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Akinek Hofit is köszönhetjük
Unokája segítségével emlékeztünk a színészIegendára

Azt mondja büszke rá, színészének az unokája, a jövőt. A legenda pedig
hogy Gyomaendrődön Abóczkyné Rózsahegyi még mindig köztünk él,
van egy általános iskola, Marika nyilatkozott így. fotókon, régi filmeken,
ami Rózsahegyi Kálmán Szerinte tisztelni keH a de ami még fontosabb: az
nevét viseli. A XX. század múltat, mert csak erre emlékekben.
egyik legnagyobb magyar tudjuk építeni a jelent és (Folytatás a 5. oldalon)

Uhrin Benedek
újra a színpadon

Uhrin Benedek újból szÍn- jelentették a legnagyobb si
padra lépett, még a nyáron a kert az előadáson, a Best of
Szigeten varázsolta el a kö- Uhrin Benedek című CD-t
zönségét, november közepén pedig dedikálta a mester.
egy gyomaendrődi rendezvé- Szerkesztőségűnknek pedig
nyen lépett fel három szám elárulta azt is, hogy milyen a
erejéig. A Rebeka már-már viszonya Fekete Pákóval.
klasszikussá vált melódiái (Folytatás a 4. oldalon)

Pékekpékje
Bella Antalt Életmű-díjjaljutalmazták

A Magyar Pékszövetség megye egyik legismertebb jén ők sem a magatartá
a legmagasabb szakmai szakemberét. Akik egykor sukra kapták a legjobb
elismeréssel tüntette ki az iskolapadban ültek ma érdemjegyeket. Az pedig
BeHa Antalt, az Életmű- már a szakma kiválóságai, egyértelművolt, hogy Tóni
díj átadásakor egykori sokan elismert vállalkozók. bácsit tartják a legjobb
munkatársak, tanítvá- A visszaemlékezéseikből mesterüknek.
nyok is köszöntötték Békés kiderült, hogy annak ide- (Folytatás a 2. oldalon)

Ütős kis év volt
Egy kis HUN-BOX történelem

Hat és fél évvel ez- már nem övezte akkora
előtt megalakult Gyoma- lelkesedés. Váradi Zoltán
endrődön a HUN-BOX 2008. őszén "felélesztet
Sc. A küzdősportokat te" a klubot, idén már jöt
kedvelők ismerkedhettek tek is a sikerek, egyebek
meg a különböző sport- mellett öt világbajnoki
ágak alapjaival, ám a kez- ezüstérem.
deti felbolydulást később (Folytatás a 6. oldalon)
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a KBC csoport tagja

borúban, mint sokan mások,
ők is nélkülöztek. A kenyeret
csak jegyre lehetett kapni,
ha egyáltalán lehetett. Ekkor
döntötte el, olyan szakmát
választ, hogy ne kelljen soha
éheznie. Aztán a ranglétrát
végigjárva, előbb Gyomán,
majd Békéscsabán űzte a
mesterséget. Később, az ak
kor megnyíló szabadkígyósi
intézménynek lett az oktatója.
Az ünnepségen elhangzott,
hogyezernél is több szak
embert indított útjára Bella
Antal, akire a mai napig há
lásan emlékeznek vissza az
egykori tanítványok.

donllJ okOsan

is meglepte, milyen sokan
vettek részt az ünnepségen.
A pékszövetség első embere
hozzátette: a díj ajánlásakor
megyei szinten, de országo
san is, mindenki egy ember
ként állt Bella Antal mellé,
neIT\ lehetett kérdéses, hogy
az Eletmű-díjat megkapja.
A köszöntéshez csatlakoztak
egykori kollégák, munkatár
sak és tanítványok is. A régi
emlékek újra életre keltek,
nem kevés derűt okozva a
hallgatóságnak. A kitüntetett
szakember elmondta, miként
is került közel, ehhez a hiva
táshoz. A második világhá-

Az EB KM a termékekhez kapcsolódó K&H lakossági bankszámlára vonatkozik. mely értéke a 2009. augusztus 3-án
hatályos Hirdetmény szerint került meghatározásra. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. vagy befektetési
tanácsnak. célja pusztán a figyelem felkeltése. Ajánlatunkat új ügyfelek számára kináljuk. A bank új ügyfélnek
azt az ügyfelet tekinti. aki korábban nem szerepelt a Bank-ügyfél-törzsadat nyilvántartásában. azaz semmilyen
üzleti kapcsolatban/jogviszonyban nem állt a K&H Bankkal. A termékek részletes leirását a szerződési feltételek
tartalmazzák. melyek megtekinthetők a bankfiókokban. és a www.kh.huinternetes oldalon. A Bank a kondiciók
megváltoztatásának jogát fenntartja.

~ K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 335
~www.kh.hu

~ gyors ügyek sávja~ hiteltanácsadás
~ befektetéstervezés~ biztosítások

A most 83 éves Bella
Antal Békés megyében, de
talán mondhatjuk azt is,
hogy országos szinten elis
mert szakembernek számít.
Életmű-dijjal jutalmazta a
Magyar Pékszövetség, azt a
sok-sok évtizedes áldozatos
munkát, amit szakmájában,
a szakmájáért tett Tóni bá
csi. Varga László, a Ma
gyar Pékszövetség elnöke
a Gyomaendrődön tartott
díjátadón méltatta Bella
Antal munkáját és életút
ját. Elmondta, hogy ezt az
ünnepséget mindenkinek
látnia kellene. Még őt magát

e e

Pékekpékje
Bella Antalt Életmű-díjjaljutalmazták

A Magyar Pékszövetség elnöke is köszöntette Bella Antalt

egy
karnyújtásnyira
Tőled

Várfi András,
polgármester

".. .Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek'

Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,

Hogy emberek lehessetek! ..."

jék meg, hogy Wass Albert
soraival kívál}jak Kellemes
KarácsOl)yi Unnepeket és
Boldog Uj Esztendőt:

Jöhetnek a
polgárőrök
Gyomaendrőd közbizton

ságáról tartottak konferenciát
a Katona József Művelődési
Központban. A fórumra a
polgárőrség, a rendőrség és a
tűzoltóság vezetőit, valamint a
mezőőröket és közterület-fel
ügyelőket hívták meg. Várfi
András polgármester minde
nekelőttazt hangsúlyozta, hogy
ajelenlegi 34 helyett legalább
100 polgárőrre lenne szükség.
Szűcs Ferenc, a gyomaendrődi
polgárőr-egyesület elnöke egy
régi problémára hívta fel a
figyelmet, nevezetesen arra,
hogy nem rendelkeznek iro
dával. Ez pedig megnehezíti
nemcsak a toborzást, hanem
a mindennapi munkát is. A
felvetésre válaszolva Várfi
András polgármester ígéretet
tett arra, hogy decemberben
a polgárőrök rendelkezésére
bocsátanak egy helyiséget.

megfogalmazott javaslata
inkat, melyet Babák Mi
hály képviselő társammal
közösen nyújtottunk be,
sorra elutasították és nem
szavaztak meg a szocialista
képviselők. A városban élők

érdekében benyújtott javas
latainkat nem szavazta meg
Földesi Zoltán szocialista
képviselő sem - tette hozzá
a képviselő.

Domokos László és Ba
bák Mihály a következő

javaslatokat nyújtotta be:
Rózsahegyi Kálmán Kis
térségi Altalános Iskola
fejlesztése. A gyomaendrődi

külterületi utakfejlesztése.
A vidéki, kisvárosi lakóte
lepek környezetének javí
tása, a vidéki települések
összekötő útjainak a fel
újítása, egyebek mellett a
Gyomaendrőd-Kondoros és
a Gyomaendrőd-Dévaványa

viszonylatban.

lennének hiányos területek.
Mindenesetre, kollégáimmal
közösen azon voltunk, hogy
a felhasználásra kerülő keret
a lehető legjobb helyre ke
rüljön. Gyomaendrőd sikerei
és részsikerei azonban nem
valósulhattak volna meg az
Önök segítsége és áldozatos
munkája nélkül. Ezért is gon
dolom úgy, hogy az össze
fogás lehet az az erő, ami
lendületet adhat településünk
életében. Végezetül enged-

folyamat:osan Indulnak.

összeget. Az országgyűlési

képviselőúgy véli, hogy ez
a költségvetés nem tartható,
ezért a költségvetés átdol
gozására minél hamarabb
szükség lesz 2010-ben. A
gyomaendrődiek érdekében

miközben pénzt vesznek el
az állami intézményektől

és az önkormányzatoktól,
feladatokat nem vonnak el
tőhik, ígyezekjelenlegfe
deut nélkülifeladatok. Az
önkormányzatoknál ez a
tételn1lntegy 100-110 mi/li
árdforintotjelent, az állami
biirokráciában pedig 150
200 milliárd forint közötti

TanfolyaRlok:

A, 8, C, CE és M
kat:egóriákban
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Semmilyen módosító in
dítványomat nem támogatta
az Országgyűlés MSZP
SZDSZ-es többsége, amely
segített volna az emberek
számára a 20l0-es helyzet
könnyebb elviselésében és
jövőbeni közös terveinket
megvalósítani - fogalma
zott Domokos László. A
fideszes politikus hozzátette:

Veszélyesnek tartja a
kormány 2010-es költség
vetését Domokos László.
Az országgyűlési képviselő

szerint azon túl, hogy az
emberek mindennapi életét
hintő, jelentős megszorí
tásokat tartalmaz, olyan
valótlan számok szerepel
nek benne, amelyek 2010-re
nem a magyar gazdaság
és a magyar társadalom
helyzetének megfelelő

állapotokat tükröznek
vissza.

Elbaltázott költségvetés?

Lassan véget ér az eszten
dő. Sokan már az ajándékokat
is megvették a karácsonyfa
alá, mások a szilveszteri,prog
ramjukat készítik elő. Igy is
van ez rendjén, hiszen ezek
az ünnepek jelentik azokat
a pillanatokat, amikor több
időt szentelhetünk a csalá
dunknak, egy kicsit meg
pihenhetünk az egész évi
munkánk után. Biztos töb
ben vannak olyanok is, akik
szívesen elfelejtenék az idei
esztendőt, ám ők se feledjék,
hogyajelenlegi helyzet kilá
tástalanságából is lehet kiutat
találni. Az ünnepek mindig
jó alkalmat adnak ar~a, hogy
egy kis számadást is kés.~ít

sünk. A Gyomaendrődi On
kormányzat egész évben azért
dolgozott, hogy Önöknek, a
városnak minél több lehetősé

get tudjunk biztosítani. Jutott
pénz az utakra, az iskolákra,
az Idősek otthonára, a kul
túrára, a sportra, de tudom,
ha kétszer ekkora költségve
téssei dolgoznánk, akkor is

Köszöntő a város polgármesterétől
Tisztelt Gyomaendrődi

Polgárok!

---------------- -----------------
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TalT Lajost, a Fidesz
KDNP jelöltjét választot
ták meg polgármesternek
november 7- 'n Lőkösházán,

az időközipolgármester- és
képvi~előválasztáson. Ke
rekes Eva megbízott j gyző

közlése szerint a voksoláson
az 1.555 választópolgár közül
1.098-an éltek állam olgári
jogukkal, és 'özülü' 521
en voksoltak Tarr Lajosra,
aki korábban is irányította a
t lepülést. A fiigge lenként
induló két másik polgánnes
ter-jelölt közül a második
legtöbb voksol, 452-őt

Szűcsné Gergely Györgyi
Edit kapta, megelőzve Bellye
Hajnalkát

Tem tőbe
járnak a rabok

A Gyulai Városbarátok
Köre és a Gyulai Büntetés
Végrehajtási Intézet egy
korábbi megállapodásá
nak köszönhetően néhány
fogvatartott - különleges en
gedéllyel- temetőbenvégez
het munkát. Tennészetesen
ebben a programban csak a
jó magaviseletűbörtönlakók
vehetnek részt, kizárólag szi
gorú felügyelet mellett.

Maradt Tarr

Szarvason, a Szent István
Egyetem Pedagógiai Karán
a magyar Himnusz 165. szü
letési évfordulója és Erkel
Ferenc születésének közelgő

bicentenáriuma alkalmá ól
nemzetközi tanítási versenyt
és módszertani konferenciát
rendeztek. Az eseményt Dr.
Li,p'csei Imre a Pedagógiai Kar
dekánja nyitotta neg, majd
Babák Mihály polgánnester
idézte fel iskolás emlékeit,
azokat az éve et, amikor a
Himnuszt tanulták. A város
első embere utalást tett arra,
hogy az elmúlt időkbenmin
dent megtettek azért, hogy
törpének érezzük magunkat,
de mint mondta a Hi1TIll sz
alkalmas arra, hogy össze
fogjunk

Egyre több településen
dönt az önkormányzat ar
ról, hogy a korábbiakhoz
képest más módon biztosítja
a rászorulóknak a szociális
segély felhasználását. Az
ügyben a bék ' scsabai ön
kormányzat is határozatot
hozott. A képviselő úgy
döntöttek, nem a szociáTis
kártva, hánem a szocÍcilis
boltol mellett teszik le a
voksukat. Herczeg Tamás
önkormányzati kepviselő
elmondta, ezzel szeretnék
biztosítani, hogya rászo
rulók az átmeneti segélyt
valóban arra költsék, amire
kapták. A bolt működteté
sére már tőb jelentkező

is van.

Inkább bolt,
mint kártya

Megyei hírek
Fókuszban
a Himnusz

7
I

A projekt megvalósítás
keretében folyamatban van a
berendezési tárgyak beszer
zése, valamint a külső terület
parkosítása.

Az épület várhatóan 2009.
év végére megkapja a hasz
nálatba vételi engedélyt, ezt
követően kerülhet sor a mű

ködési engedély iránti kérelem
benyújtására.

feisen Bank Zrt. marketing
főosztályvezető-helyettesé
nek nem állt módjában bő

vebb választ adni a kérdé
seinkre, azt mondta, hogy
azokat az információkat
tudja megosztani velünk,
amelyek a bank honlapján
szerepelnek. Hozzátette,
hogy a Raiffeisen Bank
Gyomaendrődhözlegköze
lebb esőfiókjai Mezőtúron,

illetve Békésen vannak.
Azt pedig már mi tesz

szük hozzá, hogy a bank
ügyfelei, amennyiben sze
mélyesen akarják intézni
ügyeiket, akkor 30, vagy
60 kilométert kénytelenek
oda-vissza utazni. Az idő és
a pénz viszonylatáról nem
nyitnánk vitát. ..

Folyamatban a beruházás
ber hónapban megkezdődött,

a Gyomaszolg Ipari Park Kft
közreműködésével. A projekt
keretében megtörtént a nyílás
zárók cseréje, a tetőszerkezet

korszerűsítése, a külő-belső

. padlózat burkolása, fűtéskor

szerűsítés, az épület utólagos
hőszigetelése, valamint 10 par
kolóhely került az utcafronton
kialakításra. Megtörtént az
épület működtetéséhez nélkü
lözhetetlen víz-, villany-, gáz-,
és szennyvízhálózat kiépítése.
Kialakításra kerültek a fogya
tékkaI élők komplex nappali
intézményi ellátásához szük
séges speciális tárgyi feltételek.
Az akadálymentes használatot
helyiségenként megfelelő beren
dezési tárgyak, és kiegészítők

biztosí~ák.

A magyarországi Raif
feisen Bank az elmúlt év
során a megváltozott gaz
dasági körülményeket vette
figyelembe akkor, amikor
úgy döntött, hogy 2009. ok
tóber 30-án a fiók hálózat
optimalizálása érdekében
20 fiókot zárt be. Ebből

öt érintette a fővárost, a
fennmaradó rész pedig
az ország különböző te
lepüléseit. Ezek egyike a
Gyomaendrőd, Hősök útja
51. szám alatt található
bankfiók.

Gyomaendrődöntehát be
zárt a Raiffeisen Bank helyi
fiókja. Az ügyfelek azonban
nem lehetnek elégedettek,
hiába kapták már meg két
hónappal ezelőtt a bezárás
rói szóló értesítést. A hír6
nak nyilatkOzó egyik ügyfél
szerint, neki most már nem
kis fáradtságába fog kerülni,
ha személyesen szeretné a
dolgait intézni. Az elektro
nikus ügyintézés nem az én
világom - tette hozzá.

Kiss-Bíró László a Raif-

HúszbakerilltGyomaendrőd
A városban nem örültek a hírnek

Folyamatban van az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-alföldi Operatív
program -2008-4.1.3.1A ke
retében megvalósuló - fogya
tékosokat ellátó nappali klub
beruházása Gyomaendrődön,
a Magtárlaposi úton. A pá
Iyázatot Gyomaendrőd Város
Onkonnányzata nyújtotta be,
még 2008. augusztus hónap
ban. A Támogatási Szerződés
2009. június 12-én lépett ha
tályba, melynek értelmében az
összesen 52716566 Ft összér
tékű beruházáshoz az Európai
Unió összesen 47 444 909 Ft
támogatással járul hozzá.

A Térségi Szociális Gon
dozási Központ Fogyatékos
nappali intézményi ellátását
2002. évtől biztosítja. Az ellátást
igénybe vevők nagytöbbsége
felnőttkorú mozgás, értelmi,
illetve halmozott fogyatékos
sággal élő személy. Jelenleg a
fogyatékosokat ellátó Rózsakert
Esély Klub egy helységében mű

ködik az idősek részére nappali
elltást nyújtó szolgáltatásunkkal,
ami egy 60 fős idősek ottho
nához közvetlenül kapcsolódó
épületben található. A három
ellátotti csoport közösen hasz
nálja a foglalkoztató helységet
és az udvart.

A kivitelezés 2009. szeptem-

szóba került a jóga és akár
pszichoterapeuta használata
is. Az eredmények olyannyi
ra biztatóak, hogy a betegek
egy része még a kellemetlen
pelenkától is megválhat. Az
eseményen fellépett Kegye
János, pánsípművész, vala
mint Karda Beáta és Uhrin
Benedek is. Ungvölgyi János,
a helyi szervezők nevében el
mondta, hogy a tavalyi ISO
ezer forintos tombolabevételt
az Endrődi Közösségi Ház
fejlesztésére használták fel,
sport- és játékszereket vá
sároltak. Az idei bevételből

csocsóasztallal szeretnék
megörvendeztetni a fiata
lokat.

zárásaként egy hatalmas tor
tát toltak be az ünnepség
színhelyére, amiből egy ne
gyedóra múlva már csak
morzsák maradtak, hogy mást
ne írjunk, "hírmondó" se
maradt belőle.

hiszen tizenegy éve nyitották
meg "kapuikat", 1998. óta
segítenek a rászorultakon. A
rendezvényen a Csillagpor
Alapítvány növendékei is
köszöntötték a lakókat, pró
zában és dalban. Az esemény

Béla, egyetemi tanár kiemel
te, hogy az inkotinenciával
nemcsak a hölgyeknek kell
megbirkóznia (bár ők vannak
nagyobb számban), hanem az
idő előrehaladtával a férfia
kat is érzékenyen érintheti
a kérdés. Dr. Rákos Márta,
nőgyógyászazt hangsúlyozta:
a fiatalabb hölgyek, főleg a
terhes, több gyermekes anyák
is számíthatnak arra, hogy
szembe kell nézni a problé
mával. Megoldási javaslatokat
is hallhattunk az előadóktól.

A vizelet-visszatartási prob
lémákat a gyógyszeres keze
lésen kívül, műtéttel, vagy
egyéb konzervatív keze
léssel is lehet orvosolni, de

Tabukatdöntögettek

Nem a kor számít

Az inkotinencia rengeteg
embert érint ma Magyar
országon. Gyomaendrődön,
szakemberek segítségével
próbálták a lakosságot fel
világosítani, illetve az inte
raktív előadásokonsegítséget
nyújtottak mindazoknak,
akik jelenleg is együtt éI
nek a közérzetet jelentősen
be~olyásolóbetegséggel.

Evről-évre, immár negyedik
alkalommal került megrende
zésre az Endrődi Közösségi
Házban a "szégyenbetegség
ről", azaz a vizelet-visszatartási
zavarról szóló előadássorozat,

amit a Kor Kontroll Társaságá
val együttműködve szerveztek
meg a gyomaendrődi lakos
ságnak. Tabu, még mindig
így lehetne jellemezni,' ha
az inkotinencia kerül szóba.
A számok is árulkodóak, ma
Magyarországon több mint
600 ezer ember szenved a
problémától, ám csak minden
harmadik fordulorvoshoz. Az
előadáson neves szaktekinté
Iyek ismertették magát a be
tegséget, tették ezt a hallgatók
aktív bevonásával. Dr. Székács

Gyógyfürdők - II. felvonás
A Magyar Fürdőszövetség is szót kért a témában

Nemrégiben egy cikket 2009-ben olyan formában közötti tárgyalások eredmé
jelentettünk meg "Befel- vont el pénzt az Országos nyeként az addig érvényes
legzett a gyógyfürdőknek?" Egészségbiztosítási Pénztár térítéseket sikerült 10-15
címmel, amiben Kovacsics (OEP), hogya 2008. évi ár- százalékkal emelni. Ezzel a
Imre a gyomaendrődi Liget tárgyalásokon meghatározott fürd9k veszteségei csökkentek.
Fürdő és Gyulai Várfürdő ésjegyzőkönyvileg elfogadott Dr. Akoshegyi György szerint
igazgatója mondta el véle- áremelésekre biztosított keret a Magyar Fürdőszövetség de
ményét a témával kapcso- összeget elvonta, és ígyajo- cemberben nem azért választ
latban. Szerkesztfjségünket gosan várt áremelésekbőlnem új elnököt, mert jelenleg nem
megkereste dr. Akoshegyi lett semmi. Jelenleg a 2010. képviseli elég nyomatékosan
György, a Magyar Fürdő- évi megszorítások miatt nincs az érdekeket. A Magyar Fürdő
szövetség főtitkára is, aki remény arra, hogyajogsza- szövetség december 8.-án azért
reagálni szeretne a cikkben bályokban előírt ártárgyalások tart tisztújító közgyűlést, mert
elhangzottakra. folytatódjanak és afiirdők il- a választmány 4 éves mandá-

A jövő évi büdzsé több te- letve a betegek a 2009. évinél turna lejárt. A cikkben nyilat
rületen is meghúzza a. nad- jobb helyzetbe kerüljenek. A kozó Kovacsics Imre úr, mint
rágszíjat, egy kormányzati főtitkár hozzátette, téves az a a Rába Quelle Kft ügyvezető
előterjesztés a gyógyfürdő- megállapítás is, hogya szol- igazgatója több mint hat éve a
ellátásokat 25 százalékkal gáltatások árai 6-7 éve nem Magyar Fürdőszövetség tagja
kurtítaná meg. Az egész- változtak. 2007-ben miniszte- és mindezeket az infonnáci
ségbiztosító költségvetése 6,1 ri rendelettel megváltoztatott ókat pontosan megkaphatta
milliárd helyett, 4,5 milliárdot támogatási százalékok csök- volna, amennyiben a szövet
szánna erre a területre - írtuk kentek, és így a fürdőkre és a ség közgyűlésein rendszeresen
a cikkünkben. Dr. Ákoshegyi betegekre egyaránt nagyobb részt vesz, ill. figyelemmel
György, a Magyar Fürdőszö- anyagi teher hárult. 2006-ban kíséri honlapunkat - zárta
vetség főtitkára elmondta: a a Magyar Fürdőszövetségés mondandóját a szövetség
gyógyfürdők támogatásából az Egészségügyi Minisztérium főtitkára.

Az Öszikék Idősek Ott
honában próbálják minél
színesebbé tenni a lakók éle
tét. Müsorokkal, rendezvé
nyekkel, különböző progra
mokkal próbálják megtörni
a hétköznapok egyhangúsá
gát. November 12-én sem volt .
ez másként, az otthon lakói
átvehették az év ),1eg-díjakat".
Kissné Dávíd Agnes, men
tálhigiénés foglalkoztató
nővér elmondta, hogy ezek
kel a díjakkal próbálják meg
köszönni az emberek egész
éves együttműködését, nem
titkolva egyúttal, hogy egy
kis versenyhelyzetet teremt
senek. A közösségi tevékeny
ségek aktív részvételébe
szeretnék ily módon bevon
rli a lakókat. Egy kicsit ma
gukat is ünnepelték az in
tézmény vezetői és dolgozói,

_L- _
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számárafontos, hogya nem
zetiségiek a többség pozitív
diszkriminációja segítségével
megőrizhessék hagyományu
kat, kultúrájukat, mert csak
így gazdagíthatják lllegyénket.
A kulturális program sokszí
nűre sikeredett; tánc, próza,
ének mind-mind szerepeltek
a repertoáron. Mezőberény,

Orosháza, Elek, Békés, Gyula,
Almáskamarás, Kétegyháza és
természetesen, Gyomaendrőd
képviselői mutatták be a német
kultúra egy-egy szeletét.

felduzzadt hadát a tél beállta
előtt meg kellett tizedelni.
Am e szokás gyökerei is mé
lyebbre, az aratási időszak
végén álló pogány állatvágási
ünnepekre nyúlnak vissza,
amelyeket a kereszténység
így vett át.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
szolgáltatási ajánlata:

Épület (építés, fe/újítás, burkolatok cseréje)
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje
Térburkolatok, járdák, parkolók építése
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
Kerítésépítés, bontás
8etonszállítás (földnedves, mixer)
Hulladékszállítás
Munkagépeknappali és éjszakai őrzése, parkírozása

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269

szentéletíí püspököt eláruló
szárnyasokkalji'iggött össze,
hanem azzal, hogy Szent Már
ton napjajelen tette aparaszti
év végét. a cselédek ilyenkor
kapták meg évi bérüket és
hozzá ráadásként egy libát,
mert a szárnyasok nyáron

László, a Békés Megyei Köz
gyűlés elnöke elmondta: elen
gedhetetlen a hagyományok
ápolása, hiszen amagyarokkal
együtt élő nemzetiségiek csak
így tarthatják meg identitásu
kat. Megyénkben évszázadok
óta több nemzetiség békésség
ben él egyiitt, ez a sokszíníí
ség biztosítja más nemzetek
kultúrájának ismeretét és
tiszteletét, ez megkönnyíti a
települési önkormányzatok és
cl civil szervezetek nemzetkö
zi kapcsolatait. Mindnyájunk

Őszi bál

A közelmúltban megnyílt
Gyomai Táj-és Alkotóház 
eleget téve vállalásának -, mi
nél szélesebb körben igyekszik
megismertetni a népi kultúrát
Gyomaendrőd lakosságával.
A Márton-napi program során
a fiatalabbak a liba tollából
készült pennát próbálhatták
ki. Az eleink dicséretére le
gyen mondva, hogy az írás,
ezzel a technikával sem ment
nehezen. Azonban nemcsak
a vizuális látványt helyezték
előtérbe a szervezők, újborral
és különféle libaételekkel kí
nálták a vendégeket. Mariska
néni liba kását készített az
üstben, elmondta: hét szár
nyasból főzte a lakomát, fiatal
libákat használt, így két óra
alatt készen is lett az étek. A
Márton-napi liba-lakomáról
szóló első írásos beszámo
ló lI71-ből származik. Am
akkoriban ez nem annyira a

Az Eleki Fúvósok fogadták
a Katona József Művelődé
si Házban a Békés Megyei
Németek Kulturális Napján
résztvevő sokaságot. Bizony,
a kisebbség volt többségben,
magyar szavakat csak elvétve
lehetett hallani, de ez teljesen
érthető volt ezen a napon. 18.
alkalommal került megrende
zésre a program, Yárfi András,
Gyomaendrőd polgármestere
nyitotta meg a rendezvényt,
németül és magyarul is szólt
a megjelentekhez. Domokos

November28-ánaKörösmenti
Táncegyüttes és a Kner Tánc
Sport Egyesület táncosai csak
nem ezer érdeklődő részvételével
fergeteges karneváli hangulatot
varázsoltak ahelyi sportcsamok
ba. A fellépők fOlTÓ ritmusai,
Pálinkó Lujza varázslatos sze
mélyisége, az I1igy Hónaljmirigy
humora, valamint abáli zenekar,
a Bibuczi együttes zenéje meg
tette ahatását: az utolsó vendégek
reggelig ropták a táncot.

Kígyót-békát kiabáltak
Az Unicum jelentette a gyógyírt

Nemrégiben a gyoma- elárulta, hogy a 300 forintos koromban az egyik kocsmában
endrődi Katona JózsefMűve- egységáron kapható bogarak, összefutottam egy férfival, aki
lődési Ház a gyerekek egyik bizony kelendőek. A kiállítá- nek komoly gyűjteménye volt
kedvelt célpontjává vált. Az son közel 50 faj volt látható, a az egzotikus állatokból, azóta
ok egyszerű, mindenféle eg- legkülönbözőbb hüllők mellett, hivatásszerűen ezzel foglal-
zotikus, és kevésbé eg- . kozok." Mérgeskígyót,
zotikus állatot lehetett éppen a veszélyessége
látni egy kiállításon. miatt nem lehetett be-
Magyarország legna- mutatni, de a kiállításon
gyobb óriáskígyója és látható 6 méteres kockás
a tenyérnyi csótányok piton, ma Magyarország
is hamar népszerűek legnagyobb óriáskigyó-
lettek, főleg a fiatalok ja. Egy másik kígyóra
körében. "Az alligátor már nem volt annyira
is a krokodilok család- büszke Tóth Attila, a
jába tartozik" - szólt rá fehér tigrispitont egy
az egyik pedagógusra makói rendezvényen
Tóth Attila, aki az eg- akarta megmutatni 'a
zotikus kiállítást szervezte egzotikus halak és a nyulak gyerekeknek, mikor a hüllő

Gyomaendrődön. A feddés is előkerültek a cilinderből. a kezére mart és a fojtószorítást
azért járt, mert a tanár bácsi A kiállítás szervezője furcsa is elkezdte a karon. A megré
nem pontosan magyarázta a körülmények között lett a kü- mült felnőttek gyors segítsége
hüllő "családfáját". A hatalmas lönös állatok nagy szerelmese, is kellett a komoly baleset el
csótányok főleg agyerekek tet- "Kiskoromban sem a hétköz- kerüléséhez, papírzsebkendőt
szését nyerték el, a felnőttek napi állatok iránt érdeklődtem, és Unicomot kért az "áldozat",
hitetlenkedve kérdezték: valaki vittem én haza gyíkot, piócát, utóbbit szigorúan külső fer
meg is veszi ezeket? Tóth Attila gőtét is, aztán már idősebb tőtlenítés céljából.,.

Ha lúd, legyen kövér

A kisebbség volt többségben
Békés megye német ajkú közössége együtt ünnepelt
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www.fibernet.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 1280

Pákóval, annak idején csú
nyán összevesztek a Balázs
Showban.

Megmondom őszintén az
egy nagy kamu volt, megját
szottuk az egészet. A forgatás
előtt egy pár nappal felkere
sett a műsor szerkesztője. Azt
mondta, hogy Pákó majd jó
csúnyákat fog mondani rám,
én pedig vágjak jól vissza neki.
Szerepet játszottunk, mind
a ketten.

Hogy él most, segít valaki
a karrieljében?

A fiam intézi az ügyeimet,
ő segít az internetes oldalam
működésében is. Vele lakom,
így tengetjük a mindennap
jainkat.

Volt olyan, akiben csaló
dott?

Egy történet jut most az
eszembe. Egy fellépésért
100 ezer forintot ajánlottak
nekem, már le is szerveztük
a koncertet, amikor a másik
vendég azt mondta, hogy nem
áll színpadra utánam. A ne
vét nem szeretném elárulni,
annyit mondhatok, hogy a
Megasztárban tűnt fel és egy
hölgyről van szó.

Idén, mint ahogy 1914-ben
is, november 13-a péntekre
esett. Határ Győző meg volt
győződve arról, hogy ez a
legszerencsésebb dátum.

Csakplaybackről énekel?
Ez a divat.
Elég keveset szerepelt az

idén, televízióban alig-alig
láttuk.

Ez egyrészt annak tudható,
hogy gyengélkedtem, másrészt
Gyomaendrődről sokkal ne
hezebb eljutni a tv-társaságok
forgatásaira. Megmondom
őszintén, már bánom, hogy
öt évvel ezelőtt Budaörsről

visszajöttem a városba.
Ha már a tévénél tartunk.

Milyen a viszonya Fekete

szülő azt mondja, tanulni lehet
a dalaimból. Volt már rá pél
da, hogy egy anyuka elárulta
nekem, mennyire örül azért,
amiért a fia Uhrin Benedek
dalait hallgatja, sőt tanul is
belőle. Tudniillik a müvek ha
tására sokkal illedelmesebben
viselkedik a lurkó.

csüngő fiatal generáció nem
igazán képviseltette magát az
eseményen, pedig, ha ismer
nék valamelyest Határ Győző

Határ Győző magyar hangja: Mészáros Tibor

itt blattoJásról szó sem lehetett. életútját, akkor nagy esély van
A televízión és az interneten rá, hogy a kultúrára fogékony

réteg mégjobban befogadná. A
művészet majd minden ágában
tevékenykedett, Budapesten
a Zeneakadémián tanult, dol
gozott mérnökként, 1956-os
emigrálása után a BBC munka
társa is volt. 2006-ban fejezte
be filmre kívánkozó, kalandos
életét, talán még Indiana Jones
is megirigyelhetné...

Téli ká eltévé akció! 2 990 Ft/h '
Kábel TV Alap csomag - 33 szórakoztató csatorna: O

+ Megbízható kép- és hangminőség. + zínvonalas kikapcsolódás.
+ Egyszerre több tévén kere ztül nézhete adás!

Az o:ónlol =iberNet Inlernel és Telefcn elöflzelés me lelt l é'les
I,':ségryilolkozol vólloloso eselén érvénye-.

Uhrin Benedek újra a színpadon
A Mester elmondta, hogy még tanulni is lehet adalaiból

Benedek bácsi, hogy van? Tu
dom, nem régen míítötték.

Köszönöm a kérdését, mindig
jobban vagyok, ha a szeretett
közönségemnekjátszhatok. Saj
nos, most is szedem a gyógy
szereket, úgyhogy még nem
nyertem vissza a régi erőmet.
A betegségem miatt idén csak
négy fellépésem volt, legutóbb
a Szigeten énekeltem. Nekem
mindig ez a fesztivál jelenti a
legnagyobb örömöt, a fiatalok
odavannak értem.

És az idősek?
Ök is, nekem mindegy, hogy

miiyen korosztálynak lépek fel,
a lényeg aszereplés és az, hogy
minél többen legyenek.

Milyenek avisszajelzések?
Nagyon örülök, ha egy-egy

Uhrin Benedek idén nem
sok fellépéssel kápráztatta el
a rajongóit, mindössze négy
szer állhatott közönség elé.
A Kispatak, vagy éppen a
Rebeka című dalok szerzője

öt éve költözött vissza szü
lőhelyére, Gyomaendrődre.

Legutóbb a városban volt egy
rövid kis műsora, ezután
adott interjút.

Akire Indiana]ones is irigykedhetne
Határ Győzőnek szerencséje volt péntek l3-ával

Pajkos, komor, dallamos,
irónikus, modortalan és még
számolatlanullehetne sorolni
ajelzőket, szinte mindegyike
ráillik a három éve elhunyt
Határ Győző munkásságára.
Agyomaendrődi Határ Győző
Városi könyvtárban a 95 éve
született zsenire emlékeztek.
Igen, zseni. Mi mást mond
hatnánk arra az emberre, aki
az akkor még kicsiny falu
ból - Gyomáról - elindulva
Londonban tanította az an
gol diplomatákat. Azonban,
ez csak kicsiny szelete volt
az életének, hiszen leginkább
íróként, költőként, filozófus
ként tartja számon az utókor. A
gyomaendrődi megemlékezé
sen verseiből kaphattunk egy
kis csokrot. Mészáros Tibor, a
debreceni Csokonai Színház·
művésze elmondta: nem volt
egyszen'í jeladat visszaadni
a ritmusok pontosságát, azt
a hangulatot, amit a költő el
szeretett volna érni. A költemé
nyek nehéz szerkezete okozott
egy pár álmatlan éjszakát, még
a profi színésznek is. Bizony,
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Franco Zeffirelli klassziku
sát, a Názáreti Jézus című

filmet vetítették az érdek
lődőknek.

megszerzett tudását próbálja
átadni, ahogy mondja, kor
ra, nemre, világnézetre füg
getlenül mindenkinek, aki
kíváncsi a jógára. A jógik
képzettségéről(levitáció, a
szívverés megállítása, stb)
számos forrás adott már hírt.
Kiss Hajnalka elárulta, az
igazi bennfentesek sosem
kérkednek a tudásukkal. Azt
viszont elmondta, hogy pénz
tárcakímélőneksem rossz,
ha valaki megismerkedik a
jógávaI. A tapasztalatok azt
mutatják, hogya gyógysze
rek a fiókban maradhatnak,
ha valaki elsajátítja a taní
tásokat. A jóga gyakorlása
mindenképpen a hasznunkra
válik, és az élet minden terü
letére kisugározza jótékony
hatását: hajlékony, fiatalos
testet, energiától sugárzó
személyiséget, tiszta gon
dolkodást eredményez.

oktatja a jógát, és nem kö
zépiskolás fokon. Négy éve
szerezte meg az oklevelét, a
Magyar Jógaoktatók Szövet
sége Egyesület tagjaként hi
vatalosan is terjesztheti a ke
leti bölcseletet. A Sivananda

ségképpen megemlítette,
hogy templomukban a mo
dernkor egyes vívmányait
is előszeretettel használják.

jóga - ami 12 alapászanát,
légzőgyakorlatokat, rela
xációt, meditációt oktat
- tanításaiban mélyült el.
Azt mondja, az ezotéria,
a spiritualitás sosem állt
távol tőle, aztán öt éve
egy előadáson vett részt,
amitől teljesen megválto
zott az élete. Az évek alatt

Megszentelték a keresztet
Az endrődi Szent Imre

templom november 7-én szent
misével és körmenettel em
lékezett a névadóra. Szerves
részét képezte az esemény
nek, hogy megszentelték a
templom bejáratánál található
keresztet. Iványi László atya
elmondta, hogya műemlék

védelmi alkotás restaurálá
sára azért volt szükség, mert
már az idő vasfoga alaposan
meglátszott rajta, hiszen több
mint kétszáz éves. Közada
kozásból történt a felújítás;
magánsz~mélyek, a Békés
Megyei On kormányzat, il
letve Gyomaendrőd város
önkormányzata nyújtottak
segítséget. Az atya érdekes-

Hú, ez bizony kemény
dió! A laikus, jelen esetben
az újságíró, csak a dolgok
felszínét kezdi kapisgálni,
pedig, közel egy órát be
szélgetett Kiss Hajnalká
val, aki Gyomaendrődön
próbálja megismertetni az
emberekkel a jógát.

Kezdjük azzal, hogy egy
tévhitet oszlassunk el a jó
gávai kapcsolatban - kezdi
a diskurzust Kiss Hajnalka.
Sokan kitekeredett pózokra
gondolnak, amit "normális"
ember nem is tud megcsi
nálni. Szó sincs erről! Igaz,
hogy fizikai gyakorlatokat is
végzünk, de mindenki csak
az edzettségéhez mérten
végzi a feladatokat, a lényeg
az izmok és a belső szervek
megmozgatásán van. Persze,
ez csak egy szelete a jógának.
A fiatal hölgy minden hétfőn

a gyomai művelődési házban

Rend a testben és a fejben

Matekból ötös
A Veres Péter Gimnázium és

Nagy-Baló András által meg
hirdetett Bolyai János Matema
tika Verseny n'}egyei fordulóján
a Kis Bálint Altalános Iskola
és Óvoda "Okoskodók" csapa
ta is versenyzett. Név szerint:
R. Nagy Tibor, Nagy Bence,
Lapatinszk~ Sándor, Epresi
Konrád. Mindannyian 8. b
osztályos tanulók. A verseny
színhely~,Szarvas város Evan
gélikus Altalános Iskolája volt.
A hanninchárom csapatból a
nyolcadikosok versenyében a
fiúk az előkelő IV helyet sze
rezték meg. Felkészítő tanáruk:
Palicskáné Szegedi Katalin.

a kommunista pártba. Erre ő

azt mondta, hogy nem a szí
nész dolga a politizálás. Ez
után rendesen elbántak vele,
mindenféle dolgot rákentek,
egyebek mellett műparaszt
nak kiáltották ki. Aztánjóval
később a Kútvölgyi kórházba
került nagyapám. Ott meg
ismerkedett egy emberrel,
szó-szót követett. Október
6-án ünnepelte nagyapám a
születésnapját, mikor is meg
jelent Major Tamás, kezében
a Nemzeti Színház szerződé

sével és a legmagasabb gázsi
val. Később derült ki, hogya
kórházban megismert ember
Kádár személyi titkára lehetett,
Major elvtárs utasításba kapta,
hogy gratuláljon Rózsahelyi
Kálmánnak. Ekkor viszont
a betegsége miatt, már esély
sem volt ,arra, hogy színpadra
lépjen. Ugy halt meg, hogy
a Nemzetibe nem tette be a
lábát.

Híres volt Rózsahegyi Szí
ni-iskolája. Rátonyi Róbert,
Kandós Juci, Sztankay István,
szinte a végtelenségig lehetne
sorolni a neveket.

És akkor a sarbóI ne hagyjuk
ki Hoffmann Gézát se, aki ké
sőbb Hofi néven lett az ország
kedvence. Itt ajánlották neki a
nevet. Hoffmann névvel cip
zárt és cérnát szoktak árulni,
nem pedig a világot jelentő
deszkákra lépni, mondták neki
nagyapámék. Egyébként, Hofi
már itt megmutatta egyedül
álló képességét a rögtönzésre,
óriási tehetség volt, végtelenüI
erős egyéniséggel, amit nagy
apám egyből kiszúrt. Miként
azt is, ha valakiben nem volt
elég tehetség a pályához, ekkor
szívbaj nélkül elmondta neki,
hogy nem kéne forszírozni
ezt a témát.

produkció közül a gálaműsor

záróénekesévé választotta. Imre
Mária, felkészítő tanár elmondta:
Megyesi Hajnalka zenei tanul
mányait a gyomaendrődi Városi
Zeneiskolában kezdte, zongo
rázni tanult, majd középiskolás
korában az éneklés felé fordult.
Számos versenyt nyert, népdal,
műdal és musical kategóriában
is, kötöttségek nélkül van otthon
a műfajokban. Jelenleg óvónő

nek tanul Szarvason.

akkoriban.
Hát, azért nemn?inden té

ren. Úgy tudom, Major Tamás
nem engedte 1945 után, hogy
Rózsahegyi Kálmán ismét a
Nemzeti Színházban szere
peljen.

Ez igaz, sok-sok igazság
talansággal, megaláztatással
kellett szembe néznie. Ro
mokban volt még az ország,
amikor nagyapám bement a
színházba, azt mondták neki,
csak akkor léphet fel, ha belép

közi művészeti gyennek- és
ifjúsági fesztivál versenyét.
Gyomaendrődöt Megyesi
Hajnalka ,képviselte az ese
ményen. Enek kategóriában,
a könnyűzenei ágon lépett
színpadra. A fiatal énekesnő

két számot adott elő, a Time
to Say Goodbye-t és Cserháti
Zsuzsa örökzöldjét, a Különös
szilvesztert. A nemzetközi zsűri
Hajnalka teljesítményét Bronz
Diplomávaljutalmazta, és a 71

Nem bizony, de mint sok
más akkori színészért, érte
is rajongtak az emberek.
Nagyapámnak soha nem volt
kocsija, villamossal járt-kelt
Budapesten. Tessék elképzel
ni, ha meglátták, akkor két
megálló között is megállt
neki a villamos, csak azért,
hogy ne kelljen gyalogolnia.
Mindenki szerette, dicsőség
volt vele menni az utcán. Volt
olyan, hogyaNagykörúton
sétáltunk és a másik oldalról
átjött egy hölgy agyerekével,
csak azért, hogy megkérje
nagyapámat, tegye a kislány
fejére a kezét és mondjon pár
jó szót neki. Csodavilág volt

Hangos siker

Abóczkyné Rózsahegyi
Marika egyik szeme sír,
a másik nevet. Örül, mert
Gyomaendrőd egyik általá
nos iskolája a nagypapa ne
vét őrzi, úgymond, életben
tartják Rózsahegyi Kálmán
munkásságát, pedig a mai vi
lágban nem a tisztelet kapja a
főszerepet. Másrészt, ezt már
saját tapasztalatból mondja,
a Színház- és Filmművésze
ti Egyetem hallgatói nem,
vagy csak vajmi keveset
tudnakolyan színészóriások
ról, mint Latinovits Zoltán,
vagy éppen Gábor Miklós.
Rózsahegyi Marika maga is
színészként végzett, később
az USA-ban telepedett le, itt
már civil szakmát választott,
majd három és fél évvel ezelőtt
visszatért Magyarországra. Ma
már nyugdíjas, amit elég nehe
zen szokott meg, hiszen élete
volt a nyüzsgés. Naná, aki egy
ilyen családban nőtt fel!

Azt mondják a színészekre,
hogy az egójllk miatt. gyak
ran a családot is háttérbe
sZOl:Jtják. Miként nézett ez
ki Onöknél?

A nagyapámnak nagyon
fontos volt a családja, élt-h?lt
a gyerekeiért, unokáiért. En
nagyon szerettem a családi
ebédeket, itt mindenkinek volt
szava, hosszú beszélgetések
kísérték az étkezést. Ma már
- és ez nálunk is így van,
sajnos - az ilyen összejöve
telek elmaradnak, ha hazaér
valaki, csak leül a tévé elé.
A televízió átvette a családfő

szerepét. A minőséget látva,
nem biztos, hogy szerencsés
ez a váltás.

A televízió még nem kapott
szerepet, amikor Rózsahegyi
Kálmán a kor egyik legnép
szerííbb embere volt.

Október végén a budapes
ti Erzsébetligeti Színházban
rendezték a VIII. Nernzet-

Akinek Hofit is köszönhetjük
Unokája segítségével emlékeztünk a színészIegendára

a kr.lastromszám:IA-0935

A Victória Autósiskola Kft.

"A jogosítvány ma már nem luxus,
hanem a munkalehetőség, megélhetés feltétele is lehet!"

okév szám: 06-0221-02

Személygépkocsi-vezetőiés motoros tanfolyamot indít.

2009. december 10-én 17 órakor.

A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd, Fő út 181.

Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/ l.

Ügyfélfogadás: 07.30-16.00-ig
Telefon: 06-66/323-626

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További információ: Bosnyák József, tanfolyamszervező: 06-30/409-2868

www.fibernet.hu
Telefonos ügyfélszolgalot: 1280

+ 6 Mbit/s - lentési ebe ség (gar ntált l Mit/s)

+ 1Mbit/s - feltölté i se esség (ger ntált Q,5 Mbit/s)

csak 3 790 Ff/hó

Most váltson ADSL-ről

kábel internetre!

li, I, ~ I " \. l ,I

1=1 Internet

AZ ajánlot FiberNet Kábel TV és Telefon előfizetés mellett l éves hüségnyilatkozot
vállalása esetén. kizárólag új internet előfrze őkr"e érvényes.

p: FibcrNet
.,n,n,,, L ".,. /rI.
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Ütős kis év volt
Egy kis HUN-BOX történelem

tek haza!
1996 fiú csapat 7 km:

II. hely l:50:56 óra
Csapattag: Lakatos Béla

1995 fiú csapat 10 km:
I. hely 2:42: 13 óra
Csapattag: Tóth László

1994 fiú csapat 10 km:
III. hely 2:37:16 óra
Csapattag: Nándori Nándor

A Gyomaendrődi Hírmon
dó valamennyi olvasójának
kívánunk Kellemes Karácso
nyi Ünnepeket és $ik~,.ekben·
Gazdag Boldog uj Evet!

Vaszkán Gábor, testnevelő
tanár, atlétika szakedző

bemondó hangja végképp
feledhetetlenné tette ezt a
budapesti októberi napot.
A hang ugyanis a bajnok
csapatot szólította:
Atlétika..Orszá~os Diák
olimpia Ugyessegi és VáI-
tófutó Csa'patbajnokság
2009/10. evi lány pont
verseny győztese, diák

olimpia bajnok"a
GYOMAENDRODI

KNEJlIMRE,
GIM~AZJUMES

SZAKKOZEPISKOLA
CSAPATA.

töltöttek el az a-sztalok mellett.
A győzelmet a békéscsabai
Bencsik Tibor szerezte meg,
mögötte két gyomaendrődi,
Gardi Tamás és Csikós Zoltán
végzett.

helyen végeztek (Farkasinszki
Zita, Farkasinszki Mariann,
Fekécs Fruzsina, Balázs Tí
mea, Tokai Gréta). Diszkosz
vető lányaink a IV helye
zettek lettek (Farkasinszki
Mariann, Farkasinszki Zita,
Balázs Tímea, Mag Bianka,
Tokai Gréta). Az ország fiatal
sportolóinak az eredmény
hirdetések alatt meg kellett
tanulniuk városunk és isko
lánk nevét. A versenynap
végén az összetett lány po,nt
verseny végeredményének
kihirdetésénél a hangos-

ben Békés megye válogatott
ja 449 pontot teljesitve a II.
helyen végzett, mindössze 2
pontra a győztes Zala megye
csapata mögött. A fiú-lány
összesített pontversenyben
Békés megye válogatottja
837 ponttal szintén a II. he
lyen végzett.

November 14-én Siófokon
a Kismaratoni Országos Baj
rtokság került megrendezésre.
Kiváló atlétáink közül 3-an
kvalifikálták magukat a ke
retfeltöltő versenyen Békés
megye válogatottjába, és
mindhárman éremme1 tér-

ágat a szervezők. Utóbbi kate
góriában rendeztek legutóbb
versenyt Gyomaendrődön. 41
nevezés érkezett, a helyi bili
árdosokon kívül Békéscsaba,
Szeghalom, Orosháza, össze
sen kilenc település játékosai
küzdöttek meg a ktlpáért. A
sorsolás után nyolc csoportban
mérték össze a tudásukat a
biliárdosok, aduplajáték
szabályai szerint. A döntőbe

jutottaknak fizikailag is össze
kellett szedniük magukat, hi
szen több mint egy fél napot

November 7-én Budapes
ten, a SYMA csarnokban ke
rült megrendezésre a Terem
atlétikai Országos Bajnokság.
Békés megye válogatottjának
6 fős fiú csapatában 2 tanuló
a Rózsahegyi Iskolából lett
beválogatva: Szerető József
és Szabó László. A versenyen
8 versenyszámban indultak a
csapatok, melyek során kü
lönböző akadálypályákon,
változatos dobó- és ugró
számokban, illetve a 4 x 200
m-es váltóban mérhették össze
erejüket a fiatal atléták. A 24
csapatot felvonultató mezőny-

November 7-én Gyoma
endrődön rendezték a IV.
Korona kupa biliárdversenyt.
Fel kellett "kötnie a gatyát" a
sportolóknak, hiszen a reggel
8 órakor kezdődő esemény
egészen az éjszakába nyúlt,
este ll-kor hirdették ki a
győztest.

Egyre nagyobb népszerű

ségnek örvend amagyarbiliárd
(l20-as, fás biliárd) egész Bé
kés megyében, országos baj
noksággal és egyéni pontszerző
versenyekkel hirdetik a sport-

Bérelt hely a dobogón

Nincs náluk jobb az országban
A Kner hme Gimnázium

tanulói már-márha~yomány
szerint majd 30 fóvel kép
viselik iskolánkat a megyei
őszi atlétika bajnokságokon,
Békéscsabán - tájékoztatta
lapunkat Lakatos Tibor, test
nevelő tanár, majd folytatta az
illusztris eredménylistát: az
idei ősz is sok szép eredményt
hozott. Békéscsabán az össze
tett pontversenyben amegye
legjobb lánycsapatánakjáró
serleget a Kner Imre Gimná
zium lányai vehették át. Az is
kolák közötti pontversenyben
a második helyen végeztek
versenyzőink, több, komoly
atlétikai múlttal rendelkező
iskolát is maguk mögé uta
sítva. Lánycsapataink közül
három kivívta magának az
országos döntőn való részvétel
jogát. A döntő, Budapesten az
újpesti atlétikai pályán került
megrendezésre, rendkivül
zord időjárás közepette. Az
elit mezönyben, ahol szinte
csak a megyeszékhelyek
mamutiskolál, sportiskolái
versenyeztek, a lányok ki
válóan me~állták helyüket.
Gerelyhajltóink a dobogó
legmagasabb fokára állhat
tak (Farkasinszki Mariann,
Farkasinszki Zita, Dinya
Anna, Mag Bianka, Tokai
Gréta). Súlylökésbenmásodik

Nem maradt itthon a kupa

Váradi Zoltán
HUN-BOX SC,
Gyomaendrőd

világszervezet világbajnokság
ára. Elért eredményeink:
-Kovács Endre:
-amatőr MMA: -ötödik he-
lyezés
-amatőr Muay Thai: -világbaj
noki ezüstérem
-Uhrin Csenge:
-amatőr full-kontact: -világbaj-
noki ezüstérem
-amatőr K-l: -világbajnoki
ezüstérem
-Váradi Tamás:
-amatőr Lau-kick light: -világ-
bajnoki ezüstérem
-amatőr light kontact: -világ
bajnoki ezüstérem

Akit vonz ez a sport és
szeretné kipróbálni annak itt
a telefonszámom, hívjon bátran:
06-30/5442700

A legszomorítóbb az egész
ben, hogy három esetben is meg
volt a reményünk az aranyra,
de Olaszországban olasz el
lenféllel, olasz bíráskodással,
ennyire tellett...

Jövőre március 20-án, a II.
Gyomaendrődi Küzdősport

Gálát szeretném megrendez
ni. Több neves versenyzővel is
tárgyalásban állok, s remélem
sikerül garantálnom a telt há
zat és fergeteges hangulatot.
Köszönöm támogatóinknak:
Gyomaendrőd Város Polgár
mesteri Hivatal, Várfi András,
polgármester, Poharelecz Lász
ló és a Fészek Panzió, Váradi
Mihály, Kruchió József, Újlaki
Szabolcs, a Kossuth úti C&M
méterárú bolt.

Köszönjük segítségüket és
várjuk további szponzorokje
lentkezését!

is az ellenfelet hirdették ki győz
tesnek. Szeptember hónapban
elmentünk Budapestrea Muay
Thai Magyar bajnokságra.
Uhrin Csenge kikapott, Kovács
Endre térd K.O.-val bejutott a
döntőbe, de sérülés miatt nem
tudtuk vállalni amérkőzést. (Az
ellenfél orrcsontja a térdelésnél
beleálIt Endre térdébe, és sajnos
fájdalmasan bedagadt a helye.)
Váradi Tamás viszont a döntő

ben amásodik menetben egyjó
hajrával feladásra kényszerítette
ellenfelét, így Magyar Bajnok
lett. Következő héten Budapes
ten egy gálán vettünk részt,
ahol Uhrin Csenge hatalmas
közönségdijas mérkőzés en alul
maradt ellenfelével szemben.
Kovács Endre viszont MMA
ban pontozással verte ellenfe
lét, míg Váradi Tamás kikapott
két évvel idősebb, s közel 10
kilóval nehezebb ellenfelétől.

Október 17.-én Budapesten K-3
selejtezőn és Interkupán vettünk
részt. Németh Ricsi sajnos a
meccs feladására kényszerült,
Kovács Endre egy szabályta
lan ütés következtében izom
sérülést szenvedett, s a húzó
dó fájdalom miatt a mérkőzés
feladására kényszerült. Váradi
Tamás hatvani ellenfelét fojtás
KO-val az első menetben fel
adásra kényszerítette. Tamás
még bevállalt egy meccset, két
évvel idősebb. Tomi három me
netben eivelie, sőt aharmadik
menetben Ieiskolázta anyíregy
házi srácot, de jött a zsámboki
eset, döntetlenre hozták ki. A
ráadásmenetben Tomi elfáradt,
csalódott volt, és kikapott.

Október24.-én Aszódon volt
egy boxgála, ahol Váradi Tomi
egy pontozásos győzelmet éli el.
November negyedikén kiutaz
tunk Olaszországba Marina di
Carrarába aWTKA küzdősport

Ez év január ötödikén
elhatároztuk, hogy csiná
lunk egy kisebb bokszgálát
Gyomaendrődön. Keményen
hozzáfogtunk edzeni, minden
nap legalább két órát, hétvégen
ként, néha két tréning is volt. Jó
kis csapat verbuválódott össze.
Március 20.-án megtartottuk a
gálát, ami elég nagyra sikeredett.
A gyomaendrődi Varga Lajos
Sportcsarnokban teltházat sike
rült elérni. Több mint ezer néző
volt, saz ország minden,részéről

érkeztek versenyzők. Agoston
Gergő kikapott ajuniorvilágbaj
nok, budapesti Nemesapáti Nor
berttől. Földesi Viktor kiütötte a
Túrkevei Hajdú Tamást.Fekete
Attila színvonalas mérkőzésen
kikapott a Mezőtúri Rácz Ta
mástól, Németh Ricsi legyőz
te a Mezőtúri elIefelétVáradi
Tamás pontozással legyőzte a
Pécsi Fenyvesi Mátét, Vhrin
Csenge viszont kikapott a két
szervezetnél profi világbajnok
Szebelédi Renátától.Tóth Peti
verte a pécsi ellenfelét, Kovács
Endre MMA-ban kikapott a
debreceni Zahari Vincétől.

A gála jó hangulatban telt el,
köszönjük.a közönség hangos
biztatását. Aprilis 24-25.-én Bu
dapesten WTKA Európa ku
pán vettünk részt, ahol Vhrin
Csenge és Váradi Tamás kupa
győztes lett. Tóth Peti kikapott
a döntőben, ő ezüstérmes lett.
Részt vett még Joó Gábor is, aki
azóta abbahagyta az edzéseket.
Május hónapban Pécsett vettünk
részt az Oriental Magyar baj
nokságon. Itt Tóth Peti Magyar
bajnok lett, míg Váradi Tamás
és Uhrin Csenge ezüstérmes.
Május végén Váradi Zoltán
képviselte a HUN-BOXot a
mezőtúri ketrecharc-gálán,
de sajnos csúnyán kikapott, s
combizomszakadást szenvedett.
Május végén rendezték meg a
Lashi Luma kupát, ahol Tóth
Péter nyertes meccse után lehe
tőséget kapott indulni a Lashi
Luma vándorkupáért, és 120
ezer forint nyereményért. Peti
nagyon összeszedett formá
ban verte nagyhírü budapesti
ellenfelét és elhozta Gyomára a
közel 130 centi magas Kupát. A
nyári szünetben, augusztusban
Zsámbokon vettünk részt egy
K-3 gálán, ahol Uhrin Csenge
ökölvívásban legyőzte profi
ökölvívó ellenfelét, Kovács
Endre két ellenfelét is térdeléssel
kényszerített K.O.-ra, Váradi
Tamás első meccsét döntetlenre,
majd a ráadás menetben nyerte,
míg a másik meccsét szintén
döntetlenre, s a ráadásmenetet
a bírók szerint elbukta. Nos a
bírók hazai pályára húztak, és
hangos közönségfütty ellenére

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

RÓZA KFT.,
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A gondozott kertért, parkért
kaszálás, nyírás, parlag-fümentesítés
elhagyott telkek rendbetétele
facsemete ültetése, park- és erötelepítés
szántás. rotálás. magágy-előkészítés fűmagvetés

veszélyes és egyéb fák vágása, rnetszése, pertnetezése
vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

A Katona József MűvelődésiKözpont

utcafronti épületében kb. 15 m 2-es iroda kiadó.

Érdeklődni lehet: 66/283-524; 70/635-3345

Az iroda megtekinthető: hétköznap 8-16 óráig

Szemé!ybiztonsági szolgáltatást,
vagyom:édelmet, magán nyomozást,

cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;

hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.

-'----------------- -----------------



Háttér -----------------------J;J.{rmörtf/6 •
Az Őszikékés az Őszi Napsugár Idősek Otthona kollektívái és ellátottjai köszöne

tüketfejezik ki a 2009-ben megvalósí~ottprogramok közremiíködőinek,hogy időseink

hétköznapjait segítségükkel színesebbé teltettük!

Kondorosi Foltbetyárok, Suttyomba Zenekar, Jultás7l'é Bíró Erika, Halás;.né Dr.
Balogh Erzsébet, Gellai Gyógycipő, Rávainé Farkgs Eva, Gyomaendrődi Idősekért

Alapítvány. Körösmenti Táncegyüttes, Tóth István, OszidőNyugdíjas Klub, Csillagpor
Alapítvány, Térségi Szociális Gondozá~iKözp'0nt Konyha, Tér~égi Szociá~is Gond~.zá~i

Központ Támogató Szolgálat, Zsombekos Cttera Zenekar, V)dovszky Bela Helytorte
neti Gyűjtemény,Kner Nyomdaipari Múzeum, Margaréta Ovoda, Színfolt Mazsorett
csoport, Komédiás Kör, Bethlen Gábor Szakképző. Iskola és Kollégium, Százszors..ép
Óvoda, Szivárvány Gyermekkert Kft Vásártéri Ovoda, Rubin Panzió, Golden. Citi
Taxi Krizsán Tibor és családja, Kóris György és felesége, Pájer Strand, Netbort
Lov~s Tanya, Török Sándorné, Hornok László hozzátartozó, Sikér Kft, Bottlik Judit,
Feketéné Bielik Julianna, Lizák István, Gombkötő Frigyesné, Roósz Józsefné

és valamennyi munkatársunknak a háttérmunkáért

, ,
AJANLO 2009. december

l.
Katona JózsefMűvelődési Központ (Gyomaendrőd Kossuth u. 9.) - December 5. 15 órától-Mi
kulás napi táncház és kézműves foglakozás (mézeskalács készítés, kukoricacsuhé fonás, ka
rácsonyi színes zsinór és papírdíszek készítése, adventi gyertyagyújtás, 16 órától a Suttyomba
zenekar zenél) Belépődíj: 250,- Ft/fő

2.
Liget Fürdő (Gyomaendrőd Erzsébet liget) - December 5. II órától-
MIkulásnap a Liget fürdőben (Papír Mikulás hajtogatása és sok más Mikulás ajándék ké
szítése)

3.
Katona József Művelődési Központ (Gyomaendrőd Kossuth u.9.) - December ll. 15 órától
-Békés Megyei Kisebbségi Napi Díszünnepség. A belépés díjtalan.

A Jósáo olyan egyszeríí: mindig másokért élni, sose a magunk hasznát keresni.
b Dag Hammarskjöld

4.
Katona József Művelődési Központ (Gyomaendrőd Kossuth u.9.) - December 19.
Térségi Szociális Gondozó Központ városi karácsonyi ünnepsége

EZÚTON KíVÁNUNK MEGHITT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT!

Őszikék és Őszi Napsugár Idősek Otthona

5.
Gyomai Katolikus Templom - December 20. 16 órától-
Aranyvasárnapi Koncert (Fellépők: Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus, vezényel
Gecseiné Sárhegyi Nóra, Városi AMI pedagógusai és tanulói) A belépés díjtalan.

A Százszorszép Óvoda jótékonysági bálja
A Százszorszép Óvoda

2009. november 14-én tartotta
a Bowling Treff Étteremben
immár hagyományossá vált
Óvoda-Vacsoráját, melyet
Várfi András polgármes
ter - és Domokos László
országgyűlési képviselő úr
is megtisztelt jelenlétével.
Az óvoda Szülői Munka
közössége és az intézmény
dolgozói köszönik minden
kedves szülő, vállalkozó és
magánszemély támogatását,
akik tombolatárggyal vagy
anyagi és egyéb juttatásokkal
segítették rendezvényüket:

Várfi András, Domokos
László, Földesi Zoltán, Bela
Imréné, Dr. Csoma Antal
Gáborné, Kovács Péterné,
Berill Zálog éslkszeriizlet,
Bowling TreffEtterem, CM
méteráru, Diadem Gyógy
szertár, Rózsáné Szakálos
I1dikó - Hal és kisállatker.,
Erika Fodrászat, Farkas
Máté - Gazdabolt, Flamin
gó Virágiizlet, Határ Győző

Könyvtár, Kalamáris Papír
bolt, Kner Nyomda, KöszI
Mónika, Lakásfelszerelés és
ajá,}dékbolt, Lehoczki Józse!
MAGUS-COMP, Sikér Kft.,
Tóthné Lapatinszki Zsuzsan
na. Uhrin Attiláné - Ruházati
bolt. Yukka Virágbolt. SzedIák
Georgina - fodrász, Török
Sándor. Fejedelmi Cukrászda
- Dévaványa, Mammut tec
Hungary Kft., Azul Fürdő
szoba Szalon és hőszigetelő

centrum, Turul Cipő Kft.,
Gyógy-ház Kft.. Gyoma-Pack

- Henez Gyula, Dajkó László
Gazdi Bolt, Familia Üzletház.
Rostélyos Húsbolt, Szarka
Csilla - látszerész, Makra
Győzőné - 300 Ft-os bolt,
Szendrei Dóra - Divatáru,
Milán Sportruházat. Vargáné
Katika - Rövidáru, Anna
ABC, Color-Shop Papírbolt.
O-mart Könyvesbolt, FiiJjné
Katika - Folt-Stop, Tari S.
- Gyomahús Kft., Látkóczki
Erdős Magdolna -fodrász,
Bula Lajosné - Fanni Divat,
Róza Kft.

6.
Bíró-Balogh Tamás könyve
Tollvonások címmel jelent meg Szegeden Bíró-Balogh Tamás könyve. Irodalmi életünk neves
személyiségeiről (Ady, Karinthy, Osvát Ernő, Buday György, Radnóti, Márai Sándor, Németh
László, Ilia Mihály) olvashatunk az érdekes irodalomtörténeti, filológiai tanulmánykötetben.
A gyomai születésű szerzővel november 20-án találkozhattak az érdeklődők az OMArt Köny
vesboltban.

7.
Könyv Kállai Ferenc színművészről, városunk díszpolgáráról
A Magyar Távirati Iroda Film, Színház, Muzsika című fotóalbum-sorozatának most megjelent
harmadik kötete Kállai Ferenc Kossuth-dijas színművész pályafutását mutatja be. A 128 olda
las könyv képeit Keleti Éva fotóművész, az album szerkesztője válogatta. A Symbol Budapest
átriumában november 23-án megrendezett könyvbemutatón Szakonyi Károly és Vince Má
tyás. az MTI elnöke mutatta be az albumot.

TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk a magánszálláshelyet üzemeltető szolgáltatók figyelmét, hogy jogszabály
változás történt.

A jelenlegi szabályozás szerint 20 IO. január l-től szálláshely-szolgáltatási tevékeny
séget magánszemély nem végezhet, csak egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság.

A szolgáltatás feltételeit a 239/2009. (X. 20.) Korrp. Rendelet szabályozza, melynek
alkalmazásához még egyeztetések szükségesek az AlIamigazgatási Hivatallal.

Kérjük kísérje figyelemmel a változásokat.
Amennyiben kérdése merül fel a jogszabállyal kapcsolatban, hívja a Polgármesteri

HivatalOkmányirodájában Vaszkó Erika ügyintézőt. Telefon: 66/521-606

Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály

.(Lakossági apróhirdetésü
ket egységesen 500forintért
közöljük maximum 400 ka
rakter teljedelemben. Kérjük.
hirdetésük szövegét és díját
juttassák el szerkesztőségünk
be: Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.)

~atlapok megrendelhetők.

Erd.: 06-30-856-3218

Gazdát keresünk! Érdek
lődni: 30/4020827

Gyomaendrődi Hirmondó közéleti havilap. Kiadja: Katona JózsefMü
velődési Központ. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyüjtemény. Engedély
s:ám: 163/0613-1/2007: Felelős kiadó: dr. Szonda István. S:erkes:tő: Var
jú Zoltán. Grafika és nyomdai előkés:ítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673,
www.agstudio.hu: Szerkes:tőség: 5500 Gyomaendrőd. Szabadság tér I.
Telefon/fax: (66) 581-237. elektronikus lel'él: hirmondo@gyomaendrod.
hu. Hirc!etéss:erl'e:.és: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-7 I.Terjeszti: Fa
zekas Jánosné vállalkozó. telefon: (30) 481-52-32.

Tisztelt Szülők!
Ki ne szeretné, hogy gyer

meke jobban teljesítsen az
iskolában, és sikerélményekkel
térjen haza az iskolai órákról?
Korrepetálás, felzárkóztatás,
egyéni felkészítő foglalkozá
sok, más-napra, dolgozatra,
versenyekre, középiskolai
felvételire való felkészítés,
tehetséggondozás általános
iskolásoknak. Iskolai dolgo-

Apróhirdetés
Angol nyelv oktatását,

nyelvvizsgára való felkészí
tést vállalok. Egyetemi angol
tanári diplomával rendelke
zem. Közel 10 évet éltem és
dolgoztam anyanyelvi terü
leten. Varsányi Gyula, tel.:
06-70/525-42-88 vagy 06
66/280-171
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támogatásban részesít.
A pályázat keretein be

Iül 100 %-os vissza nem
térítendő támogatás jár
a gyógytornász-, és vé
dőnő közalkalmazott 24
hónapos foglalkoztatási
költségei re.

XII. Szaloncukor Kupa

A Városi Egfszségügyi
Intézmény az Uj Magyar
ország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás
Operatív Program 
TAMOP 6.2.4/A/08/I "
Foglalkoztatás támoga
tása

A) komponens: " Fog
lalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények
számára" - támogatási
rendszeréhez " Ingenium
maIa saepe movent. " Ovi
diust idézve: Nemritkán
a nehéz gond élénkíti fel
elménk. ( A belső tarta
lékok teljeskörű felhasz
nálása mellett szeretnénk
külső segítséget címmel,
pályázatot nyújtott be,
melyet a Strukturális
Alapok Programiroda
11.289.873 Ft. összegű

Ismét megrendezésre kerül a hagyományos Nemzetközi
Gyermek Labdarúgó torna, hat csapat részvételével.

Helyszín: Időpont:

Varga Lajos 2009. december 12.
Sportcsarnok 900_ 1600 óráig

utca, Nap~eleti utca, Tol
di utca, Ujkert sor. A 4
épített út összesen 1,217
km, a felújításra kerülő

Sebes György út 0,536
km hosszú. A beruházás
tervezett összes költsége
71 868 405 Ft, melyhez
az Európai Unió összesen
46714942 Ft támogatást
biztosít. A fennmaradó ösz
szeget GyomaendrődVáros
Önkormányzata költség
vetésébőI biztosítja.

Időközben megkötés
re került a Támogatási
Szerződés, a fejlesztéssel
érintett utak átadására ha
marosan sor kerül.

GyomaendrődVáros Ön
kormányzata 2008. évben
pályázatot nyújtott be a Dél
alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökséghez a Dél-alföldi
Operatív Program keretei
között meghirdetett, DAüP
2008-3.I.1/B-08 kódszámú
felhívás alapján, Útépítések
és felújítás Gyomaendrődön

címmeLMint az korábban
már ismertetésre került, ön
kormányzatunk a pályázaton
elnyert támogatásból I utat
felújíthat és sor kerülhet 4
út megépítésére. A feIújí
tandó út a Sebes György
út, az építéssel érintett
utak a következők: Bem

Jól járhatunk
Hamarosan átadásra kerülnek

az új építésű utak Gyomaendrődön

_1....-_------------ ----------------



Mobile

Kétféle szinben is
"aphalo.

Samsung S3100
• Médialejátszó

_ur'1ino csomagban

1 990 Ft

Walkman® lejátszó

DOIT' It csomagb n

24 Ft

Sony Ericsson
W395

Kélféle szinben is "aphalo.

Nokia 5130 XpressMusic
• MP3-zenelejátszó

Domino csomagban

1

• 3"·es érintö kijelzö
(240x400 pixel)

Domino csomagban

2499

___________________ Hirdetés ...iI

Válogatott
ünnepi ajánlatok

LG KP502

Kélféle színben IS "aphalo. www.t-mobile.hu

Lenovo IdeaPad S10-2 3G
mini notebook
• Beépített HsDPA.modl;em~!III!!

-
Tányéros tévé, bárhol az országban
Bronze csomag 29, Silver csomag 40 magyar nyelvű műsorral akár 3beltéri egységgel!

upcdili
._........-. Most a bekötéstől számítva

HÁROM HÓNAPIG
INGYENl

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

..' " "POHARAK, BOGREK, VAZAK, JATEKOK
, , "

GYE TYAK, EDENYEK, DISZTARGYAK
" " ",ORAK, HAZTARTA5I CIKKEK, MUANYAG ARU

..R~, ~ és még sok más. ..R~~
~ Majdnem minden ~

Az. ajánlat részleteirőla belépési/egyszeri díjakról keressen bennünket

Te/ernax Távköz/éstechnika
Békéscsaba (7yóni G u. 6. Te/.:66/442-755

Mobi/:20/j37-8010· 20/9-629-681

• :.JJirmört;M ------------------

Desszert:
Túrós, meggyes rétes

Éjfélkor:
Virsli, mustár
Korhely leves
Malac sült
Lencsefőzelék

Főétel:

Csontleves csigatésztával
Rántott sertés szelet gazda
gon töltve
Cigánypecsenye
Vegyes köret
Házi vegyes vágott

Érdeklődni:

06/30-9252-484;
06/20-4391-977

Vacsora: 4.500 Ft/fő

Előétel:

Francia saláta
Kaszinótojás
Sonka tekercs

Tölts,e az év utolsó napját a 6-os Bisztróban!
Elő zene, tánc, tombola, retro party

Szilveszteri menüajánlat:

KREATÍV KUCKÓ

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket.

December 5. Asztali dísz készítés
December 12. ajándékdoboz készítés

December 19. Karácsonyi fafigurák pecsételése

Tel.: 70/230-1883

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely

alapanyagok, kellékek ötletek

Tennékeink széles választékával
segítjük ötletei megvalósításában

- gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
- mozaik készítés
- szalvéta technika
- lakásdekoráció
- ajándék készítés kicsiknek és nagyoknak

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket .
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván

a lap szerkesztője, kiadója
és a Katona József Művelődési Központ,

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
minden munkatársa.

-'----'------------ ---------:------
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