, Vállalkozóit, hogy
anyagilag is támogassák az egyesület munkáját!
Esetleges felajánlásukat az OTP-nél vezetett Gyoma
endrőd Város Tűzoltó Egyesülete 11733120-20006400
számú számlájára szíveskedjenek befizetni, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni!

Mivel egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet, a
magánszemélyek a Szja-törvény 41. §-a alapján adóked
vezmény igénybevételére jogosultak. A vállalkozók
részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
tÖNény 7. § (5) bekezdése biztosítja az adóalap csökken
tési lehet6ségét. Az adományokról egyesületünk igazoiást
ad január 31-ig. A túzkárok megelőzése érdekében kérjük
a város Polgárainak, Vállalkozóinak megértő támogatását!

Ugyanakkor szeretnénk verbuválni is. Olyan szemé
lyeket keresünk, akik elhivatottságot, kedvet éreznek a
tűzoltó egyesületben tevékenykedni a jövőben.

Jelentkezésüket szívesen vesszük!
Mi segítünk a bajban!

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete

AKCIÓS
áron bádogos munkák

• régi csatornák cseréje
• új csatornák felszerelése

garanciával! !!
Telefon: 06/70/5002·916

..........................................•......•...........··················
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS
csótány-, hangyairtás

Petrovszki, 30/3615-162, 30/6494-948

Bogártalálkozó
Az. idén tizenegyedik alkalommal kerül sor Gyomaendrődön a

Kardos Ferenc által jegyzett Volkswagen-találkozóra augusztus első

hétvégéjén. Augusztus 4-én 18 órakor kezdődik abogarak felvonulása,
azonban előtte egy órával ajárművek megtekinthetők lesznek aBethlen
szakképző iskola és agimnázium előtti parkolókban.
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ÖTVEN ÉVES AZ ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Egy alapító emlékezése

1954 decemberében kerültem az Endrődi Földművesszövetkezethez

(FMSZ-hez) ügyvezető elnöknek. Az FMSZ vezetőségével és dolgozói
val való jó együttműködéssel a következő két évben jelentős sikereket
értünk el. Ebben engem nagyban segített a több éves szövetkezeti
tapasztalataim felhasználása is. Bővítettük és fejlesztettük az
üzlethálózatot. Bevezettük amelegétkeztetést. Szélesítettük amezőgaz

dasági termeltetést és felvásárlást. A húsellátás javítása érdekében
sertéseket hizlaltunk. A felvásárolt termékek értékesítése érdekében
Budapesten aGarai téren standot nyitottunk és üzemeltettünk. Két esz
tendő alatt megkétszereződött afoglalkoztatottak száma, agazdálkodás
eredménye pedig háromszorosára emelkedett. Eredményeinket megyei
és országos szinten is elismeréssel nyugtázták.

Ebben az időszakban egyre erőteljesebben jelentkezett az igény egy
új, demokratikus alapokon álló szövetkezeti pénzintézet létrehozására. A
kormányzat is felismerte ennek szükségességét. Ez ügyben 1956.
szeptember ii-én MT-határozat, október 5-én pedig PM rendelet jelent
meg. Ezek alapján aSZÖVOSZ vezetése karolta fel akezdeményezést és
vállalta el a takarékszövetkezetek szervezését. Elsőként 1956. október
14-én Dunaföldváron alakult meg az ország első takarékszövetkezete.
Az FMSZ-ek Békés Megyei Szövetsége (MESZÖV) tíz FMSZ-t jelölt ki
és kért fel takarékszövetkezetek szervezésére, köztük a mi FMSZ-ünket
is. Ekkor a megyében még minden településen önálló FMSZ-ek
működtek, akésőbbi ÁFÉSZ-ek elődei.

E felkérésre láttunk munkához. Kilenc tagú előkészítő (szervező)

bizottságat hoztam létre, melynek tagjai voltak: Gyuricza György,
Vaszkó Mihály, Szelei Vince, Gyebnár Lajos, Gácsi Gergely, Hegedűs

János, Forgács László, Becker Ferenc és személyem, s engem válasz
tottak abizottság elnökének. A bizottság tagjai szorgalmas és fáradsá
gos munkával elérték, hogy október végén már meg volt az alapításhoz
szükséges számú aláírt belépési nyilatkozat. Az akkoriban helYileg is
kialakult zavaros helyzet azonban nem tette lehetővé anovemberre ter
vezett alapító közgyűlés megtartását, s így az későbbre húzódott át,
vagyis 1957 tavaszán folytatni kellett aszervezést.

Az előkészítő bizottság aktív szervező munkájával és az FMSZ dol
gozóinak segítségével elértük, hogy 1957. május 18-án - amegyében
másodikként - 214 taggal létrejött az Endrődi Takarékszövelkezet. Az
alakuló közgyűlésen 11 tagú igazgatóság és 7 tagú felügyelő bizottság
megválasztására került sor. Az igazgatóság elnöke Gyuricza György, az
elnökhelyettes Vaszkó Mihály lett, az FB elnökének pedig engem
választottak, mely teendőt két évig végeztem, utána pedig két ciklusban
az igazgatóság tagjaként tevékenykedtem.

Az első tíz esztendő különösen nehéz, küzdelmes időszak volt a
takarékszövetkezet életében. Eléggé vontatottan haladt a részjegyek
befizetése, volt, aki csak két részletben tudta befizetni a100 Ft-ot. Nem
volt helyiség és nem volt személyzet sem. Az első két évben aműködés

feltételeinek nagy részét az FMSZ biztosította. 1957. július 1-jétőllépett

munkába Róza Vendelné félműszakos alkalmazottként, aki akkor az
FMSZ pénztárosától11 500 Ft részjegyet és 12 fő által befizetett 50500
Ft betétet vett át. Ezután szervezettebben folyt a részjegyek begyűjtése,

a betétszervezés, és megkezdődtek a kölcsönelbírálások és folyósítá
sok. Kölcsönként abetétállomány 50%-át lehetett kifolyósítani,
tagonként legfeljebb 5000 Ft-ot. Kezdetben sok volt akölcsönigény és
kevés akifolyósítható keret. Volt gond bőven! Fontos feladatként jelent
kezett a betétgyűjtés-szervezés Nagyban segítette viszont a munkát,
hogy 1958 végén a takarékszövetkezet önálló helyiségbe költözhetett,
melyet az FMSZ bocsátott a rendelkezésére, s a berendezéshez a
SZÖVOSZ 8000 Ft beruházási kölcsönt nyújtott. Ugyancsak ebben az
évben terjedelmes írásos tájékoztatót adtunk ki 2500 példányban, mely

széleskörűen tudatosította a takarékszövetkezet céljait és szolgáltatá
sainak feltételeit.

Az első tíz év a sok nehézség ellenére is a folyamatos fejlődés

időszaka volt. 1967 végére ataglétszám 1867 főre, abetétállomány 11,6
millió Ft-ra emelkedett, akölcsönállomány pedig meghaladta a4millió
Ft-ot. Aszövetkezet éves nyeresége pedig 111 ezer Ft volt. Avezetőség

tagjai ebben az időszakban teljesen társadalmi munkában látták el fel
adatukat. Köszönet és elismerés illeti őket! De elismerés illeti az OTP-t
is, mely pénzintézet munkatársai sok szakmai segítséget nyújtottak a
takarékszövetkezet vezetői és dolgozói részére. Az előkészítő bizottság
és a vezetőség tagjain kívül külön elismerés illeti a még élő alapítók
közül Lapatinszki Lajosnét. Szabó Ferencnét és Roncsek Miklóst, akik
ugyancsak sokat tettek a szervezésben. Én a magam részéről igaz
gatósági, tagságom mellett az Országos Takarékszövetkezeti
Szakbizottság tagjaként is igyekeztem segíteni a takarékszövetkezet
munkáját, sőt más takarékszövetkezetekét is.

A következő húsz esztendő a terjeszkedés időszaka volt a szövet
kezet életében. Kiszélesedett a körzeti tevékenysége. 1960-lól csak
Hunya tartozott a szövetkezethez, 1978-ban fuzionált a Köröstarcsai
Takarékszövetkezettel is. Ebben az időszakban új kirendeltségek
nyitására került sor: Hunyán, Gyomán, Mezőberényben, Csárda
szálláson, Muronyban és Békésen. Ezen időszak munkájának ered
ményességét az is fémjelzi, hogy tíz alkalommal nyerték el a Kiváló
Takarékszövetkezet címet. Ebben az időszakban végzett eredményes
munkáért Róza Vendelné mellett elismeréssel kell szólni Szurovecz
László akkori elnök és Kulcsár Mihályné volt főkönyvelő, majd megbí
zott ügyvezető munkájáról is. Én ebben az időszakban országos tár
sadalmi tisztségviselőként és megyei vezetőként a magam részéről

igyekeztem minden segítséget megadni.
Az 1988-94 közötti időszak viszont a kalandozás korának is

minősíthető. Ebben az időszakban sok olyan történt a takarék
szövetkezetnél, ami egyszerű szavakkal nem is minősíthető. Sorozatos
volt az önkényeskedés, ademokrácia megsértése, afelelőtlen kölcsön
kihelyezés, az egyéni haszonszerzés a szövetkezet terhére. Akik ezek
ellen szót emeltek, azokat kiközösítették. Azt az időszakot az 1993-as
761 millió forintos mérleg szerinti veszteség is hűen minősíti. Ha ezt
követően az állam banki konszolidációja az OTIVA útján nem segít
nyomban 666 millió Ft-tal atalpraállásban, ma már talán nem is létezne
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet. Úgy hiszem, hogy most az
évforduló kapcsán erről is szót kell ejteni, és köszönetet kifejezni a
támogatásért.

A legutóbbi évtized a megszilárdulás, aterjeszkedés (Békéscsaba,
Bélmegyer) és a továbbfejlődés időszaka, melyhez gratulálok a
vezetőségnek és adolgozó kollektívának egyarántI

~~lag
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5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540... '

Tel./fax: 06-66-386-18E:). 06/30/;3348-P18

Építőipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epilesi aJ/ljagol{.: sOder Ilomolt. cement. mtsz. sUilliláSfl
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AKner Múzeum és Könyv Alapítvány 2006. évi tevékenységéról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány az 1997. évi közhasznú szervezetekröl szóló
ClVI. Tv. értelmében aBékés 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, feldolgozása
• magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográfiához kapc

solódó rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása
• neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása, évfordulók

megünneplése.
A kuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében döntöttek a pénzeszközök fel

haszná[ásáról. A kuratóriumi ülésekröl készült jegyzőkönyvek az alapítvány székhelyén
lettek elhelyezve, azokba a közhasznú szervezetek nyilvánosságára vonatkozó ren
delkezések szerint bárki betekinthet.

Tárgyév
190

5233

4711 5233
5205 5423
5205 5423

(Folytatás a 10. oldalon)

:"akás és nyaraló eladó!
Gye., Ifjúsági Itp.-en lakás és

igényesen kialakított Sóczó-zugi nyara
ló együtt vagy külön-külön eladó, iliet
ve értékegyezletésse[ családi házra
cserélhető.

Érd.: egész nap a 06/20/3744
122-es telefonszámon lehet.

Az alapítvány 2006. évi számviteli beszámolója
MÉRLEG (E Ft-ban)

Előző év
494

4711

Békéscsabán
ATessedik utcában 180 ml-es. összkom
fortos sorház eladó. Érd.: 20/9376-738
Gyomaendrödön
AKilián téren 87 ml-es. komfortos családi
ház eladó. Érd.: 20/9376-738
A Vasvári Pál utcában 100 ml-es.
összkomfortos családi ház eladó. Érd.:
20/9376-738
Gyulán
A Béke sugárúton tégla épftésú tár
sasházban exlrán, modernül felújított 57
ml-es lakás eladó. Érd.: 20/9376-738
Mezöberényben
ARákóczi úton 100 ml-es. összkomfortos,
felújíloll családi ház eladó. Érd.: 20/9376
738
ABajcsy-Zs. utcában 100 ml-es, összkom
fortos családi ház eladó. Érd.: 20/9376
738
ASzénáskert utcában 85 mLes, összkom
fortos családi ház eladó (beépíthető

padlástérre[). Érd.: 20/9376-738
AKodály Zoltán úton 43 ml-es, komfortos
házrész eladó. Érd.: 20/9376-738
A Tulipán utcában 89 ml-es. új építésű

400 m2-es ipari és
kereskedelmi célra egyaránt

alkalmas ingatlan eladó:
Bajcsy-Zs. út 63. sz.

Érd.: 20/9235-489

Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő,
Értékbecslő Iroda ajánlata

Tóth Jánosné 20/9376-738
(2000-ben épült) összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 20/9376-738
AMátyás király utcában 70 ml-es, komfor
tos, kertes ház 60 ml-es melléképülenel
eladó. Érd.: 20/9376-738
AGyőri János utcában 77 m2..es, komfort
nélküli lársasház eladó. Érd.: 20/9376-738
A József A. utcában 1178 mLes telek
eladó. Érd.: 20/9376-738
Az Erkel F. utcában 85 mLes. összkomfor
tos családi ház eladó Érd.: 20/9376-738
Az Árpád utcában 73 ml-es, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 20/9376-738
A Vésztői úton 75 ml-es, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 20/9376-738
A Zsák utcában 110 ml-es. komfortos
családi ház eladó. Érd.: 20/9376-738
Az Áchim utcában 75 ml-es, összkomfor
tos családi ház eladó. Érd.: 20/9376-738
A Szántó Kovács J. utcában 94 mLes,
komfortos családi ház eladó. Érd.:
20/9376-738
A Táncsics M. utcában 120 ml-es.
összkomfortos családi ház eladó. Érd.:
20/9376-738
A Martinovics utcában 70 ml-es. komfor
tos csafádi ház eladó. Érd.: 20/9376-738

Ingatlanközvetítés, értékbecslés ügyében forduljon hozzánk!
5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruház mögött) Tel./fax: 66/424-314

Tétel megnevezése
A) Befektelett eszközök
B) Forgóeszközök
B/I. Készletek
B/II. Követelések
B/[II. Értékpapírok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C) Saját töke

Házi kedvenceink is kaphatnak högutát!
Van, ahol anyári kánikulában atűző napon, árnyéktól menles helyen, láncra verve

tartanak kutyát. kl ilyen állalok kis időn belül hőgutát kaphatnak, és el is pusztulhatnak.
Afelelőtlen gazda ilyen esetben az állatkínzás bűncselekményét követi el, amiért két évig
terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

kl Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján anagy nyári kánikulában aggódó
állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott állatok
számára történő seg~ségkérés. Gyakran felejtenek kertben, udvaron egy - két napig
(vagy tovább is) lakosok házi kedvenceket. Van, hogy étlen-szomjan szenvednek az álla
tok. Szerencsére egyre többen néznek tovább a saját kerítésükön túlra is, így az
állatkinzók könnyebben haragra akadhatnak.

Akutya önszántából soha nem mozogna atűző napon, adéli forróságban. Ha mégis
ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik anagyobb testű,

sötét színű kutyák, mint akisebb testű, világos színűek. Akutya nem tud izzadni, ami
komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha,
bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet,
padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

Anagy nyári kánikulát könnyebben átvészel ik házi kedvenceink, ha hűvös helyen
készítünk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratönött vizestál. Ha
módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk
lőle "csúcsteljesítményr. Anagy nyári melegben ne zárjuk be az állatot napfény által
lellorrósított autóba se.

Ha megtörtént abaj, és látjuk, hogy egy állat intenzíven liheg, anyelve állandóan
kilóg aszájából, színe sötétebb amegszokottnál, abaj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta

is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rend
szerint hőguta áldozata. Agyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmenlő

lehet ebben az esetben. Háziállatokért agazdák afelelősek. Egy kis odafigyeléssel elke
rülhető lehet az állatok szenvedtetése.

Orpheus Állatvédő Egyesület, www.zug.hu - állatbarát web kuckó

Kodály·emlékhangverseny areformátus templomban
kl Endrődi Közösségi Ház - Kodály Zoltán szülelésének 125. és halálának 40.

évlordulója tiszteletére - emlékhangversenyt rendez július 6-án, pénleken 19 órai
kezdettel Gyomaendrődön, areformátus templomban. Közreműködik aGyomaendrődi

Zenebarátok Kamarakórusa és aDiósgyőri Vasas Vegyes Kar. Aműsoron Kodály művei

mellett Brahms, Vivaldi, Mozart, Bach, Schubert és mások darabjai szólalnak meg. Akét
kórus közösen Kodály Zoltán Stabat Mater-ét és Esti dal-át adja elő.

ADiósgyőri Vasas Vegyes Kórus 1893-ban alakult. 2008-ban lesz 115 év-es. Anagy
létszámú - hollértikar, hol vegyes kar - mindig az adott kor igényeinek megfelelően

munkásmozgalmi dalokat. népdalokat, egyszerű, könnyen énekelhelő kórusművekel tar
, lott repertoárján. kl 1990-es években kezdődő rendszerváltozás gyökeres átalakulást

hozott akórus életében is.
Anagyüzemek felszámolásával minden segítség és támogatás megszűnt. Egyedül a

próbák megtartásához biztosít helyet térítésmentesen a Bartók Béla Művelődési Ház
Egyesület Hetente két alkalommal tartják próbáikat, és városukban, megyéjükben és
országos rendezvényeken szerepelnek. kl együttes két alkalommal nyerte el a"Fesztivál
Kórus" címet Két éwel ezelőtt Lengyelországba is eljutottak, Csesztohován anagyhírű

katedrálisban legalább ezer ember hallgatta koncertjüket Tavaly 26 alkalommalléplek
lel, és elkészítették első koncert CD-felvételüket is. Akórus létszáma évek óta 30 lő körül
alakul. Céljuk alétszám stabilizálása, új tagok toborzása. Nagy erővel készülnek a2008
ban akórus lennállásának 115 éves jubileumára. Erre az alkalomra önálló ünnepi kon
certel szerveznek.

AGyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa 1996-ban alakult agyomai zeneisko
la önállóvá válásának tizedik évfordulója alkalmából. Alapító karnagy: Hunya Alajosné,
nyugalmazott zeneiskolai igazgatónő voll. A kórust a zeneiskola lanulói alkották.
Későbbiekben csatlakoztak hozzájuk azok alelkes fiatalok, akik szeretik aközös éneklést
Akórus létszáma 22-24 körül mozog. Atagok szabadidejüket feláldozva, szíwellélekkel
vesznek részt apróbákon. Szívesen éneklik Kodály Zoltán, Ádám Jenő és Bartók Béla
müveil. kl énekkar leginkább városi rendezvényeken, templomokban, illetve helyi és
vidéki koncerteken lép fel, emellett esküvőkön is végez szolgálatot Gecseiné Sárhegyi
Nóra karnagyként két éve vezeti akórust. Énekkari minősítésen 2003-ban vettek részt, ott
bronz fokozatot kaptak.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS IE Ft-ban)
Tétel megnevezése Előző év Tárgyév

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7.sorok) 1896 2012
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 637 712
3. a) alapítótól O O
4. b) államháztartás más alrendszerétől 637 712
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás O O
6. 3. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel 759 800
7. 4. Egyéb bevételek 500 500
8. BlVállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sarok)
9. 5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele

10 6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. G) Összes bevétel (1 +8. sor) 1896 2012
12. D) Közhasznú tevékenység költségei 1208 1794
13. E) Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tev. költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F) Összes tevékenység költségei (12-13. sarok) . 1208 1794
17. G) Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó köllséghely.
18 H) Adózás előtti eredmény 688 218
19. I) Adófizetési kötelezettség
20. J) Tárgyévi eredmény (18-19.sor) 688 218

(Folytatás a 9. oldalról)
Tétel megnevezése
G/I. Induló tőke

G/II Tőkeváltozás

G/III. Tárgyévi eredmény
D) Tartalék
E) Géllartalék
F) Kötelezellségek
Források összesen

Előző év
100

4417
688

5205

Tárgyév
100

5105
218

5.423

ULTRAHANG Közhasznú Egyesület
AKorszerű Egészségügyi Szolgállatásért5500 Gyomaendrőd, Fő u. 187. Adószám: 18388903-2-04.

200&. évi Közhasznossági jelentés
Az egyesülel aPk. 60.082!2004-es számon, 2377-es tételszámon 2004 szeptember 7-én a

Békés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.
Az egyesület tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-rehabilitációs tevékenység
Szociális levékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység,

kutatás. Nevelés és oktalás, képességfejlesztés, ismeretlerjesztés. Emberi és állampolgári jogok
védelme.

Szöveges beszámoló a200&. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az alaprró okiratban meghatározotl célok megvalósílásának
érdekében merült fel.

A 2006. évben megvásárolt ultrahangkészülék üzemeltetésére a Gyomaendődi Városi
Egészségügyi Intézménnyel együttműködési szerződést kötöttünk. Az együtlműködési szerződés

értelmében az egyesület a városi egészségügyi inlézményen keresztül a készüléket a lakosság
egészségügyi ellátására rendelkezésre bocsálotta.

Az egyesülel vezetősége kél alkalommal ülésezett, ahol avezetőségi tagok megvitatlák az éves
beszámolót, következő időszak munkatervél és költségvelését.

Az egyesület egy alkalommal tartott közgyűlési, ahol atagság megvitatta és jóváhagyta az éves
beszámolót akövetkező évi költségvetés tervezetél, döntött apénzeszközök gyűjtésének és fel
használásának módjáról.

Az egyesület 2006. évben magánszemélyektől, közületektől és ahelyi önkormányzatoktól
támogatást nem kért és nem is kapott.

Az egyesület 2006. évben aközponti köllségvetésből és annak alrendszereilőllámogatást nem
kért és nem is kapolt.

Az egyesületlisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában végzik, ezért díjazásban nem
részesülnek.

Kimutatás avagyon felhasználásáról

Az alapítvány kuratóriuma kétszer ülésezett, ahol akurátorok jóváhagyták az éves beszá
molót, megvitatták és elfogadták az alapitvány és amúzeum 2006. évi munkatervét és költ
ségvetését. Az alapítvány működése során lehetőség szerint mindent megtett annak
érdekében, hogy avállalt feladatait minél teljesebben ellássa.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról I EFt-ban)
Hmogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Jogi személyiségű társaságok Működési költségre 500
SZJA 1%APEH Alapitványi célra 712

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról IE Ft-ban)
Támogatást nyújtó neve Jogcíme Összege Felhaszn.
NKÖM-OSZK Kulturális szakemberek

normatfv továbbképzéséhez
(2005. évi támogatás) 34 34
Összesen: 34 34

Kimutatás avezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik
tevékenységüket.
Beszámoló a2006. évi közhasznú tevékenységről.

Az alapítvány valamennyi kiadása az alapító okiratban foglalt célok megvalósitására
irányult.
A2004. évi 1 %-os SZJA felajánlásakból befolyt összeget (637218 Ft-ot) akuratórium
döntése értelmében a2006. évben használtuk fel: aKner Múzeum tűzjelző rendszerének
kiépftésére és gyűjteményének gyarapítására, könyvek, nyomtatványok vásárlására fordí
tottuk. A2005. évi 1%-os SZJA felajánlásból180 OOO Ft-ot antikvár könywásárlásra fordí
tottunk, afennmaradó részt a2007. évben használjuk fel.

ezer forinl
2005
7749

O
7749

O
450

O
O
O

450
8199
487

O
482

O
5
O

7676
O

36
O

36
8199

ezer forint
Támogatás összege

O
O
O

2004
90&3

O
9063

O
482

O
O
O

482
9545
482

O
4067

O
-3585

O
8991

O
72

O
72

9545

Támogatott cél

Kimutatás acél szerinti juttatásokról

ezer forint
Megnevezés Előző év 2005. Tárgy év2006. Változás
Saját tőke összesen 482 487 5
Induló tőke O O O
Tőkeváltozás 3590
la tőkeváltozásra ható tényezők -3585 5
Atelékenység előző évi eredménye -3585
Tárgy évi eredmény 3590
I eredményre ható tényezők -3585 5
al működésre kapott támogatások 5406 O -5406
b) egyéb bevételek 2646 392 -2254
cl működési költségek 2574 387 -2187

Támogató megnevezése
On kormányzati támogatások
Magánszemélyek állal nyújtolt támogatások
Közületek által nyújtott lámogalások

Egyszerűsített éves beszámoló 200&. év

Sorsr Megnevezés
1. Befektetett eszközök
2. Immateriális javak
3. Tárgyi eszközök
4. Befekletett pénzügyi eszközök
5. Forgóeszközök
6. Készlelek
7. Követelések
8. Értékpapirok
9. Pénzeszközök

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
11. Sajáttó'ke
12. Induló tőke I jegyzett töke
13. Tőkeváltozás I eredmény
14. Lekötött tartalék
15. Tárgyévi eredményalaptevékenységből
16. Tárgyévi eredmény váttalkozási levékenységből
17. Tartalék
18. Céltartalékok
19 Kötelezettségek
20. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. Rövid lej~ratú kQlelezettségek
22. 1FORRASOK OSSZESEN
Gyomaendrőd, 2007. május 21.

75
41

586

-470

Változás
218

O
688

218

712
1300
1794

Gyergyák György, akuratórium elnöke

688

637
1259
1208

Kimutatás a vagyon felhasználásáról I EFt-ban)
Előző év Tárgyév

5205 5423
100 100

4417 5105

Gyomaendrőd, 2007. február 20.

Megnevezés
Saját tőke összesen
Induló tőke

Tökeváltozás
- Atőkeváltozásra haló tényező: aközhasznú
tevékenység előző évi eredménye
Tárgyévi eredmény
- az eredményre ható tényezők:

a) működésre kapott támogatások
b) egyéb bevételek
c) működési költségek
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APRÓHIRDETÉSEK

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

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Tisztelt Hirdetünk!
AHíRADÓBAN megjelené magánjelle~eirdetését ké~ésére jngyenesen
továbbítjuk aDél-AHöldi megjelenésű B A Z A R?M és az
@myt 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!

,---------------------------------------------------.-----------------------------~

:Feladó· neve: 0 •• 0 ••••••

Címe: , , ; ,.. , .
Cserebere (apróc) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..
........... , .
............................................................ 0.0 ~ .

••••• ! ••••••••••••••••••• : ~ .

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

!(Iráityár: Ft) (olvasható ínísSall) l
~ ;. ,,; .::. :.. .:. J

Gye., Vásártérlltp.-en 2szobás lakás hosszu
távra kiadó. Érd.: 66/284-327

JARMU

LAKAS/KIADÓ

Gye.• Körosl Cs. S. 29. sz. alatt 2 szoba,
összkomfortos csatádi ház kis, parkosijolt
udvarral igényesnek, hosszú lávra kiadó (30
E). Érd.: afenti clmen: 66/285-833 -b-4x
Gye., Vásártén Itp.-en II. em. lakás hosszu
távra kiadó. Érd.: 20/5576-902

Köllözés mlall eladók: gáZtuzhely, mosógép,
rekamié, szekrények, székek, asztalok stb. Ár
megegy. szer. Érd.: 66/284-775 -b-4x
rpitkezésb61 kimaradt Uj lenyőla faragolt
bejárati ajtó eladó. Ár megegy. szer. Érd.:
20/9506-703 -b-4x-

teljesen UJ Sllm-váltós nOI kerékpár eladÓ
(részleitizetésre is) Érd.: 285-503 -b-

Gye., Zalka M. úton i szobás, összkomlortos
kertes ház albérletbe kiadó. Érd.: 30/6258
379

Egy db kanca CSikÓjával (300 E Ft), egy
testvérpár Nóniusz kanca csikó (350 E Ft)
eladó. Érd.: 30/6616-680 -b-4x-

Részben felujltolt SImson robogó és egy
Csepeltfpusú rotakapa eladó. I.ár 30 EFVdb.
Érd.: 70/5929-289 -b-4x-

Hajdu mosógép, asztalok, székek, 2 szeme
Iyes heverő, közép- és futószőnyegek, vil
lanybojler. Ár megegy. szer. Erd.: Gye.,
Tompa u. 6.: 30/3422-869 -b-4x-

20 db fenyőfa bárszék eladó. I.~r 5000 FVdb.
Érd.: Valach Zsolt Gye., Hunyadi u. 7. sz. -b
4x-

1984=es Opel Record benz., 1770 cm3 felÚjí
tott motorral, jó állapotban, lejárt múszakival
betegség miatt, akár alkalrésznek is eladó. Ár
megegy.szer. Érd.: 66/285-062 -b-4x-

Asztalosoknaki Vegyes, maradék faanyag
eladó: pallók, deszkák, néhány farost, furnér
lemez. Össz. kb. 1,5-2 ml, valamint néhány
üvegtábla. Ár megegy. szer. Érd.:
20/2216-633 -b-4x-

Kiskutyák (puli) eladók M: 3073542-125:
30/3462-190

HasználtcIkkek kaphalók: huto, fagyasztó,
kerékpár, betonkeverő, fúnyíró stb. Érd.:
Körgál u. 25.: 282-366: 30/9781-803:
30/4873-964

BAU-LuX Ftirdőszoba Szalon! MI meg
valós~juk álmai fürdőszobájál! Nézzen be
hozzánk, s nem bánja megl Hol? Szarvas,
Deák F. 2. sz. Tel.: 216-023
NŐI, lérfJfodrászat! Melegollós hajvágás,
hajhosszabitás! Hol? Endrődön, a Rózsa
presszó melleIt. Érd.: 06/30/5219-869
OV MAGIC szolárluml Mrnden kedves bar
nulni és szépüini vágyó vendéget szereteltel
várunk. Hol? Endr6dön, a Rózsa presszó
melleft (Hősök tere 12.) Érd.: 70/3223-765
Nyáli hónapokban előkéSZlt6, Ismétlő,

gyakorló, fejlesztő, lehetséggondozó,
pótvizsgára. jav~óvizsgára, osztályozó vizs
gára felkészítő foglalkozások indulnak
általános iskolásoknak. Egy foglalkozás idő

tartama 3-3,5 óra. Afoglalkozások heti száma
1-2 (problémától függően). Minden felsze
relés ingyen biztosilolI. A személyes
részvételen túllehelőség van levelezés útján
történő kapcsolattartásra. Érd.: 70/3223-664:
30/8563-218

Bontolt kiscserép eladó rrd.: 3073802-558
2 db sZivacs ágybelét butorhuzallal bevonva
eladó. I.ár 3EFVdb. Érd.: 66/284-329 -b-4x-

Rövid idón belül az iskolai teljesítmény
ugrásszerű javulása érhető el. Érd.: 285-141
(esti órákban): 06/30/8563-218,
06170/3223-664

VEGYES

KIsméretu cserép eladó. I.ár 10 fUdb. rrd.:
70/6055-874 -b-4x-

Fatallcskat és a "SzIvedbe zárva" c. filmet
keresek! Tel.: 06/30/3540-706

13 db választásI malac eladÓ 7500 FVdb.
Érd.: 66/386-145 -b-4x-

Kaput, kerrtéSt és egyéb lakatos munkát vál
lalok. Érd.: 70/7700-129 -b-4x-

Október 6. Itp.-en i ,5 szobás, erkélyes, 4.
em. lakás eladó. I.ár 4,8 M Ft. Érd.: Kereki
Zsol!, Gye.. Október 6. I!p. E4/12. -b-4x
Gye, Vásártérr Itp.-en 28. b., II. 6. sz alatti
erkélyes, felújrrott lakás eladó. I.ár 7 M FI.
Érd.: 70/3116-288 -b-4x-

Gye., Oregszol6ben. a DiÓfa u. végén 1600
n.öl föld eladó. Érd.: 66/285-143

Gyomaendrodön, Temető u. 2. sz. alatt 3
szobás félkomforlos parasztház eladó.
Fürdőszoba, szennyvízelvezetés van. I.ár 3,4
MFt. Érd.: 06/30/3853-601

Gyomán, Hősök utján 2 szobás családi háZ
nagy portával eladó. Ár megegy. szer. Érd.:
20/4612-327 -b-4x-

KIS muhelybe önállÓan dolgOZni tudó asz
lalost keresek. Érd.: 70/3213-783

Gyomán, Hunyadi 59. alatt 3 szoba,
összkomfortos, felújijoll parasztház sürgősen

eladó. I.ár 6,5 M FI. Érd.: 30/5456-981 -b
4x-

Gye., KecsegéS-zugban vízparti telek 967 m',
hétvégi házzal, stéggel eladó. Horgászati
lehetőség. I.ár 5 MFI. Érd.: 70/3889-007 -b
4x-

Gye., Október 6. Itp.-en 4. em. i ,5 szobás,
erkélyes lakás eladó. Érd.: 30/6376-831:
66/285-702 -b-

Szép mangalrca malacok eladók. rrd.:
66/284-471 -b-

Gye.. Hámán Kató u. 4. sz. alaItI kertes,
családi ház eladó. Érd.: Ugrinné dr. Kalona
Klára ügyvédnél 30/2713-033. -b-

1985 el6tt palackozott borokal. leslményeket,
régi könyveket vásárolok. Ár 1000 FI-tól.
Érd.: 20/5729-310 -b-4x-

Gyomán, aKIS B. u. 2171. sz. alatt 3 szobás,
összkomfortos ház eladó, nagy kert. vegyes
tüzelés, melléképület, garázs. I.ár 8,8 M FI.
Érd.: 66/284-474 -b-4x-

Gyoma kozpontjában, Tompa u. 6. sz. alalt
igényesen kialakított, hőszigetelt 2 szintes
családi ház alacsony rezsivel, garázzsal, mel
léképüleltel, ipari árammal eladó. Ár meg
egyezés szerint. Érd.: 30/3422-869 -b-4x
Endr6dön (Blaha uton) 2 szobás+ebédlos
családi ház azonnal beköl!özhetően eladó.
I.ár 8.5 M Ft. Érd.: 20/5375-919 -b-4x
Balatonboglár közponlJában 3szobás, i. em.
lakás eladó. I.ár 14 M Ft. Érd.: 30/2070-046
-b-4x-

Gyomán, KálVin u. 42. padiásIeres családi
ház nagy portával eladó. I.ár 12,5 MFt. Érd.:
20/5599-430 -b-4x-

Gyomán, Tompa u. 16. sz. alatt 3 szobás,
összközmúves ház ipari árammal, nagy
telekkel eladó. Érd.: 70/2251-689: 66/282
645

Gyomaendrődön 6000 ml vízparti telek
eladó. Érd.: 386-459 este

Gye., 3 szobás, 100 m'-es, összkomfortos
családi ház eladó. I.ár 8.8 M Fl. Érd,:
30/6820-809; 70/9438-212 du. 17 órától-b
4x-

Gyoman, Arany J. ut 16. sz. alatt 4 szobás,
komfortos ház eladó. Érd.: a helyszrnen:
20/5266-573 Ár megegy. szer. -b-4x-
Gye., összkomfortos, hoszlgetelt, kertes háZ
eladó, vagy cserélhető egy vagy két kisebbre,
lakótelepi is érdekel. I.ár 10,5 M FI. Érd.:
70/2872-691 -b-4x-

Gyoma, Árpád u. 32. alatl IkerháZ egyben,
vagy külön sürgősen eladó. Összközmúves,
gázkonvektoros. I.ár 12 MFt. Érd.: 30/4658
996 -b-4x-

Endr6dön 1068 m' telken régi háZ, lelles
közmúvel, aFő út 102. alall eladó. I.ár 3.5 M
-b-4x-
Gye. KecsegéSben (sulek-kert) vlzparh
horgásztelek eladó.l.ár 2.2 MFl. Érd.: 16 óra
után és hétvégén 66/386-191: 30/9985-096
-b-4x-

Gye., Rózsa F. u. 14. sz. alaIII családi ház, 4
szoba+nappali+étkező garázzsal, mel·
léképülelIel eladó. I.ár 9,5 M FI. Érd.: Bucsi
Imréné Gye., Rózsa F. 14. -b-4x-

Gye., Mikszáth u. 3 szobás, összkomfortos
ház nagy alsóépülelIel eladó. Lakótelepit
beszámitok. I.ár 10M Ft. Érd.: 20/4420-362
-b-4x-

Gyomán, aZrinYI M. 4371. sz. alallr bekerltett
éprrési telek fúroll kúttal áron alul. családi
okok miatt, sürgősen eladó. Érd.: 30/3462
190

Gyoma, Jókai u. 20. sz. alatti összkomlortos
parasztházam elcserélném lakótelepi 1., 2.
emeleti lakásra. I.ár 8 M FI. Érd.: 16-20 óra
között 70/3843-329 -b-4x-

Gyomán, aKörgát u. 2571. sz. alall4 szobás,
közponli fútéses (gáz-vegyes). padlásszobás,
összkomfortos lakás garázzsal, melléképülel
tel eladó. Érd.: Körgát u. 25: 20/9889-925
-b-

Gye., VásártérI Itp.-en 3. em. lelujltott lakás
eladó. Gyomai kicsi kertesház csere érdekel.
I.ár 6,8 MFt. Érd.: Gye., Epresi Ágnes Kinga,
Vásártéri IIp. 32/B.3/4. -b-4xs-

Gyomán, Arany J. u.-ban 845 m'-es telken,
145 ml-es, 5 szobás. összközmúves vályog
ház melléképületekket (vállalkozásra alkal
mas), búlorozollan, v. anélkül, azonnal beköl
tözhelően eladó. (Akár kél generáció számára
is kialakijható.) Kisebb ház, nyaraló, vízparti
telek beszámítása. l.ár 8.5 M FI. Finan
szírozas megoldható. Érd.: 20/2216-633
-b-4x-

Endrod, SzarvasI ut mellett fürdőszobás háZ
eladó, II. k. 524. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 66/280
031 -b-4x-

Gye., VásártérI ltp.-en löldszlntl, erkélyes, 55
m2·es lakás + garázs eladó. I.ár 7,5 M Ft.
Érd.: 30/3667-044 -b-4x-

INGATLAN

HáZ eladó Gyoma központjában, zrinYI M, 26.
sz. alaII, 2család részére is alkalmas. I.ár 15
MFI. Érd.: 66/284-788 -b-4x-

Slókfokhoz közel 3 szobás, lürdoszobás háZ
eladó. Új garázs téglából, boltíves pince,
nagy kert, vonat, buszjárat van. I.ár 7,5 M Ft.
Érd.: 66/280-196 -b-4x-

Gye., Napkeleti u. 2szobás, gáZfutéSes csalá
di ház nagy telekkel 300 ml melléképülellel
eladó. I.ár 4,5 M FI. Érd.: 62/442-858 este,:
30/2307-967 -b-4x-
Gye., Harcsás-zugban 500 n.öl szántóföld
eladó. I.ár 100 EFt. Érd.: 30/2307-967 -b
4x-
Gyomai strandon vendéglátó üzlet eladó. I.ár
11 MFl. Érd.: 30/3802-558 -b-4x-
Gye.. Október 6 Itp.-en 3. em. 1,5 szobás
lakótelepí lakás eladó. I.ár 6 M Fl. Érd.:
70/6131-941 -b-4x-

Munkájára Igényes varrÓnő bedolgozásra
munkát keres. Érd.: 20/2247-814 -b-4x
Korrepetálás, felzárkóztalás, magánórák,
egyéni fejlesztő foglalkozások, másnapra,
dolgozatokra, versenyekre való felkészijés,
tantárgyspecifikus jártasságok, készségek,
képességek (pl. fogalmazási tevékenység.
helyeslrás. szövegértés, matemalikai algorit
musok elsajálílása ...) lejlesztése, tehetség
gondozás ál!atános ískolásoknak. Minden
felszerelés ingyen biztosijott. Iskolai dolgo
zatlapok, versenytesztek megrendelhetők.

Elköltözés miatt ELADÓ!
Szekrények, ülőgarnilúra, heverők, hűtőszekrény, fagyasztószekrény,

dohányzóasztalok, szőnyegek, stb. Telefon: 06/30/4716-476

Üzlethelyiségek és irodák kiadókI
GYOMAENDRŐD, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479
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Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 117. sz.

Tel./fax: 66/280-251

Éjjel-nappal hívható telefonszám:
06/30/6967-117

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.-j 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.

'I 'ú. "" '9· "" '" ''''''':''=.::cmc====2Jil

,qHihó~
Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás.' hétfő-péntek: 9-12·ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

·ÚJ BENZINKÚT NYílT! KiZÁRÓlAG MINÖSÉGI MOL ÜZEMANYAG, 95·ös BENZIN, DIESEL,
·AUTÓGÁZ és PB gázpalack. A mindenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDRŐD, SZARVASI QT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00 óráig.

·MINDENKIT SZERETETTEL VARUNKl
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TAPÉTÁK
Papír, selyem, habos 600 Ft-tól 2500 Ft-ig
Öntapadós 45 cm széles 295 Ft/m

67,5 cm széles 495 Ft/m
Csempe mintás mosható 1020 Ft/m
Fűrészporos 30 m-es 800 Fl/tekercs

33,5 m-es 1125 Fl/tek.
Bordűrök

Fali és ajtóposzterek
Mennyezetlapok 645 Ftl2 m2

Szegőlécek sarok és oldalfali különböző szélességű

és mintázatú
Festékek
Festő, tapétázó szerszámok
Nyitva tartás
H-P.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, Sza.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUT~ U. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTól HÁziG SZÁllíTÁsi

&~ 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, kosztümők, alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 06/30/5393/348

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Nyári intenzív tanfolyam (8 napos elméleti képzés)
Gyomán: 2007. július 1O-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. július 10-én, 17 órakor

(Déryné Múvelódési Otthon)

Személygépkocsi,
.. motorkerékpár, a> •

segédmotoros kerékpár ,

Intenzív tanfolyamok is indulnak!
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.

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés,
készülékek javítása, anyagbiztosítás,

korszerű kivitelezés és tervezés!
Érdeklődni: Tóth Péter 06/70/7091-357

LÁTSZERESZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TElEfON: 284~ 255

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, PÉNTEk, SZOMbAT 10-I I .>o,jG

SzTK,vÉNYEk bEVÁlTÁSA, • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE. jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlASZTÉkbAN kApliATók!

EqYES opTikAi kERETEk És NApSlEMÜVEqEk ÁRENGEdMÉNNYEl!
MiNdEN PROGREsszív SZEMÜVEG lENCSÉS SZEMÜVEGHEZ EGY pÁR diopTRiÁS

NAPSZEMÜVEGlENCSÉT, VAGY EGY pÁR oIVASÓSZEMÜVEG~IENCSÉT AdUNk

AJÁNDÉKBAl

GYORS ÉS pONTOS kiszolGÁlÁssAl VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

Ti SZTE IETlE I: Szarf.a Cí!la L4TSZERÉSZMESTER

TÜZÉP.TELEP
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkaJ:

II
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítö-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlel
- betonértékesítés, helyszínre történö kiszállítás
-temetkezési szolgáltalás

Gyomaendrődön, az endrődi vásártéren

Szezonvégi tüzelővásár:

TŐl- V!
TÜZELŐUTALVÁNYOKBEVÁLTÁSA!

Építőanyagok gyári áron,
S EM M E LRD C K burkolók...

Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este
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~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~~~ '.
~hobby-, kemPIDllszakuzlet ~~

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

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!

'- ~~r~a~2':02t :."G.t:.m~~::r~d.:. ~o:.s~a:. ~ ~9.:. .J

ZERE ' S/ Díj - 3000 Ft
+ ANTENNA - 4500 Ft

Családi = Plusz csomag
3990 forint havidijérl!

36 magyar nyelvű csatornával
kíváló kép és hangminőséggel

Akár 2 beltéri egységgel!

Akciós feltételek szerint - További részletek üzlefünkben

Telemax Távközlésfechnika
Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

BEL,SŐÉPíJÉ?ZET
SZARAZEPI ÉS

C:iiLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton

válaszfalak, burl<olatok • Üvegszövet höszigeteléshez 135
Ft/ml . 12,5 mm: 1180 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm:

1940 Ft/tábla • Estrich beton 681 Ft/40 kg,
hőszigetelő rendszer 1535 ft/m l /3 cm-tól.

ISOVER 10 cm höszig. 6869 H/tel<., tetöfóliák már 80
Ft/ml-töl, faanyagok, Frühwald térkö AKCIÓ!

PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,
50-70%-I<alkevesebb fűtési költség!

Gyomaendröd, Hösök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig
Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

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

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h.-p.: 8-'ZI-ig, SZO., vas.: 14-21-ig.

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

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

szombaton: 8-12-ig

NYÁRI ruhák,
CiPÓK vására!

Géprongy apható!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs út 63.

5500 Gyomaendröd,

"'HERIfII Ipartelepu.3.
• j 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.,,)
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GYOMAENDRODIBUTORBOU
Kisréti utca 36.· szám"

(vOltTejcsárnokka:lszernben) :."
AKCIÓS KONYHÁK: 57 000-66 ooo Ft

1,6-1,S·a$ FRANCIAÁGYAK 32ooo Ft·tol
3+2+1 ÜLŐGARNITÚRjK126000 Ft·tól --

T:ovábbi.kínálatunk:

Szekrénysorok
Ágyazható heverő"
Heverők, fotelág~"ak

Étkezőgarnitúrák
Kiegészítőkisbútorok széles választékban

Két bank kegvező hitelei! .
Ügyintézés a helyszínen

Credigeh Bank akciója uzletünkben! .

Nyitva tartás: hétfőtől pénteRig9-17 Óráig,
szombaton 9-12 óráig ...
"Telefon: 66/282~068

, ,

AGRO ARUHAZ
Fő út 15. sz.

7~ ?Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

Bogrács, bográcsállvány, ventilátor,
öntözőcső, szivattyú, szórófejek,
műanyag kukák kedvező áron,

festékek, drótfonat, fóliák
Gumicsizma, fűnyíró, szúnyogháló,

szúnyogriasztók
Befőző üvegek, üvegtető, alumínium

létrák
Kéziszerszámok, szögek, csavarok

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Tanulhatsz ezen a nyáron is!

&0 órás nyári intenzív
tanfolyamok indulnak
kezdő angol, kezdő német, kezdő olasz
és
alapfokú nyelvvizsga tréning
középfokú nyelvvizsga tréning
• heti 3x3 óra -- 6 hét: júl. 2.-aug.14.
• heti 5x3 óra -- 4 hét: júl. 2.- aug. 2. és
aug. 2.-szept. 2.

Jelentkezni lehet: július 20-ig
e-mailben:vendel@anet.hu;vendel@internet-x.hu

telefonon: 66-282-686, 20/9-142-122, 20/468-4876

(J 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@anet.hu
Nyilvántartási szám: OfHl077-D2

Egyéni Cég

NYELVTANFOLYAMOK
KEZDŐTŐl

ANYELVVIZSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendröd
Hársfa u. 8/1. T.: 20/9142-122

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

HITELEK KÖZVETÍTÉSE
GYOMAENDRŐDÖN

bármikor, bárkinek, bármire!
JENEI LÁSZLÓNÉ ÉVA

Érdeklődni:

66/386-825; 30/4522-183
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

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

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

Konyhai kisgépek, elektromos

kéziszerszámok, kerékpárok, televíziók,

konyhai edények, evőeszközök,

fűtésfelszerelés, gázkazánok,

fürdőszoba felszerelés, csövek

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

r·------_·_·_·_·_·_·_·,
. Hidegburkolást vállalok .
! Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587 !

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

L._._._._._.~._._._._.~
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A TARTALOMBÓl:
Tanulmányi ösztöndíj 2. oldal
Ingatlanárverések 3. oldal
Konferencia 4. oldal
Anyakkendő bemutatja viselójét 5. oldal
AGól-Suli továbbra is sikeres 6. oldal
Veszélyes gyom terjed 7. oldal
ARózsahegyi sikerei 8. oldal
167 hónap után 9. oldal

Tisztelt OlvasóI
Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy Gyomaendrőd Város 2007. évi prog

ramjában kiemeit helyet kapott a Szent István-napi rendezvénysorozat és a IX.
Nemzetközi Halfőző Verseny, amely idén háromnapos (aug. 18-19-20.)
szabadtéri rendezvény keretében kerül megrendezésre.

Al elmúlt évek nagysikerű versenyeinek folytatásaként immár kilencedik
alkalommal szervezzük meg 2007. augusztus 18-án.

Gyomaendrődi NEMZETKÖZI HALFÖZÖ VERSENYT,

amely eitől az évtől új helyszínen, a halfőző verseny megnövekedett hely
igényének megfelelően a Bethlen Gábor Szakképző Iskola Ipari tagozata
épületének udvarán (lIDL áruház mögött) kap helyet.

A IX. Nemzetközi Hallőző Verseny fővédnöke: Benedek Fülöp úr, a
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól.

Védnökei: dr. Orosz Sándor úr, országgyűlési képviselő, a Parlament
környezetvédelmi bizottságának alelnöke, a Haltermelők Országos Szövetsége
és Terméktanácsa igazgatója, valamint Várfi András, Gyomaendrőd város pol
gármeslere.

Anemzetközi halfőző versenyre előzetesen máris nagy az érdeklődés. Több
hazai országos hallőző versenyen rendszeresen részt vevő, benevező is jelezte
részvételi szándékát. Al előzőekből kitűnik, hogy Gyomaendrőd város olyan
háromnapos program szervezését támogatja, amely bizonyára elnyeri majd az
ország különböző régióiból érkezők tetszését is. Aprogramsorozat kiváló csalá
di kikapcsolódást kínál.

Al ajánlott fakultatív programok közül külön is felhívjuk afigyelmet aKner
Nyomdaipari Múzeum, a Liget-gyógyfürdő és az endrődi Tájház kínálta
lehetőségekre.

Gim: Taurinform Iroda, 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2. 66/386-851
Várjuk jelentkezését!

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teijes körű ügyintézés

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

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.
Mobil: 06/20/3596-842, 06/70/9455-793

TÜDŐSZŰRÉS
Tüdőszűrést tartanak Gyomán, a Katona

József Művelődési Központban augusztus
7-31. között. Hétfőtől csütörtökig 8-13, pén
teken/utolsó napon 8-12 óráig. Kérjük, hogya
TAJ-számot tartalmazó kártyát vigyék maguk
kal! Kártya hiányában a szűrést nem végzik el!

(Az endrődi városrészben decemberben
lesz a szűrés!)

HITELÜGYINTÉZÉS
Komoly banki és ügyintézési háttérrel!

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek
Alapkamatok: 0,99%, 1,99%, 3,95%-tól (évi kamat)
Árfolyamgaranciával (CHF), 5éves fix törlesztéssel

Új lakás vásárlás, ép~és, hitelkiváltás,használtlakás vásárlás, lakásfelúj~ás,

lakáskorszerűsítés, lakásbóvítés, időskori jelzálogjáradék, közalkalmazotti hitelek, •
vállalkozói hitelek

Adóságrendezés, SZOCPOL ügyintézés, gyorshilelek (akár 3nap alatt), fészekrakó
hitelek (35 éves korig), személyi hitelek (21 éves kortól), lakás lízing,

lakás visszalízing, időskori életjáradék, időskori jelzálogjáradék, termőföld vásárlás,
birtokhitel, köztisztviselői hitelek,

terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség stb.
Alapkamat +kezelési költségek, értékbecslés, folyósítás i jutalék, kedvezmények

és egyéb banki köllségek jelentős kedvezménnyel,
akár teljes banki költségmenlességgel ahitel típusától függően!

Aktuális akciónkról
bármikor személyesen tájékoztat juk!

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-áig!
Hitelek minimálbérrel vagy jövedelem nélkül is igényelhetóK!

FONTOS!!! Ahilelszerződések mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!
Ahilelügyinlézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán

vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerúen!
ÚJ! ÚJ! Szolgáltatásunk: ingallanközvetítés és értékbecslés.

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk! Hívjon bizalommal!
Az elvégzett munkáért felelősséget vállalunk!

Ügyféllogadás és leljeskörű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időponlegyezteléssel!

Tisztelettel Tóth János irodavezető 20/9220-990
Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó, ingatlanközvetítő, értékbecslő 20/9376c738

Boros Krisztina iroda/ügyvédi asszisztens 20/4551211; 70/5589-247
tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 5. (Spar-áruháZ mögött)
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A képviselő-testületi ülés anyagából 2007. július 26-án

NAPIREND ElOTTIEKBOL
./ Csárdaszállás, Hunya és Gyomaendrőd kistérségi képviselő-testületi ülés

sel kezdődött a napirendek tárgyalása. Az említett önkormányzatok képviselői

kistérségre vonatkozó megállapodásokat, alapító okiratot, iskolai tanulócsoport
létszámokat hagytak jóvá ..

./ Apolgármester úr beszámott a lengyelországi Pilzno testvérvárosban tett
látogatásáról, benyomásairól.

./ Az Endrődi Közösségi Házban Lehoczkiné Tímár Irén és Várfi András pol
gármester lakossági találkozón beszámolt a Csókási-zug i vízminőség-javító

beruházásokról. A megemelt vízszintet egyes telektulajdonosok örömmel, mások
bosszúsan fogadják, ugyanis a veteményesük a vízszintemelkedéssel veszélybe
került. A problémákat il jövőben megegyezéssel meg kell oldani. Egyébként a
környezetre is jó hatással volt avizek, ahárom holtág összekötése.

./ Budapesten a Francia Intézetben Francia Napok megnyitó jára került sor.
Kiemelle a polgármester úr a gazdasági vonatkozását e rendezvénynek, ugyanis
Békés megye erős kapcsolatot kíván tartani a franciákkal, s ebben Gyomaendrőd

is fontos szerepet játszik.
./ Edzőmérkőzésekkel folytatódik a labdarúgók felkészülése, ez azt jelenti,

hogy még nem következeit be akét csapat egyesülése
./ A gyermekek örömére megrendezték a Besenyszegi Gyermeknapot,

,Cibere" Varga Mihály fő szervezésében. Ez voll a harmincadik Besenyszegi
Gyermeknap.

./ Részt vett Várfi András Szarvas újratelepítésének 285. évfordulóján,
valamint annak megemlékezésén, hogy 240 évvel ezelőtt kezdte meg
tevékenységét Tessedik Sámuel lelkész avárosban.

./ 25-én aVII. Néprajzi Tábor megnyitójára került sor aVárosháza nagyter
mében. Ez azért is lényeges, mert Szonda István vezetésével eredményes nép
rajzkutatás folyik városunkban, amire büszkék lehetünk.

./ A lejárt határidejű döntések között szó esett az egészségügyi intézmény
továbbműködtetésének kérdéséről, sennek vizsgálata kapcsán arról, hogy az igaz
gató főorvos asszony lemondása miatt kialakult helyzet megoldására többféle va
riáció adódik, ezt jól körül kell járni. Adöntésre valószínűleg októberben kerül sor

NAPIRENDI PONTOK KÖZÜL
./ Módosrrották az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati

támogatásról szóló rendeletet. Az önkormányzat azoknak a40. életévüket még be
nem töltött fiatal házasoknak nyújt támogatást, akik aváros közigazgatási területén
vásárolnak vagy építenek lakást, továbbá azoknak, akik már korábban önkor
mányzati támogatás nélkül megszerzett lakásukat legalább egy lakószobával
bővítik ... Apénzügyi osztály jelenleg 223 rő támogatott részére 33641669 forint
összegű lakáshitel állományt tart nyilván, amelyből 69 fő rendelkezik hátralékkal,
összesen 948532 forint értékben. Abizottsági elnökök javaslata, hogya kérelmek
benyújtása, illetve azok elbírálása folyamatosan történjen. Ennek megfelelő a
módosítás: a támogatás iránti kérelem elbírálásáról a humánpolitikai bízottság a
kérelem benyújtását követő hónap rendes ülésén dönt.

./ Változnak a Városi Zene- és Művészeti Iskola 2007/08-as tanévre vo
natkozó térítési díjai. Például azeneművészeti ágban: (a tanulmányi eredménytől

függően) kitűnő 65500 FVév, jeles 87300 FVév, jó 109100 FVév, közepes
130900 FVév, elégséges 174600 FVév, elégtelen 218200 FVév. Ugyanez alista a
képzőművészeti ágban: 15500, 20700, 25800, 31000, 41 OOO, 51 700 Fl/év.

./ Feladatellátási szerződés alapján szeptember Hétől határozatlan időre a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményével biztosítja Csárdaszállás
közigazgatási területén élő óvodás korú gyermekek számára az óvoda; ellátást.

./ Beszámolt tevékenységéről aKistérségi Iroda (Projektmenedzseri Iroda). A
nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2007. június 30-ig
Belvízrendezés II. ütem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól
199700000 Ft; Mindenki ebédel-program 15 gyermek étkeztetése hétvégeken és
szünidőben a Gyermekétkeztetési Alapitványtól 675 OOO Ft; parlaglűmentesítés a
Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtól 2954484 Ft; 2007. évi köz
munkaprogram aBékési Kistérségben aSzociális és Munkaügyi Minisztériumtól
3562800 Ft; Egységben az erő-közmunkaprogram a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól 6895355 Ft. A további összesített adatokból kiderül, hogya
beszámoló készíléséig összesen 230090453 forint támogatást ítéltek meg
Gyomaendrőd önkormányzatának és intézményeinek, hiszen az iroda

közreműködött még más pályázatokban, az idegenforgalmi koncepció kidolgo
zásában, kistérségváltással kapcsolatos feladatokban, egyéb turisztikai kiadványok
elkészítésében ...

./ Pályázatot nyújlanak be aGazdasági és Közlekedési Minisztériummal és
más minisztériumokkal egyetértésben aFő úti kerékpárút III. ütemére. Ez az építési
pályázat, a korábbi elképzelésekkel ellentétben, kis módosítással, a Fő úton, a
Kodály utca és a közúti hid közötti szakaszra vonatkozik. A saját erő 40%,
44586 OOO forint lenne, az összköltség pedig 111 464 OOO forint.

,/ Ugyancsak pályázatot nyújtanak be aSelyem út III. ütemének megépítésére
DAOP-pályázatban aDél-Alföldi Regionális FejlesztéSI Tanácshoz. AKulich Gyula
és az Ipartelepi út közötti szakasz hossza 325 m és 6 m széles lenne. Ennek
megkívánt saját ereje 15%: 6,9 millió forint.

./ 2008-ban megépítendő belterüleli utak (8 db) a következők a kijelölés
szerint: Polányi u. V. ütem (Selyem-Sugár u. között), Polányi u. VII ütem
(Blaha-Sugár u. közölt), Polányi u. VI ütem (Toronyi-Mohácsi u. között),
Bessenyei György u, Fő út (Bartók-Tamási Á. u. között, Nap u, Kisfok u., Egressy
Béni u. Bruttó összköltsége kb. 67402500 forint lenne. Az eljárás, amennyiben
2008-ban kezdik el, egyszerű hirdetményes eljárás lesz, ha még az idén, akkor
nyílt eljárást kell folytatni aberuházás érdekében.

A városban zajló közmunkák irányítása a jövőben a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-hez tartozik. Az erre vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyták. Ateljesítésért
akft.-t havi 200 ezer forint megbízási dijat kap.

./ Az önkormányzat már eddig is sokat telt Gyomaendrőd tisztaságáérl, az
egészségesebb és élhetőbb városi környezet kialakításáért, akörnyezetvédelemért.
Azonban hatékonyabban kívánnak fellépni a település tisztaságáért, az ápoltabb
környezetérI. s mindezt közös összefogással a lakossággal, az intézményekkel,
vállalkozásokkal, a regionális hulladéklerakó üzemeltetőjével, a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatóságával. Hozzászólásokból ki érződött aképviselők aktív ten
niakarása. Főleg aszelektív hulladékgyűjtésre és aközterületi és külterületi szeme
telésre, hulladéklerakásra hívták lel a figyelmet, de szó esett a mezőőrök és a
közterület-felügyelők valószínűleg nem kellően eredményes hozzáállásáról is,
amelyet természetesen javítani kell.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDíJ
GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a

2007/2008-as tanévre felsőoktatási inlézménybe felvett gyomaendrődi fiatalok
számára havi 8000 FVfő/hó összegben - félévenként egyösszegben kitizetésre
kerülő 40 OOO Ft - tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a következő pályázati
feltételekkel:

Aképviselő-testület csak olyan felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalt támo
gal. aki gyomaendrődi lakos

• aki olyan felsőfokú tanulmányokat folytat, mely alanulmányok befejeztével
atelepülésen is hasznosítható

• elsőéves hallgató esetén amásodik félévre csak akkor kaphat támogatást,
ha eredményes első lélévet zárt, és atanulmányi állaga nem rosszabb aközepes
nél: második és további évfolyamok esetén az előző félév átlaga aközepes t eléri

• kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztévetlegalább atámogalás
igénybevéleiének megfelelő időtartamig Gyomaendrődön kíván dolgozni

• több pályázó esetén a fenti feltételek meglétekor a szül6k szociális
körülményei döntik el apályázatot

• apályázat nyerteseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban.
Apályázathoz csaiolandó:
• aszülők keresetigazolása
• igazolás, hogy felsőfokú intézménybe feivéleIt nyert, vagy már felsőbb

évfolyamokra beiratkozott
• nyilatkozat. hogya pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megál

lapodást köt.

Apályázat beadási határideje: 2007. szeptember 30.

Apályázal elbírálása: 2007. októberi képviselő-testületi ülés.
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1. BELTERÜLET 10080 6546 ml, szántó, 14,79 AK, Endrődi lemetőhöz közel 220000 10000

13444 2216 ml, szántó, 5,01 AK, Újkert sor 75000 1000
Helyrajzi Terület nagysága, cím, Kikiáltási ár Licitlépcső 13473/3 . 3420 ml, szántó, 7,73 AK, Újkert sor 115000 5000
szám egyéb megjegyzés (Ft) (Ft) 13510 3244 ml, szántó, 7,33 AK, Újkerl sor 55000 1000

141 1782 ml, Kossuth u. 32. 21858 OOO 50000 13549 2129 ml, szántó, 4,81 AK, Újkert sor (61600) 2000 500

1045 1238 ml, Révlapos, töltéshez közet 247 OOO 10000 13743 223 ml, kert, 0,58 AK, Újkert sor (76/200) 3000 500

1049 4702 ml, Révlapos, töltéshez közel 940 OOO 10.000 13845 2928 ml, szántó, 9,93 AK, Csepüs-kert 150000 5000

1388/2 289 m2• Kálvin János utca 28900 1000 14008/2 266 ml, kert, 0,69 AK, Pocos-kert 10000 500

1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8100 500 14316 1237 ml, kert, 3,23 AK, Pocos-kert 48000 1000

1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26800 1000 14822 1752 ml, szántó, 3,05 AK, Bánom-kert (144/1080) 10000 500

1391/1 343 m2, Kálvin János utca 34300 1000 14823 4428 ml, szántó, 7,70 AK, Bánom-kert (144/1080) 15000 500

1391/2 343 ml, Kálvin János utca 34300 1000 14824 1831 ml, szántó, 3,19 AK, Bánom-kert (144/1080) 6000 500

1391/3 339 m2, Kálvin János utca 33900 1000 14825 2116 ml, szántó, 3,68 AK, Bánom-kert (144/1080) 5000 500

1391/4 417 m2, Kálvin János utca 41700 1000 15053/1 4385 ml, szántó, 14,87 AK, Baltás (144/1080) 30000 1000

2937/35 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38000 1000 15057/4 836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Ballás 150000 5000

2937/36 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO 1000 15060/3 2268 m1, szántó, 2,77 AK, B6nom-zughoz közel 100000 10000

2937/37 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO 1000 15060/52 7093 m1, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel 300000 10000

2937/38 27 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO 1000 15175/2 1704 ml, szántó, 5,78 AK, Kecsegés-zug, vizparti 2000000 20000

2937/39 28 m2, üzlethely, gyomai piac 38 OOO 1000 15632 807 ml, ker!, 2,11 AK, Dan-zug, nem vizparti 250000 10000

3542/20 1271 m2, Gutenberg utca 508 OOO 10000 15653 915 ml, kert, 2,39 AK, Dan-zug, nem vízparti 280000 10000

3542/22 1270 m2, Gutenberg utca 254000 10000 0240/2 5754 ml, lakóház, udvar, gazdasági épület, szántó,

3542/23 1271 m2, Gutenberg utca 508000 10000 11,67 AK, Mezőberényi úthoz közel,

3542/25 1271 m2, Gutenberg utca 254 OOO 10000 az épület rossz állapotban van 150000 10000

3542/26 1270 m2, Gutenberg ulca 254000 10000 0296/12 2786 m2, szántó, 11,99 AK,

3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254000 10000 Mezóberényi úthoz közel, (1/3) 40000 1000

3542/28 1271 m2, Gutenberg utca 254000 10000 01171/8 1ha 1623 m2, szántó, 14,18 AK, Nagyállás 142000 5000

5463 548 m2, Juhász Gy. utca 7, 01250/8 5000 ml, szántó, 7,58 AK, Görögállás 76000 1000

a lakóház alapterülete 70 m2 1500 OOO 20000 01278/5 5754 ml, szántó, 10,01 AK, P6 alom (316) 50000 1000
5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19., 01339/13 9840 ml, udvar, Póhalom, volt tsz. közponl 150000 5000

az épületet bontani kell 400000 10000 01482/2 5755 ml, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel 70000 1000
5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640000 10000 02117/25 1ha 4621 ml, szántó, 60,97 AK, 2, szarvasi dúló 610000 10000
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50000 1000 02128/6 4315 ml, tanya, gyep, 2,69 AK, 3. szarvasi dúló 40000 1000

6553 675 m2• Vadász u. 9. 50000 1000 02155/4 4316 ml, sZántó, 19,51 AK, Polyákhalom 190000 10000
6554 632 m2, Vadász u. 8. 50000 1000 02206/15 2652 m2, szántó, 3,97 AK, Décs-páskum és 6. dúlő közt 40000 1000
6555 638 m2, Vadász u. 7. 50000 1000 02229/9 2381 m2, gyep, 3,71 AK, Sóczó-zughoz közel 37000 1000

6556 573 m2, Táncsics u. 19, 50000 1000 02253/13 4140 ml, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum 90000 1000

6557 514 m2, Táncsics u. 17, 50000 1000 02284/19 1ha 3686 ml, gyep, 7,12 AK, Décs-páskum,

6708 1053 m2, Fő út 90. 630 OOO 10000 szarvasi határ 71000 1000

7507 1191 m2, Vasút sor 11. (Nagylapos) 297 OOO 10000 02289/2 5440 ml, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum, szarvasi határ 85000 1000

7523 1162 m2, Mester u. 10. (Nagylapos) 290 OOO 10000 02291/1 9014 ml, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum, szarvasi határ 78000 1000
02294/6 1ha 1642 ml, szántó, 24,31 AK, Décs-páskum,

Az árverés idíípontja: 2007. szeptember 28-án, de. 10.00 óra. szarvasi határ 240000 10000
02299/13 2ha 7532 ml, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel 480000 10000

2. KÜLTERÜLET 02313/10 4170 ml, gyep, 6,51 AK, Fazekas-zug 65000 1000
02313/12 1ha 1692 m2, szántó, 23,74 AK, Fazekas-zug 237000 10000

Helyrajzi Terület nagysága, cím, Kikiáltási ár Licitlépcső
02356/30 1319 ml, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános

szám egyéb megjegyzés (Ft) (Ft) iskola, az épület lebontva 200000 10000

8141 1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő 50000 1000
02426/17 280 m2, gyep, 0,44 AK. Kisrél, Gyoma és Endrőd határán 4000 500

8652 3290 m2, szánló, 7,44 AK Öregszö lő (1857/3290) 31000 1000
02438/22 1ha 8201 ml, szántó. 38,20 AK, Görögállás 382 OOO 10000

8709/5 1406 ml, kert, 3,67 AK, Öregszölő 42 OOO 1000
02438/27 8284 ml, szántó, 11,67 AK, Görögállás 117000 5000

8801 1637 ml, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug, nem vízparti,
02532/1 4408 ml, szántó, 9,96 AK, Varjas 100 OOO 5000

aterep egyenetlen, nagy mélyedés található rajta 150000 5000
02533/11 4ha 1838 m2, szántó, 79,22 AK, Varjas 790000 10000

8861 1859 ml, szánló, 2,27 AK, Bónom-zug, nem vízparti,
02629/5 5755 ml, szántó, 10,01 AK, Csejli-Iapos 100000 5000

bányaszolgalmi joggal terhelt 300000 10000
02689/8 2ha 4441 ml, szántó, 54,14 AK, Csejti-Iapos

8862 1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug, nem vízparti 300000 10000
bányaszolgalmi jog aMOL javára 500000 10000

8863 1715 m2, szántó, 2,09 AK. Bónom-zug, nem vizparti 250000
02724 130 m2, szántó, 0,29 AK, Koplaló, mezőtúri határon 3000 500

10000 02732/9 3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug
8864 1715 ml, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug, nem vízparti, 30000 1000

bányaszolgalmi joggallerhelt akÚI fúrásponljálól
02743/7 1679 ml, szántó, 1,73 AK, Simai-zug 17000 1000

50-es körzelben 250000 10000
02769/4 1ha 7563 ml, gyep, 28,91 AK, Tövishál 290000 10000

8943 1784 ml, szántó, 7,44 AK, Bónom-zug, nem vízparti 290000 10000
9040 2021 ml, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug, nem vízparti 320 OOO 10000

Az árverés idöpontja: 2007. szeptember 5-én, de. 10.00 óra. Az árverésre jelent·

9186 2438 ml, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug, nem vízparti 350000 10000
kezólc számától függöen pótidöpontok: 2007. szeptember 6. és 7.,10.00 óra.

9880 2010 m2, szántó, 8,38 AK, Kocsorhegy 32000 1000
10074 1298 ml, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8) 50000 1000

Az ingatlanárveréssel kapcsolatos felvilágosítást apolgármesteri hivatal mííszaki
és vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. Tel.: 386·122/136 mellék.
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Az idei termésről
Nemrég olvashattunk országos előzetes beszámolót az idei búzatermés

alakulásáról, és megtudhattuk, hogy nem tartják jónak aminisztériumban a
termésátlagot, hektáronként átlagosan csak 3,6 tonnát várnak. A ga
bonafélék aratása után megkérdeztük a gyomaendrődi Agrofém Kft.
képviseletében személyesen Katona Lajost, hogy mondja el, náluk hogyan
alakultak eddig a betakarítás i eredmények. Katona Lajos elmondta a
Híradónak, hogya búza kifejezetten jó eredményt adott, hektáronként 5,6
tonnát. Ennek termőterülete idén 160 hektár volt. Közepes termést pro
dukált a repce 1,9 tonnás eredménnyel (65 hektáron), a fénymag viszont
gyengén "szerepelt" 1tonna hektáronkénti terméssel (190 hektáron). Abio
zab közepes mennyiséget termett, 9 tonnát hektáronként. ezt 33 hekláron
vetettek. Azonban afelvásárlási árak jók, és így az esetleges gyengébb ter
mést valamelyest kárpótolják - tette hozzá Katona Lajos. -bk-

Mit akar a kormány?
ABékés Megyei Önkormányzat 2007 januárjában kereste meg először

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot a gyomaendrődi

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a kétegyházi
Szakképző Iskola és Kollégium megyei önkormányzati tulajdonba vételével
kapcsolatban. Benedek Fülöp szakállamtitkár arról tájékoztatta az önkor
mányzatot, hogy "az iskolák fenntartói feladatainak átadása összhangban áll
jelenlegi törekvéseinkkel. .. ". Ennek alapján az iskolák és az önkormányzat
szakmai egyeztetésbe kezdett, és előkészítette a megállapodás-tervezetet.
AFVM képviselői' megismerték a megyei önkormányzat oktatás átszer
vezésére vonatkozó célkitűzéseit, és elfogadták, hogy azok az oktatási cent
rumok részeként folytatják szakképzési feladataikat.

2007 júniusában ismételt megkeresésünkre aminisztérium képviselő

je a következőkről tájékoztatta az önkormányzatot: jelenlegi végleges
álláspontjuk az, hogy az önkormányzatoknak a FVM nem kívánja oktatási
intézményeit átadni, így 2007. július Hétől atervezett megállapodás nem
jöhet létre.

Mit akar akormány?- kérdezhetjük joggal, hiszen egy hosszas, majd'
féléves egyeztetést követően is csak egy jelenlegi végleges álláspontjuk
van. Semmibe veszik azt aféléves munkát, melyet amegye, az iskolák szak
emberei végeztek, és ami még fontosabb, semmibe veszik 262 fő kétegy
házi és 565 fő gyomaendrődi diák jövőjét és aközel 200 fő dolgozó sorsát!
Hogyan tervezhető így ajövő? Hogyan készíthető e/ő egy olyan szakképző

központ, ahol az oktatás mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag is
megfelel annak akihívásnak, melyet atérség munkáltatói is várnak és elvár
nak?

Domokos László, Gyomaendrőd országgyűlési képviselője,

aBékés Megyei Közgyűlés elnöke

Konferencia Békés megyei
szociális szakemberek számára

Gyomaendrodön
Békés megyében összefogott öt település családsegítő és gyer

mekjóléti szolgálata, hogyamegyében dolgozó szociális szakemberek
számára képzéseket szervezzen. Az öt település: Gyomaendrőd,

Békéscsaba, Dévaványa, Sarkad és Mezőberény. Az összefogásra az
apropót az EU Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 2.2-es
komponensére kiírt pályázat adta. A pályázat keretében konzorciumot
hozlunk létre, és az alábbi képzéseket valósítottuk meg 2005. novem
ber 1. és 2007. június 30. között:

1. Számítógépes képzés (Gyomaendrőd)

2. Mediációs képzés (Békéscsaba)

3. Esetmegbeszélés (Békéscsaba)

4. EU-s ismeretek képzés (Dévaványa)

5. Önmenedzselő tréning (Dévaványa)

6. Jelnyelvi képzés (Sarkad)

7. Szupervízió és személyiségfejlesztés (MezólJerény)

Azárójelben szereplő településnevek jelzik, hogy hol szerveztük és
valósítottuk meg az adott képzéseket.

Minden képzésünk ingyenes volt a résztvevők számára, és gyer
mekfelügyeletet is biztosítottunk már egy igénylő esetén is.

A projektünk záró akkordjaként konferenciát szerveztünk 2007.
június 4-én Gyomaendrődön, aKatona József Művelődési Központban,
ahová meghívást kaptak amegye szociális szakemberei, Gyomaendrőd
intézményvezetői, apartnerek fenntartói.

Akonferencia moderátora Lovas Zsuzsa pszichológus, aLege Artis
ügyvezelője voll. Ő a projektben mint képző is részt vett a mediációs
képzésen.

Alig pár perccel1 Oután aTérségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,

Czikkely Erika köszöntötte a megjelenteket. Utána Várfi András,
Gyomaendrőd város polgármestere nyitotta meg akonferenciát. Az első

előadás során Pál Jánosné, a projekt menedzsere bemutatta a prog
ramot a tervezéstől a megvalósításig. Ezután Forgó Györgyné, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociálpolitikai szakállamtitkára
adott tájékoztatást a legfrissebb támogatási rendszerről. A kél előadás

után lehetőséget adtunk akérdések felvetésére, melyekre választ kaptak
a résztvevők.

Ezután ebédre invitáltuk a résztvevőket, majd Szentirmai Judit, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium miniszteri biztosa adott tájékoz
tatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírandó pályázati
lehetőségekről. Végül Révész Magda, a budapesti Fióka Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője tekintette át előadásában aszociális szakma jelenét
és jövőjét.

A konferencián részt vevők számára átadtunk egy csomagot, mely
tartalmazta aprojekt kiadványán és CD-jén kívül aForgó Györgyné által
szerkesztett és 2007-re aktualizált kiadványt a szociális ellátásokról,
valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szóróanyagait. Ezen
kívül akonzorciumi partnerek településeikre vonatkozó színes prospek
tusokat is adtak a résztvevőknek, bízva abban, hogy szabadidejükben
pihenési szándékkal is ellátogatnak környékünkre.

Avisszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, sokan dicsérték a
szervezést és az előadásokat is.
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Fiatal amatőr alkotók
Július 17-én a Katona József Művelődési Központban adtak helyet

a fiatal helyi amatőr alkotók képeinek. A kiállítás megnyitóján meg
tudtuk, hogy Izsó Sándor ötlete volt a fiatalok bemutatkozásának ez a
módja. A képeikkel megjelenő alkotók: Csatári Alexandra, Gyuricza
Barbara, Kovács Csilla, Kondor Nóra, Lövei Zsófia, Kolozsvári Viktória,
Molnár Anna Lívia, Izsó Sándor, Nagy Brigitta, Novák Hanga, Mészáros
Annamária és Zilahi Imre. Akiállítás rendezője Hevesi Nagy Anikó volt.
Megtekinthető augusztus 5-ig.

Amegnyitó utolsó mondatai így hangzottak Köszönöm afiatalok
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátották alkotásaikat, s ezzel rádöbben
tettek bennünket arra, hogy mennyi fiatallehetség jár közöttünk Gyoma
endrődön ...

A nyakkendő bemutatja
viselőjét

Nyakkendője elárulja ki-ki mennyit ér, bemutatja az embert, leleplezi
lényét, tükrözi szellemét - ezzel aBalzac-idézettel kezdte beszédét Farkas
Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke június 29-én az Endrődi Közösségi
Házban, ahol Kalmár László, aBethlen Gábor Szakképző Iskola tanára és
Lukács László, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatója
gyűjteményéből rendezett kiállítást nyitotta meg.

A 370 kiállított nyakkendő előtt Farkas Zoltán elmondta, a
közvélemény-kutatási adatok szerint a földön minden ötödik-hatodik
ember nyakkendőt hord. Már korábban is ismerték a nyakkendőt, de csak
XIV. Lajos francia király korában terjedt el. Aváltozó világban anyakkendő

is állandóan megújul.
Az alelnök kifejtette, ma meglehetősen széles skálán mozog a

nyakkendők ára, már ötszáz, ezer, kétezer forintért is kapható, ez még
elérhető árnak számít, ugyanakkor árulnak, húsz-, harminc- ötvenezer
forinIért is. Bár az olcsóbb és drágább nyakkendők között anyagában,
megjelenésében van különbség, de aki társaságát öltözködésével meg
akarja tisztelni, az akkor is elegáns, ha kétezer forintos nyakkendővel

jelenik meg. A beszéd után Lukács László Szent Gellért-érmet nyújtott át
Farkas Zoltánnak.

Kalmár László anyakkendő történetéről elmondta, hogy azt XlV. Lajos
francia ki rály idejében az angol-francia háborúban ahorvát katonák ter
jesztették el, akik otthon, hazájukban jegyajándékként kedvesüktől kapták a
kendőt, és azt hűségük jeiéül hordták a nyakukban. Lukács László a
nyakkendőviselés etikettjébe avatta be amegnyitó résztvevőit, bemutatta a
kötés egyik módját is.

Anyakkendő-kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

Az OMart könyvesboltban Balogné Takács Katalin
kézimunkáiból rendeztek kiállítást, amelynek kezdési
időpontja július 15-én volt.

Az idei parlagfűelleni védekezést támogatja a Dél
Alföldi Regionális Munkaügyi Központ július 1-jei kezdés
sei. A megítélt támogatás mértéke 90%. Az önkormányzat
12 fő regisztrált munkanélküli 3 hónapos foglalkoztatására
nyert támogatást 65500 Ft/fő/hó bért figyelembe véve,
valamint a programhoz csatlakozó eszközbeszerzésre is
90%-os támogatási mértéket, egységesen 90 ezer forint
összeget határozott meg a munkaügyi központ. A program
összköltsége 3282760 forint, a támogatás 2954484 fo
rint, a saját forrás 328276 forint.

* * *

Lukács László és Kalmár László

"e e
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• Cromnendrőd, Blahél L u. ~.

• Gyomaendrőd. Kossuth u. 20.
o Hunl"'. Rák6cl! ül 6.
• C5árdáuáUás. Petőfi u. 15.
• Körö$"larcsa.. KOS$uth u. 17.
o Mezőberény, Békési út b.
• Murony, földlo'ári u. 4.
• Békés. SzarvAsi u. I.
• Bélmegyer. Pttófl u. 51.
• Békéscsabil. Mcdny\Ínslky u. 8.

• Alapllvd 1957. "m/Ífus 18.•

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

lU ol<.oCl 2007. :lU~~ I-Iól oAlÓbe, j 141 U",.
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Az 50 éves Takarékszövetnezet 50 ajándéka

És ha még nyerni akar, akkor töltse
ki a 100.000 Ft-onkéntátnyújtott
kérdőívünket.és nyerje meg
értékes ajándéktárgyaink "
egyikét, vagy él -~\'

fődíjat, egy

Opel Astra
személygépkocsit. "li~::;~
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A Gól-Suli továbbra is sikeres
Örömmel jelenihelem - kezdte Gál István, a Gól-Suli megalapítója,

vezetője a beszámolót -, hogya Gól-Suliból kinevelkedeit palánták a
Gyomaendrődi Városi Sportegyesület serdülő csapatának tagjai (most
14-16 évesek) a megyei serdülő bajnokság szeghalmi csoportjában az
ELSŐ helyen végeztek (aranyérem)1

A Megyei Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogyamegyében lévő

serdülő bajnokságokban küzdő csapatok első két helyezettjei még kör
mérkőzés keretében döntsék el , hogyamegyén belül ki, milyen helyezést
érdemel. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezeket az összecsapásokat is sike
resen vettük, smár megyei bajnokként vehettük át az erre az eseményre kiírt
kupát. Gratulálok agyerekeknek ehhez!

A Gól-Suli játékosai ebben az évben is részt vettek labdarúgó tornán
Örkényben, valamint edzőtáborozáson Ásotthalmon. Nagyon fontos hír még,
hogy ebben az évben is lesz Szaloncukor Kupa 200? december 15-én, ezzel
ünnepelhetjük atizediket' - tette hozzá Gál István.

Békés az összefogás megyéje
Elkészült aBékés Megyei Önkormányzat 2007-2013 közötti időszakra

szóló társadalmi-gazdasági programja. Az "Összefogás megyéje" program
célul tűzte ki, hogy Magyarország egyik legtöbb versenyhátrányt felhalmo
zott vidékének további leszakadása megálljon, sutána fejlődési pályára áll
hasson.

Az új szemléletű megyei önkormányzat felvállalja, hogy érdekeket
képvisel és véd, értékeket őriz és fejleszt, samegye egészében gondolkodik
és közszolgállat. Agazdaságfejlesztés területén elsőbbséget élvez a44. sz.
főút mielőbbi gyorsforgalmi úttá történő kiépítése. Folyamatosan javítandó
az itt élő lakosság életminősége. Hogy mindez megvalósulhasson, a
megyei önkormányzat önmagán kezdi aváltoztatást: saját intézményrend
szerét korszerűsíti. Méghozzá úgy, hogy közben a gazdasági-pénzügyi
egyensúlyt megőrizze.

Nemzetközi gitárverseny
Nemzetközi gitárversenyt rendeztek Szerbiában, Szabadkán, 2007.

június 26-tól július 1-jéig. AVárosi Zene- és Művészeti Iskolát képviselte
Cserenyec Dóra Ezen anemzetközi rendezvényen második helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Szabó Mária. Gratulálunk akiváló teljesítményért!

Az elkövetkező években egészségügyi és szociális feladatainkat úgy
kell megoldani, hogy az emberek minél kevesebb hátrányt szenvedjenek. Az
erőforrásokat úgy kívánjuk elosztani, hogy jusson közoktatásra,
közművelődésre, sportra, ifjúságra, nemzetiségre. Nemzetközi kapcso
lataink biztatóan alakulnak, az Európai Unió nyitási politikájának előnyeit

mi is előnyeinkre használhatjuk ki.

Békés megyének van integrált esélyteremtési terve, amely ajövő garan
ciája. Nagyprojektjeink a holnapba tekintenek. Ezek magvalósulása a
területfejlesztésnek lendületet ad, javítja a versenyképességet, ösztönzi a
befektetéseket. Békés megye, a Békés megyeiek sok nehézséggel
megküzdöttek már életük, történelmük során. így lesz ez most is.

Domokos László, aBékés megyei közgyűlés elnöke
Békéscsaba, 2007. június 18.

Csapadékmérö
Június 20. és július 20. között lehullott

csapadék mennyisége Gyomaendrődön: 25,6 mm
volt. -HA-

Amegyei bajnokság győztesének járó kupa áladása acsapalkapilánynak. Mészáros Dávidnak

KERTME~I MIH4L~ ~IZT~LOI

.Házak, lahásoki>~lsőépíféSi:~Q tervezése
Fahái~~'ké8;ítése;:'ij6$zi~~teft ajtók,

'f(' ~ ....... .." .

« -ablakok' cseréje, gyáJ:'tása
':' E~edi kerítéselemek
~.. ,~~~rendelés szetmt

GYOMAgN DRőD l BajcsylZ? út 111. sz.
.86/30/5757-430.. ,!

Akétszeresen győztes csapat
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A Rózsahegyi iskola atlétikai sikerei
2007. május 4. Strang kupa országos minősítő verseny,

Békéscsaba.
Húsz tanulóval vettünk részt, 2 aranyat (Szőke János 60 m gát,

Szakálos Edina 100 mgát), 5 ezüstérmet (Szőke Diána 60 mgát, 4x100
mváltó, Szakálos Edina távolugrás, magasugrás, 8x50 makadályváltó),
2 bronzérmet (Szőke Diána kislabdadobás, 4x100 m fiú váltó) és
különdíjat (Szerető József 600 m) szereztünk.

Május 10. Körzeti Diákolimpiai Többpróba Bajnokság, Gyoma
endrőd.

Itt hét csapattal, összesen 43 tanulóval vettünk részt. Csapatban 6
aranyat, 1 bronzot, egyéniben 6 aranyat, 4 ezüstöt és 4 bronzérmet
szereztünk. Egyéni dobogósaink: aranyérmesek: I. kcs.: Szabó László,
Dudás Réka. II. kcs. Szőke János, Szőke Diána. III. kcs. Palercsik Dávid,
IV. kcs. Szakál os Edina. Ezüstérmesek: Tólh Alexandra, Szentmiklósi
Márk, Nagy Sándor, Balázs Tímea. Bronzérmesek: Rédaí Klaudia,
Neibort Erika, Szujó László, Barna Nikolett.

Május 20. Általános iskolák megyei atlétikai versenye, Békéscsaba.
5 iskola részvételével amásodik helyen végeztünk a12x400 m-en.
Május 21. Egyéni és váltó kétpróba megyei diákolimpiai döntő,

Békéscsaba.
Csapatban 2 ezüst-, egyéniben 3 arany- és 2 ezüstérmet nyertünk.

Fiú I. kcs. 2. hely! Csapattagok: Szabó László (egyén iben 2. hely!),
Nagy Sándor, R. Nagy Valentin, Papp Károly, Csapó Elek. Leány 100 m:
Balog Hajnalka 1. hely (13,3mp), leány magasugrás: Szakál os Edina 1.
hely (145 cm), leány súlylökés: Szakálos Edina 1. hely (10,57 ml, leány
távolugrás: Szakálos Edina 2. hely (490 cm), leány 4x600 m váltó 2.
helyi

Május 22. Hárompróba megyei diákolimpiai döntő, Békéscsaba. A
körzeti győztes tanulóinkkal vettünk részt. Leány II. kcs. Szőke Diána 1.
helyi (479 p. isk. rek.)

Május 23. Négypróba megyei diákolimpia döntő, Békéscsaba. Itt is

[ • Rendőrségi hírek • ]
I Június 22-én jelentette be egy gyomaendrődi lakos, hogya

külterületen lévő tanyája körüli legelőről kb. 1300 darab libát tulaj
donítottak el, aminek értéke több, mint 2,5 millió forint. Lopás
miatt ismeretlen tettes ellen megindult az eljárás. Ezt követően,

egy hétre rá, Hunyán is elloptak mintegy 1000 darab libát egy
telepről.

I Július közepén lopás miatt eljárás indult egy helyi férfi ellen,
aki a Kner Nyomda feljelentése alapján mintegy 600 ezer forint
értékű papírt akart eltulajdonítani a nyomdából. A lopás kísérletét
a nyomda készenléti szolgálata észlelte, és értesítette a rendőr

séget.
I Az elmúlt időszakban több lakásba törtek be városunk

területén. Jellemzője, hogy főleg nappal, munkaidőben történtek
az események. Az elkövető feltehető logikája szerint ilyenkor
munkában vannak általában az emberek, és ezt használja ki.
Jelenleg ismeretlen elkövető ellen folyik az eljárás.

I Továbbra is előfordul besurranásos lopás. A rendőrség fel
hívja a lakosság figyelmét, hogy a lakás, az ingatlan védelméről

gondoskodjanak, ne hagyják nyitva a kapukat, ajtókat, mert ezzel
nagymértékben megkönnyítik a besurranó tolvajok d~lgát.

akörzeti győztes tanulóinkkal vettünk részt. Fiú III. kcs. Palercsik Dávid
3. helyi (669 p i. L)

Május 24. Ötpróba megyei diákolimpiai döntő, Békéscsaba. A
körzeti győztes csapatunkkal vettünk részt aversenyen. Leány IV. kcs. 1.
helyi Csapattagok: Szakálos Edina egyéni ben 1. hely!, Balázs Tímea
egyéniben 3. hely, Balog Hajnalka, Barna Nikolett, Lakatos Erzsébet,
Pintér Nikolett.

Június 11-12. Egyéní és váltó ötpróba országos diákolímpiai dön
tő, Budapest. Amegyei bajnokainkkal utaztunk a versenyre. A IV. kcs.
4x600 mváltónk és ötpróba csapatunk egyaránt a6. helyen végzett.

Június 17-18-19. Regionális többpróba és országos egyesületi
bajnokság, Békéscsaba. Összesen hét fővel álltunk rajthoz: Palercsik
Dávid 1. hely - 4 próba, isk. rek. Barna Nikolett 2. hely - 4 próba B.
Pintér Nikolett 3. hely - 4 próba C. Szakál os Edina 2. hely - 6 próba,
isk. rek. Szőke Diána 1. hely - távolugrás 444 cm.

Július 3-4. Serdülő összetett többpróba bajnokság, Budapest.
Békés megye válogatotljának színeiben 5 tanulónk versenyzett: 13 éves
fiú: 4 próba A, Palercsik Dávid 3. hely, iskJek. Eredményei: 80 m gát
13,20 mp, magas 147 cm, távol 500 cm, gerelyhajítás 32,73 m. A4 fős

fiú csapat tagjaként országos bajnoki címet szerzett!
15 éves leány - 6próba: Szakálos Edina 4. hely, isk. rek. A13 éves

leány csapat tagjaként Pintér Nikolett a6. helyen végzett.
Dobogós helyezéseink: országos szakosztályversenyen 1 csapat

aranyban 1 csapattag, 4 ezüstérmes csapatban 5 csapattag, 1 bronz
egyéni. Országos minősítő versenyen 5 arany-, 7 ezüst-, 7 bronz.
Regionális versenyeken: egyéni ben 5 a., 3 e., 2 b. Megyei diák
olimpiákon: egyéniben 5a, 3 e., 2b., csapatban 3a., 4e., 3 b. Megyei
szakosztályversenyen: egyéniben 2 a., 4 e, 1 b, csapatban 1 e. Körzeti
diákolimpiákon: egyéniben 25 a., 18 e., 18 b., csapatban 14 a., 4e., 5 b.
Összesen 148 érem: 60 arany, 49 ezüst és 39 bronz.

. Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző

I Az utóbbi időszakban ismét fellángolt a kerékpárlopások
hulláma. Főként a MÁV-állomás, a Penny Market-parkoló környé
kéről viszik el a sokszor nem csak a lezáratlan, ám a lezárva
otthagyott kerékpárokat is. A jármű valamihez történő odalaka
tolása sem nyújt kelfő védelmet, de sokkal inkább biztonságos,
mint a lezáratlanul hagyott bicikli. Erre nagyon ügyeljenek!

I Július 13-án, délután igazoltatott a rendőrjárőr egy motorke
rékpárost, aki bukósisak nélkül ülte meg a motorját. Az
intézkedés során kiderült, hogy a jármű vezetője ittas volt, nem
volt vezetői engedélye, illetve a járműre vonatkozóan nem volt
kötelező felelősségbiztosítása.

I Korábban is találkoztak a rendőrjárőrök ittas motorossal,
akin szintén nem volt bukósisak, nem volt kötelező biztosítása,
valamint jogosítványa sem.

I Júniusban, az egyik este folyamán, tíz óra körüli időpontban
igazoltattak egy gépjárművet, s ekkor kiderült, hogy a vezető az
illumináltság állapotában volt. Őt a rendőrjárőr vérvételre szállí
totta, s ott megállapították, hogy a férfi közepesen ittas állapot
ban vezette járművét. Ellene folyik az eljárás.

I Az elmúlt hetekben az átlagosnál több ittas gépjárművezető

és ugyancsak ittas kerékpárossal szemben intézkedtek a
rendőrök. Az ilyen jellegű ellenőrzések, az ittas vezetők kiszűrése

a jövőben is folytatódni fog.
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Az első világháborúban a 101. Ezredben szolgált és harcolt
gyomai, endrődi katonák emlékére

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai gyalogsága 1882. év végéig
80 ezred ből állt. Már régi elképzelés, terv volt, hogy az ezredek számát
növeini kell, esetleges külső támadás miatt. Aszervezés eredményeként
1883. január i-jével 22 gyalogezredet állítottak fel a monarchia
területén. Ezek között volt a 101. Gyalogezred is. Az ezred Békés,
Csanád, Csongrád vármegyék katonáiból állt, akiket a hűség, a meg
bízhatóság, a vitézség jellemzett. Akkortájt szokás volt az új ezred új
zászlajának felszentelése. Erre 1893-ban Zágrábban került sor. Azászló
egyik oldalán arany felirattal a következő állt: "Győzelem és dicsőség

tegyen velünk!" Amásik oldalon arannyal hímzett magyar címer mellett
"Gróf Wenckheim Frigyesné, született Wenckheim Krisztina grófnő".

Az avatásra előző napon, augusztus 11-én Zágrábba érkezett a
Békéscsabán állomásozó IV. Zászlóalj küldöttsége, amely húsz főből

állott. A 101. Ezredhez bevonuló katonákat kiképzésre általában a
Balkánra, továbbá a Drávától délre eső területekre és Bécs melletti
gyakorló területre vitték. 1910-től kezdve négy éven keresztül
Nagyváradon folyt a kiképzés. A katonák "Körös-parti Párizsnak" ne
vezték avárost.

Valamennyi alaptalan híresztelés ellenére tudnunk kell avalóságot,
hogya monarchiának politikai célja volt az 1800-as évek végétől kezdve
az Égei-tenger partján fekvő Szaloniki kikötőjéhez való eljutás.
Oroszország ellene volt ennek az elképzelésnek és mindent megtett,
hogy sikertelen legyen avégrehajtás. Amonarchia diplomáciája, terve
kudarcba fulladt, és ugyanakkor Szerbia minden eszközt megragadott,
hogya monarchiát háborúba rántsa. Hosszú éveken át szaporodtak a
háború kitörésének feltételei (elemző politikusok, szakértők szerint: sza
porodtak a robbanó anyagok), és csak egy szikra kellett ahhoz, hogya
nemzeteket egy hosszú, borzalmas, kegyetlen háborúba sodorják. Ez a
szikra bekövetkezett, amikor 1914. június 28-án Szarajevóban Ferenc
Ferdinánd trónörököst és feleségét egy Princip nevű egyetemista pisz
tollyal agyonlőtte. A merénylet után a monarchia jegyzékbe foglalta
álláspontját, és követelményeket javasolt Szerbiával szemben. Aválasz
jegyzék átadása előtt aszerb kormány általános mozgósítást rendelt el.
Aválaszjegyzékben a követelésünket körmönfont szerkesztésben, meg
fogalmazásban elutasították.

Oroszország 1914. július 30-án elrendelte az általános mozgósítás!,
mert Németország kijelentette, hogya monarchia mellé áll, és kérte,
szüntessék be aháborús előkészületeket. Az orosz általános mozgósítás
után 24 órával később, 1914. július 31-én amonarchia is kiadta aren
delkezést. A fenti dátum előtt már megindultak a behívások, sőt a 7.
Hadtest mozgósítását július 28-án elrendelték. Ennek eredményeként
sűrű tömegben lepték el a békéscsabai laktanyák környékét katonai
ládákkal, fehér tarisznyákkal abehívott tartalékosok. Az elkövetkező na
pokban már Gyoma és Mezőtúr hídjaira a101. Ezred őrségei vigyázlak.

1914. augusztus i-jén Oroszország megüzente aháborút amonar
chiának. Ezt követően léptek be a szomszédos, majd a távolabbi
nemzetek aharcokba, smel elkezdődött anégyéves, kegyetlen, hosszú,
öldöklő háború. Aharcok folyamán a101. Ezred zászlóaljai részt vettek
abalkáni, olaszországi, oroszországi harcokban. Jóindulatú, szófogadó,
kötelességtudó, kitartó, engedelmes és elöljáróikat tisztelő, szerető har
cosokként ismerte meg az ország őket, akik a szó legnemesebb
értelmében hősök voltak. Hős katonáink ötvenkét hónapon át odaadó
vitézséggel, önfeláldozó hősiességgel, sok szenvedés és nélkülözés
árán védték az ezeréves HAZA minden talpalatnyi földjét. Afentieket jól
igazolják, hogya háború folyamán az ezred katonái az alábbi kitün
tetéseket kapták: Arany vitézség i érmet kapott 19 fő, Nagy ezüst vitézsé
gi érmet kapott 714 fő, Kis ezüst vitézség i érmet kapott 2840 fő.

Amíg katonáink a különböző harctereken becsülettel feleltek meg
férfiúi szent kötelezettségüknek, amíg véreztek, tűrtek és szenvedtek,
addig az idehaza bujkálók, az életbiztonságban pihenő üzérek felborítot
ták arendet, fegyelmet. Ezek aszájhősök, katonaszökevények avérrel és
hősiességgel szerzett rendfokozatokat, kitüntetéseket tépdesték le be
csületes katonáink vitézi mellényéről, és saját magukat tüntették ki.

Bekövetkezett Trianon, svele az ezeréves HAZA pusztulása Azonban
a101. Ezred hősiessége nem felejtődött el, nem szűnt meg. Ahősiesség,

avitézség itt van, itt él acsonka hazában, és az ezredszellem példát nyújt
utódainknak, az ifjabb nemzedékeknek, mert nemzetünk ereje ahagyo
mányokból, hősei példájából táplálkozik, mert "az nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért! ... " (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Gyomaendrődről 71 katona vett részt a 101. Ezred alakulataiban,
végigharcolva a csatatereket. Valamennyi katonáról névreszólóan
emlékezünk meg fényképével együtt a következő folytatásunkban (Új
Gyomaendrődi Újságban - a szerk.) Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy
figyeljék a megjelenő folytatásokati -Hunya Alajos-

Búcsúszó 167 hónap után
Egysztlzhatvanhét. Ez a sztlm az általam készített, tizennégy év

alatt kiadott Híradó /apsztlmainak összességét takada. Kezdetben
nem tudtam, mekkora ftlba vágtam a fejszét. Nem volt egyszerű,

sorban fe/merültek gondok, problémák. Kaptam hideget-meleget
vegyesen, éppen eleget az esztendők sortln. Azttln akadt sikeres
időszak is, de tlltaltlban a szürke, munkával teli hétköznapok voltak
jellemzők. Igyekeztem megfelelően kiszolgálni a kedves Olvasókat,
figyelve az önkormányzat elvárásait is. Felvettem a kesztyűt az
egyenlőtlen versengésben is másokkal, ami, mint kiderült, végered
ményben felesleges volt. de rosszat nem tett, legfeijebb feszült
séget, némi izgalmat keltett... Szolgáltam három polgármester ideje
alatt, bár ez öt ciklust érintett igazság szerint. Végül egyszázhat
vannyolc hónapot töltöttem a Hírad6nál - mint felelős szerkesz
tője -, amit az önkormányzat szócsövének is szoktak emlegetni 
némi éllel... Értesüléseim szerint ilyen hosszú ideig senki sem
készítette a Híradót, főleg nem egymaga.

Ugyanakkor próbáltam a politikai oldalaktól és irányzatoktól
távol tartani magam s a lapot. Törekedtem a tárgyilagosságra.
segítettem mindazokat, akik hozzám fordultak. vagy írásaikkal.
témáikkal, ötleteikkel felkerestek. Természetesen mindenki és min
den nem férhetett be a havi szerkesztésekbe, az újságba. Remélem.
az érintettek már nem neheztelnek ezért.

Most, szeretném megköszönni a tisztelt képviselő-testületeknek,

a jegyző úmak, a hivatal dolgozóinak, hogy tizennégy éven át a
mai napig bíztak bennem, megfelelő, szakszerű. jó partnerek voltak!

Nagyon köszönöm a Kedves Olvasóknak. hogy ennyi éven át
támogattak, megvtlsárolták a Híradót. Jólesett mindannyiszor.
amikor azt hallottam. hogy keresik már az új lapot. A sokszor nem
túl sima úton haladva ez a támogatás nagyon kellett.

Köszönet illeti a békéscsabai Paulik és Társa, a gyomaendrődi

Fett Print és végül. de nem utolsósorban. a szintén helyi Baiu Print
nyomdák munkáját iSi

Ez a Iapszám, amit a kedves Olvasó kezében tart. tudtommal a
Híradó utolsó száma, melyet ezen a néven (és általam készítve)
megjelentettünk, s megért 26 évfolyamot. A jövő azonban
kifürkészhetetlen, s az is lehet, hogy egy másik lap, egy új újság
hasábjain találkozhatunk ismét, de akkor természetesen más
körülmények között, nem tudom.

A polgármester által vezetett képviselő-testületnek kívánom.
hogy eredményes és a lakosságot, a választóikat szolgáló, az önkor
mányzat kereteit figyelembe vevő munkát végezzenek a továbbiak
ban isi

Tisztelettel búcsúzom: Biró Károly, a Gyomaendrődi Hiradó
felelős szerkesztője
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TULIPÁNOS ÓVODAI OKTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

200&. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK, 19. D) Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2.)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 20. E) Közhasznú tevékenység ráfordításai
2006. ÉVI ADATOK EFt-BAN (1+2+3+4) 10860 12901

21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 10860 12901
Sorsz. Atétel megnevezése Előző év Tárgyév 22. Ebből: továbbutalt támogatás
1. Befektetett eszközök (2-4. sarok) 628 554 23. 2. Rá/ordítást jelentő eszközváltozások
2. Immateriális javak 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
3. Tárgyi eszközök 628 554 25. 4. Rá/ordításként nem érvényesíthető kiadások
4. Be/ektetett pénzügyi eszközök 26. F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 3877 5247 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
6. Készletek 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
7. Követelések 240 571 29. 3. Rá/ordítást jelentő elszámolások
8. Értékpapírok 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
9. Pénzeszközök 3637 4876 31. G) Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+-2) 1639 1410

10. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN 4505 5801 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
11. Saját tÓKe (12-16. sarok) 3801 5211 eredménye (N1-E/1-E/4) 1639 1410
12. Induló tőke 3000 3000 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
13. Tőkeváltozás -838 801 eredménye (B/I-F/1-F/4)
14. Lekötött tartalék 34. H) Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)
15. Tárgyévi eredményalaptevékenységből 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben

(közhasznú tevékenység ből) 1639 1410 realizált eredménye (A/1I-Ej2-E/3)
16. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben
17. Kötelezettségek 704 590 realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
18. Hosszú lejáratú kötelezettségek 37. I) Adózás előtti eredmény (B/1-F/1 )+-H/2
19. Rövid lejáratú kötelezettségek 704 590 38. J) Fizetendő társasági adó
20. Passzív időbeli elhatárolások 39. K) Tárgyévi eredmény 1639 1410
21. FORRÁSOK (PAsszívÁK) ÖSSZESEN 4505 5801 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi

eredménye (N1+N1I)-(E/1 +E/2+E/3) 1639 1410
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK eredménye (I-J) O
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK

EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2006. ÉVI
ADATOK EFT-BAN TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Sorszám Atétel megnevezése Előző év Tárgyév 42. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű
a b c E ráfordítások 6829

1. A) Összes közhasznú tevékenység 43. 1. Bérköltség 4126
bevétele (1.+11.) 12499 14311 44. ebből - megbízási díjak

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETI BEVÉTELEK 45. - tiszteletdíjak
(1 +2+3+4+5) 12499 14311 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1268

3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 47. 3. Bérjárulékok 1435
4. a) alapítótól 48. B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 5629
5. b) központi költségvetésből 9276 10298 49. C) Értékcsökkenési leírás 441
6. c) helyi önkormányzattól 2675 3538 50. D) Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű
7. d) társadalombiztosítótól ráfordítások 2
8. f) továbbutalási céllal 51. E) Aszervezet által nyújtott támogatások
9. e) egyéb 548 475 (pénzügyileg rendezett)

10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 52. F) Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
11. 3. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel
12. 4. Tagdíjból származó bevétel
13. 5. Egyéb bevétel KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM ,IELENTŐ BEVÉTELEK
15. B) Vállalkozási tevékenység A kapott költségvetési támogatásokat az alapító okiratban meghatározott

bevétele (1+2) O O módon használtuk fel és számoltuk el.
16. 1. Pénzügyileg rendezel! bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 2007. 05. 08. Giricz Ilona
18. C) Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1) 12499 14311
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APRÓHIRDETÉSEK
A Gyomaendrődi Híradó felfüggesztésével az Önök apróhirdetését
szívesen fogadja a Híradó eddigi szerkesztöje által szeptemberben
indítandó Új Gyomaendrődi Újság is. Az augusztus folyamán
beküldött hirdetését megjelentetjük a szokásos feltételekkel a
Bazár és Irányár címü hirdetési lapokban is ingyenesen.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Tel.: 66/386-479, mobil:
06/20/2216-633, e-maii: szendre@fibermail.hu

... ~ .. ~;; .....•..:;; "~" :, :' .. ; ; "' ~ .. ~._ " ,..

Üzlethelyiségek és irodák kiadók!
GYOMAEI\J ORŐO, Kossuth u. 18. sz. alatt.

Tel.: 06/30/9580-478, 06/30/9580-479

Lakás és nyaraló eladó!
Gye., IIjúsági ltp. -en lakás és

igényesen kialakított Sóczó-zugi nyara
ló együtt vagy külön-külön eladó, iliet
ve értékegyeztetéssel családi házra
cserélhetó.

Érd.: egész nap a 06/20/3744
122-es teletonszámon lehet.

JARMU

Vegyes celre, 120 I eladó (5 Efl). trd.:
284-252 -b-4x-

Gye., 2 szoba összkomfortos családi háZ
kis portával kiadó albérlőnek. Ugyanitt
elektromos kerékpár eladó. Érd.: 285-833
HasználtcIkkek kaphatók: fagyaszIó,
kombihútő, betonkeverő, konyhai
sarokülő, fűnyíró, kályha stb. Érd.: Körgál
u. 25; 282-366; 30/9781-803; 30/4873
964

KaZán, fatüzelesű, 45 cal, burkolt, keveset
használt. átalakítás miatt eladó. 50 EFI.
Érd.: Vad Imre, Gye., Vidovszky u. 9/1.
-b-4x-

eladó. Ár megegy. szer. Érd.: 70/5504
319 -b-4x-

HáZI szalámi eladó. Gye, Móra F. u. 20;
284-082

HaJszárltó bura, haJmosó tál, lepter
gőztisztító, kézi masszírozó eladó. Csere
gyerekágy, pólyázó. Ár megegy. szer.
Érd.: 30/4850-422 -b-4x-

Egyedl gyártású dlesellassúJármű 1 t
teherbirású, érvényes műszakival, 2008.
09-ig, eladó. I.ár 240 EFt. Érd.: 30/3408~
705 -b-4x-

4 ütemű Wartburg autó 54 e km, első

lulajdonostól eladó. I.ár 180 E Ft. Érd.:
Gye., Móra F. 20.; 66/284-082 -b-4x-

SImsan Schwalbe megkímél t állapotban
eladó. Érd.: 70/2179-662

Jó állapotban Kawasaki GPZ 400R gyor
sasági motor eladó. I.ár 400 EFl. Érd.:
30/6126-740 -B-4X-

Veszélyes fák, fenyB IS, kivágása,
gallyazása, tűzifa felvágása, ill.
elhanyagolt kertek, telkek géppekkel való
kaszálását vállalom elérhetó áron. Érd.:
70/2830-347

Gyomán, Árpád u. 32. sz. alatt Ikerház,
összkomfortos, sürgősen eladó. I.ár 11 M
Fl. Érd.: 30/4658-996 -b-4x-

Régi tlPUSÚ hajlítolt váZu kerékpár eladó.
Terménydaráló is. Érd.: 284-538

Gye., Hámán K. u. 3 szoba, összkomfor
tos 94 ml-es hasznos alapterületű koc
kaház 706 m2-es telekkel eladó. I.ár 6 M
Ft. Érd.: 30/9637-922

VEGYES

Endrod, RIdegváros, Fazekasl u. 11. sz.
3szobás, összkomfortos szilikát ház nagy
alsóépülettel, dupla garázzsal, csendes
környezetben, igényes udvarral eladó. I.ár
8,5 MFI. Érd.: 30/4658-996 -b-4x
Endrod, RIdegváros, Vasvári P. u. 3. sz.
alatt 2 szobás, összkomfortos, gázkon
vekloros parasztház sürgősen eladó. I.ár
3 MFt. Érd.: 30/4658-996 -b-4x-
Gye.. Október 6. ltp. -en 3. em 1,5 szobás
lakás eladó. I.ár 5,8 MFt. Érd.: 70/6131
941 -b-4x-

400 mZ-es ipari és
kereskedelmi célra egyaránt

alkalmas ingatlan eladó:
Bajcsy-Zs. út 63. sz.

Érd.: 20/9235-489

30/5456-981 -b-4x-

SpA lábfürdős méreglelenltes! trd.:
Erdósné Czmarkó Ilona 30/2457-956
Eladó 6 db eredeti PS II. játék CD (6 E
FVdb). Érd.: 70/5857-945 -b-4x-

Gye., csendes helyen, padlásszobás,
központi fútéses ház garázzsal, mel
léképületlel eladó aKörgát u. 25. sz. alatt.
Érd.: ahelyszínen, 20/9889-925

Gépi méregtelemlést vállalok. trd.: este
66/284-785 -b-

Falallcskát és a"Szívedbe zárva" c. filmet
keresekI Tel.: 06/30/3540-706

Egyedl gyártásu pelenkáZós kiságy bal
dachinnal, tartozékokkal felszerelve és 3
funkciós babakocsi eladó. Ár megegy.
szer trd.: 30/6032-973 -b-4x-

1200 db 2hornyú hófogós csabai cserép

·------.---------------------.-.--------------------------------------------------------~

lNG~ENES CSERfBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) \
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Gye., Napkeleti úton 2szobás gáZkonvek
toros, belülről felújított ház eladó, vagy
szeptembertől albérletbe kiadó. Ár meg
egy. szer. Érd.: 70/7732-949; 70/2614
329 -b-4x-

Bontásra, felújitásra eladó a Napkeleti u.
18. sz. alatti ház. Ár megegy. szer. Érd.:
70/5799-770 -b-4x-

Gyoma központjában 3 szobas lakás
eladó, vagy kiadó (melléképület, pince,
garázs van.) Vállalkozásra is alkalmas.
I.ár 10M Ft. Érd.: 661283-940; 20/2276
536 -b-4x-

Gyomán, Tompa u. 16. sz. alatt 3 szobás,
összközműves ház ipari árammal, nagy
telken eladó. Érd.: 70/2251-689; 66/282
645

Gyomán, a Hunyadi u 59. sz. alatt 3
szobás, összkomfortos felújított paraszl
ház sürgősen eladó. I.ár 6,5 M Ft. Érd.:

Gyomán, a Hősök útján 2 szobás családi
ház nagy portával eladó. Érd: 20/4612
327

Gyoma, KálVin u. 42. sz. padlásteres
családi ház nagy portával eladó. I.ár 12,5
MFI. Érd.: 20/7746-921 -b-4x-

Gye., (Gyoma) Csokonai u. felújított
családi ház melléképületekkel, nagy
portával eladó. I.ár 6,6 M Ft. Érd.:
70/5691-352 -b-4x-

Gye., Vásártéfl ltp 28/BfIl/6. sz. alatti
erkélyes, felújílottlakás eladó. I.ár 7MFt.
Érd.: 70/3116-288 -b-4x-

EndrBd (OregszBlo) Kör u. 48. sz. alatti
ház eladó. 2 szobás, fürdőszobás,

közponli fútéses. Ár megegy. szer. Érd.:
70/2614-329: 70/7732-949 -b-4x
Gyomán, a ZrmYI M. u. 43/1. sz. alatti
bekerített építési telek fúrott kúttal, csalá
di okok miatt sürgősen eladó. I.ár 1,3 M
FI. Érd.: 30/3542-125 -b-4x-

udvarú családi ház eladó. I.ár 6,7 M Ft.
Érd.: 20/2615-238; 30/3408-705 -b-4x
Gye., Napkeleti u. 2 szobás gáZfutéses'
családi ház nagy telekkel 300 ml mel
léképülettel eladó. I.ár 4,2 M Ft. Érd.
62/442-858; 30/2307-967 -b-4x-
Gye., Harcsás-zugban 500 n.öl szán
tóföld eladó. I.ár 150 EFt. Érd.: 62/442
858; 30/2307-967 -b-4x-

Belülrőligényesen felújitott100 m2-es, 3
szobás kockaház 36 m2.es garázzsal a
fürdőtől 300 m-re eladó. Érd.: 30/4850
422

Endrödön, a templommal szemben lévo
utca, Zrínyi Ilona u. 3. sz. alatt 2 szoba,
összkomfortos, kertes, családi ház eladó.
Kisebb házat beszámítok. I.ár 6 M Ft.
Érd.: 70/2734-406 -b-4x-

Gye., Hámán Kató u. 4. sz. alatti kertes,
családi ház eladó. Érd.: Ugrinné dr.
Katona Klára ügyvédnél és a 30/2713
033 lelszámon lehet.

Gyomán, Arany J. út 16. sz. alatt 4
szobás, komfortos ház eladó. Érd.: a
helyszínen; 20/5266-573 Ár megegy.
szer. -b-4x-

Gye., a fürdohöz közel. 2 szobás,
összkomforlos, telefonos ház fúrott kúttal
eladó. I.ár: 7,5 M . Érd.: a helyszínen
(Körös sor 2.); 66/285-652 -b-4x-
I.ár 8 M Ft. trd.: 16-20 óra között
70/3843-329 -b-4x-

Gye., Vásártéfl Itp.-en 3 szobás kívül
belül felújított lakás eladó. Érd.: 30/7486
630

Gye.-ön 3 szobás, 100 m2-es, összkom
fortos családi ház eladó. I.ár 8,8 M Ft.
Érd.: 70/9438-212 este 17 óra után, szo.,
vas. egész nap. -b-4x-
Gye., Oregszoloben 2 szobás, fürdoszo
bás ház, 1ha földdel eladó. I.ár 2,5 MFt.
Érd.: 66/312-013: 20/9807-583 -b-4x
Gye., Kecsegés-zugban (Sulek-kert) víz
parti, horgásztelek eladó. I.ár 2,2 M Ft.
Érd.: 16 óra után és hétvégén: 66/386
191; 30/9985-096 -b-4x-

Gye., KIS Bálint u. 10. sz. alatti telőtér

beépítéses családi ház garázzsal eladó.
I.ár 15,5 MFt. Érd.: 20/5465-817 -b-4x
Gye. október 6. ltp. 1. ép. 4. emeleti 2,5
szobás 2erkélyes lakás eladó. I.ár 5,5 M
Ft. Érd.: 30/9552-150; 20/5465-817 -b
4x-

Gye., Kecsegés-zugban vízparti telek
(967 m2), hétvégi házzal, stéggel,
horgászati joggal eladó, fúrott kút van.
I.ár 5 M Ft. Érd.: Gye.. Juhászné Bögi
Ildikó Zrínyi M. 59/1 -b-4x-

INGATLAN

Gye., összkomfortos, hbszlgetelt családi
ház kialakított padlástérrel eladó, vagy
értékegyeztetetéssel 1, vagy 2 kisebbre
cserélheló. I.ár 10,5 MFt. Érd.: 20/2406
391 -b-4x-
Endrod központjában 3 szobás,
összkomfortos, belülről felújított kis

Gyoman, egyszobás+nappalls, belülről

teljesen felújltott, összkomfortos, részben
bútorozott parasztház (internettel, kábel
tévévei, garázzsal) eladó. I.ár 4,5 M Ft.
Érd.: Osan Ríta Gye., Bercsényi 15. -b
4x-

Gyomán, Arany J. u. 845 m2-es telken,
145 mLes, 5 szobás, összközműves

vályogház melléképületekkel (vál
lalkozásra alkalmas), bútorozottan, v.
anélkül, azonnal beköltözhetően eladó.
(Akár két generáció számára is
kialakítható.) Kisebb ház, nyaraló, vízpar
ti telek beszámítása. I.ár 8,5 M Ft.
Finanszírozás megoldható. Érd.: 20/221
66-33 -b-4x-

Gye., Fő ut 88. sz. alatt összkomfortos
családi ház eladó. I.ár - . Érd.: 30/5984
419 -b-
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Teljes körű temetkezési
szolgáltatás

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 117. sz.
Tel./fax: 66/280-251

Éjjel-nappal hívható telefonszám:

06/30/6967-117

, 2s

AUTÓSISKOLA • Gyomaendröd, Hösök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2007. augusztus 14-én, 17 órakor
Endrődön: 2007. augusztus 14-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
. Vá/lalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez, '7",

valamint targoncához.~Továbbá vállalom: ~ I

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.

~,,~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.

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

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~~~ '.
'~hobby-o kemPInl!szakuzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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

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

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ácskasá

gokat • régi shlbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

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

\... ~~~ai_Z.:~t:..Gl~m::..n~r~d.:.~o:.s~~~ ~9.:..J

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 111.

Tel./fax: 661282-095,06/20/9142-122
E-maiI: vendel@aneLhu

,
YOMAN

A KOSSUTh u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdVElŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTÓ! HÁZiG sZÁllíTÁS!

= x~...s:s=~

&~varroda,~~omaendrőd~~ossuth u.;..18. alatt ~
Varradámban vállalom: nOI felsoruhazat

hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi méret
szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,

alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
Nyi/va tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. 11

b=2~~~~~:~~:~~~~~;~~~J

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

. PAPIRDOBOZ i
St~colt és hagyományos I

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS ~
I.
I
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ÚJ BENZINKÚT NYílT! KiZÁRÓlAG MINŐSÉG I MOL ÜZEMANYAG, 95· ös BENZIN, DIESEL,
AUTÓGÁZ és PB gázpalack. A mindenkori MOL átlagár alatti árakkal.
GYOMAENDRŐD, SZARVASI ÚT-ENDRŐDI VÁSÁRTÉR, NYITVA: 5.00-21.00 óráig.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Fém csarnokok, magtárak
tervezését, kivitelezését

vállaljuk!
06/20/9527·636

TAPÉTÁK
Papír, selyem, habos 600 Ft-tól 2500 Ft-ig
Öntapadós 45 cm széles 295 Fl/m

67,5 cm széles 495 Fl/m
Csempe mintás mosható 1020 Ft/m
Fűrészporos 30 m-es 800 Fl/tekercs

33,5 m-es 1125 Fl/tek.
Bordűrök

Fali és ajtóposzterek
Mennyezetlapok 645 Fl/2 m2

Szegőlécek sarok és oldalfali különböző szélességű

és mintázatú
Festékek
Festő, tapétázó szerszámok
Nyitva tartás
h.-p.: 8-12-ig; 13-17.30-ig, sza.: 8-12-ig
Tel./fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

~ ~:~~,.;.. ~AA":'}.-s..~_ :~:'=-_-"';;;;;;:':"""""""""'1Iilf'l

Anikí~
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

FÜGGÖNY AKCiÓ a kész/et erejéig!!!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

r·_·_·_·_·~·~·~·_·_·_·,

iMA-ZSI PAPIR-IROSZER BOLT i
· Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. sz. .
I Ajándék, játék, bizsu • kreatív hobby • háztartási I
• eszközök· fénymásolá~ spirálozás. Illatszerek, I~ •I A.VON ésOR1FLAMr:: .t~~~ékek h~ti rendeléss~I!~<Tes I
• TIcket Service Accor, s.P,E.~~? Sodexno •
I Selyemvirág, rattanbútor!._______ I
· Iskolai tanszerek nagy választék ' .
I Napo~ta változó akciók! I
· NYARRA STRANDCIKKEK! .
L._._._._._._._._._._.~

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

Állunk a lakosság és a közületekrendelkezésére az alábbiakkal:

D:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történo kiszállítás
-temetkezési szolgáltatás
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LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53.

TElEfoN: 284-255
INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, PÉNTEk, SZOMbAT 10-1 1. lO-iCj

SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

• SZEMÜVECjEk kÉSZÍTÉSE, jAvíTÁSA •

OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlASZTÉkbAN kApHATÓkl

MÉG jAvÁbAN TART A NYÁR! MOST VÁSÁROlj A MECj NAPSZEMÜVEGÉT

30% -os kEdvEZMÉNNyEl A LÁTSZERÉSZ ÜzlETbEN!

NAPSZEMÜVEG Akció A kÉszlET EREjÉiG!

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁIÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElEnd: Szarka Cala [,\TSZERÉ5ZMESTER

SZERELÉSI DíJ - 3000 Ft
+ ANTENNA - 4500 Ft

Családi - lus csomag
3990 forint havídíjé !

36 magyar nyelvű c atornávaJ
kíváló kép és hangmínőséggel

Akár 2 bel 'ri egységgel!
Akciós fe/tételek szerint - További rész/etek üzletünkben

Te/emax Távköz/éstechnika
I Békéscsaba Gyóni Gu. 6. TeI.:66/442-755
Gyomaendrődi szere/őnk:20/9-266-853

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

NYÁRI ruhák,
cipffk vására!

Géprongy kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

.. ,
TUZEP·TELEP

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
Szezonvégi tüzelővásár:--TOLGV.

TÜZELŐUTALVÁNYOKBEVÁLTÁ5A!
Építőanyagk gyári áron,

S EM M E LRD C K burkolók...

Telefon: 06/30/3343-791,

06/30/6318-071, 66/284-812 este

Tel/fax: 66/280-259

5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u, 3.

THERNI iX ~~i~f~:614,
Epítőipari Kft. _J - 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 ...)

8EL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

C- L i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS - HŐSZIGETELÉS

- GIPSZKARTON SZERELÉS, ZSINDELYEZÉS
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek' gipszkarton

válaszfalak, burkolatok' Üvegszövet hőszigeteléshez135
Ft/mz • 12,5 mm: I 180 Ft/tábla, impregnált 12,5 mm:

1940 H/tábla' Estrich beton 681 Ft/40 kg,
hőszigetelő rendszer 1535 H/mz/3 cm-tól,

ISOVER 10 cm hőszig. 6690 Ft/tek., tetőfóliák már 80
Ft/mZ-tól, faanyagok, Frühwald térkő AKCiÓ!

PROKONCEPT energiatakarékos építési rendszer,
50--70%-ka\ I<evesebb fűtési költség!

Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Tel.: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

Nyitva tartás: hétköznap 7-17, szombaton 7-12 óráig
Csemperagasztó 25 kg 860 Ft/zs.

SILUETT FITNESS CLUB
FÉRFI- ÉS KÜLÖN NŐi BODYTEREM. SZAUNA,

INFRA-SZAUNA, SZOLÁRIUM, MASSZÁZS!
Női torna - stepaerobic - aerobic

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

Nyitva tartás: h_-p.: 8-21-ig, szo., vas.: 14-21-ig.
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Tanulhatsz ezen a l'Ilyáron is!

NYELVrANFOLYAMOK
KEZoőrŐL

A NYElVVllSGÁIG
Róza Vendel ev. Gyomaendrőd
Hársfa u. 8/1. l: 20/9142-122Egyéni Cég

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-I!lail: fsandor@maiI.externet.hu, honlap: www.fordsandorservice.hu
Mmden szombaton és vasárnap nyitva! ,

60 órás nyári intenzív
tanfolyamok indulnak
kezdő angol, kezdő német, kezdő olasz
és
alapfokú nyelvvizsga tréning
középfokú nyelvvizsga tréning
.. heti 3x3 óra -- 6 hét: júl. 2.-aug.14.
.. heti 5x3 óra -- 4 hét: júl. 2.- aug. 2. és
aug. 2.-szept. 2.

Jelentkezni lehet:
e-mailben:vendel@anet.hu;vendel@internet-x.hu

telefonon: 66-282-686, 20/9-142-122, 20/468-4876

\J RÓZA VENDEL ~
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

Fő út 1561 SZ6I

7~ ?1t4té
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

A

Bogrács, bográcsállvány, ventilátor,
öntözőcső, szivattyú, szórófejek,
műanyag kukák kedvező áron,

festékek, drótfonat, fóliák
Gumicsizma, fűnyíró, szúnyogháló,

szúnyogriasztók
Befőző üvegek, üvegtető, alumínium

létrák
Kéziszerszámok, szögek, csavarok

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Megnyitottam ÁRVARÁZS néven boltomat!
Ajándéktárgyak, játékok, papfr, frószer, kozmetikai áruk kaphatók!

Szeretettel várok minden Kedves Vásárlót!
efm: Endrőd, Rózsa presszó mellett

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-',

. HITELEK KÖZVETÍTÉSE .
,#J~ ••

GYOMAENDRODON
bármikor, bárkinek, bármire!

JENEI LÁSZLÓNÉ ÉVA
Érdeklődni:66/386-826; 30/4622-183

L._._._._._.-._._._._._._._._._._._._._._.J
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DIEGO MÚS.ZAKI

~lU'l:Uior
BLACK RED WHITE 1:1

NYÁRI AKCiÓK!
Bombaár: 7mm-es parketta 1590 Fl/m 2-től

Darabszőnyeg akció: 1490 FI/db-tól
Libra padlószőnyeg 1299 FI/m2

Carma PVC 690 FI/m2

Függöny: Havaii Voile 150 cm-es 690 FI/m
Nizza sötétítő 690/m HO-es
Karnisok és tartozékok 2896 FI/garnitúra
Csillár
Marin falikarok 599 Ft - Iza függeszlék 1499 Ft
íróaszlallámpa 1599 Ft- Korál függeszlék 2499
Tapéta: KIÁRUsíTÁS!
- papír- és selyem-tapéták és kellékeik

Számítógép DTK AFS DC 300 PE+ Étkező garnitúra: asztal+4 szék 29 900
P43 Ghz Dual-Core 2048 MB, 250 GB, Atix 1055 Asztal+6 szék 59 900 Ft

PCI-E 256 MB Wiktor szekrénysor több színben
DVD-RW 119 999 Ft elemenként kedvező áron

DTK AFS DC 300 PE P4 3GHz, Dual-Core 512,250 íróasztalok hatalmas választékban
GB, ATXX 550 PCI-E 128 MB, DVD-RW 114 999 Ft 11 600 Ft-tól

DTK AFS 264 DV CEL 2,8 GH, 256 MB, 160 GB, Mintás gyermek forgószékek 10 100 Ft
DVD-RW 74 999 Ft '_'_'.

Note-book: Fujitsu Siemens U2055 H IT EL
Celeron 1,5/512 MB/60 GB/DVD-RW/LNX 134 999 .~hirelügyln'ézés a helyszínen!
P7610 AMO Semp3100/2x256 MB/40 GB/DVD-RW !Budapest Bank, Beneficial Zrt, Magyar Cetelem

124 999 Ft - Kezdje atörleszlésl3 hónap .múlva
DVD-filmek 299 Ft-tól! -:00 elorin,Ug.50% öner6-befizeté'ssel jöve®lem

..!.9.~qJ.asnel~iJl! ._. • _ __.•....._..

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 9.00-18.00; szombaton: 9.00-13.00 óráig
Gyomaendrőd területén aházhoz szállítás ingyenes! • Hitelügyintézés ahelyszínen!!!

Áruházunk: Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (volt Lakatos nyomda épületében) található! Telefon: 66/285-559

53300 Ft
36900 Ft
44900 Ft
43400 Ft
9900 Ft

24900 Ft
49900 Ft

~"E~ ~E&:E.1!IlIJ.""'~
ÉJ' :

&:".L~""'~L~N

Minöségi falicsempék, padlólapok, kádak,
zuhanykabinok elérhetö áron!

ÚJDONSÁG:
150x150 hidromasszázskád+gözkabin 449 OOO Ft

(trópusi zuhany, digitális vezérlő, beépített FM rádió, beépített
telefon, török gőzfürdő, lábmasszírozó, ózon sterilizáló,

színterápiás felsővilágítás ... )
• 170x75 cm-es akryl kád (láb nélkül) 17 900 Ft

• fürdőszobaszekrény 55 cm-es 29 900 Ft
• egyiptomi falicsempék és padlólapok bevezető áron: 1790 FVm2

Fürdőszobai kiegésZítők, zuhanypanelek, csaptelepek, ragasztók,
fugázók, szaniterek széles választékban!

Mediterrán burkolókövek
Utólagos hőszigetelő rendszerek

Lakásvi lágítási fe lszereIések
Ne felejtse: nálunk aminőség az első!

Ingyenes házhoz szállítás Békés megyében 50 ezer forint feletti
vásárlás esetén!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17.30, szombaton 8-12 óráig
Tel.: 66/284-528; 06/20/9667-647

Augusztusi szenzációs
akciós ajánlat!!!

Bárány garnitúrához víkend-szett az ajándék:
1 db párna, 1 db nyári takaró

Bárány garnitúra
Birka garnitúra
Birka pálmamintás
Bárány kockás garnitúra
Mágneses lepedő

Gyermek bárány garn.
Vákuum matrac
(80, 90x 200 cm)
natúr fenyő ágykeret:
160, 180x200 cm 81 900 Ft
90x200 cm 38 500 Ft
LUXOR matrac 61 OOO Ft
Press Compact matrac 39 900 Ft

Ha most részletre megrendeli, családját karácsonyra
meglepheti AKCIÓS gyapjú termékekkel! Tessék
számolni, most igazán megéri!
Az ak ió 2007. 8. i·től a készlet erejéig tart!

Békéscsaba, Petöfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ~
ATESCO Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 •

Gyomaendrödl 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 kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/30/9580-479
E-mail: gyehirado@freemall.hu'TeIjesztikagyomaendrödikereskedök' Engedélyszám: 1lI/PHF/108/BE ISSN 1417-7390
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