
RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEK
November 5-én, akora esti órákban érkezett abejelentés, miszerint egy gépkocsit

feltörtek Ajárőr aPenny parkolójánál intézkedett, amikor észrevette, hogya gyanús gép
kocsi lassan közlekedik aparkolóban. Miután arendőr észrevette az ólálkodó járművet,

az a Pásztor János úton nagy sebességgel elhajtott. A meglépő banda csak a rendőri

hajsza utáni felszólításnak tett eleget, hogy álljon meg Hamarosan kiderült, hogya kocsi
ban lévő három személy több gépkocsi t törl fel aznap. Az elkövetők járművéből elők

erültek pl. dísztárcsák, autós rádiók és egyéb dolgok Még az is kiderült, hogy egyiküket
körözte abíróság, mert nem vonult be megérdemelt előző börtönbüntetését letölteni, sőt

avezetőnek jogosítványa (mert azt már bevonták) sem volt, ráadásul ittasan ült avolán
nál. Akocsifeltörők közül egy helyi, kettő pedig vidéki lakos volL

Azonban e kis "lelkes feltörő" csapat lekapcsolás után sem szűnlek a gépkocsi
feltörések városunkban, tehát egy másik banda is garázdálkodik ..

(Folytatás a9 oldalon)

Lemondott dr. Busai!
Lemondott képviselői posztjáról a gyomaendrődi képviselő-testületben

dr. Busai György Döntését azzal indokolta levelében, amelyet Várfi András pol
gármester olvasott fel a november 25-i ülésen, hogya gyomaendrődi politikai
életben résztvevők a személyét ért megkülönböztető, negatív elbánás, egyes
képviselők ellene leadott szavazatai a bizottsági tagság választása alkalmával,
valamint isaszegi jegyzői munkája összeférhetetlenségét feloldva mond le.
Tiszteletdijál, mely eddig megillette, nem kívánja felvenni, azt a választókerüle
tében levő úttestek felújítására, javítására ajánlja fel. Akörzetben új választás lesz

Az eddigi legfiatalabb alpolgármester gondolatai.
tervei és véleménye Inteljú To1di Balázzsal 2. oldalon
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Az eddigi legfiatalabb alpolgármester a városvezetésben. Interjú Toldi Balázzsal
Az őszi önkormányzati választásokat megelőző egyik

rendelet szerint kevesebb képviselő látja el egy-egy város
önkormányzatának képviselő-testületi munkáját ezután.
Gyomaendrődön 11 fő és a polgármester. Az októberi vok
solásokat követően Toldi Balázsra
esett a választás az alpolgármester
személyét illetően. Az utóbbi húsz év
legfiatalabb alpolgármestere került
így önkormányzati pozícióba, hiszen
Balázs éppen harminc esztendős.

Toldi Balázs jelenleg a ~

Hőtechnikai és· Gépipari Kft. I
kereskedelmi vezetője. Sokan a lab- r
darúgó pályáról is ismerhetik, mint
kiváló labdarúgót.

Q Hogyan adta fejét kép viselő

jelö/tségre?
'" Körösök Vidékéért Egyesület

részéről érkezett a felkérés, hogy
lenne-e kedvem, illetve elszántságom az 5. számú
választókerületben képviselőjelöltként indulni. Ez a nyár
folyamán történt, és egy kicsit váratlanul ért. Abban a
körzetben indultam, ahol korábban laktam, hiszen az 5.
számú körzethez tartozik Besenyszeg, Magtárlapos és az
Október 6. lakótelep is. Most már több mint egy hónapja
vagyok itt képviselő, a választási eredménynek köszön
hetően. Még a tanulás időszakát élem. Ahhoz, hogy jól el
tudjarn látni a feladataimat, át kell látni a dolgokat. Arra
törekszem, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.

.. Hogyan fogadta, mikor a választás napján kiderűlt a
gyözelme?

" Ha már elindul az ember, győzni szeretne, én is így
vettem részt a választási megmérettetésben.
Természetesen nagyon örültem, hiszen nagyon szoros volt
a verseny Váradi Zoltán és közöttem. Mikortól elhatároztam
indulásomat, a családom és a barátaim is támogattak, a
kampányban is támaszkodhattam rájuk, és természetesen
az egyesületemre is.

'" A politikai oldalakkal és az esetleges helyi politikai
színezettel kapcsolatos felvetések foglalkoztatják, vagy
érinti-e egyfajta besorolás? Melyik oldalhoz áll közelebb?

• Igazából nem nagyon foglalkozom a politikával, illetve
az oldalakkal, a hovatartozás kérdésével. Azt vallom, hogy
egy város irányítása gazdasági alapokon kell, hogy mőköd

jön, hiszen a város is pénzből él, fenn kell tartania az önko
rmányzatot, az intézményeket. Ebből tudja fejleszteni az
infrastruktúráját, ebből látja el szociális kötelezettségeit,
ebből támogatja a kultúrát, a sportot, bármilyen irányú
~ejlődése eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő gaz
dasági alap. Úgy gondolom, hogy ezen pénzek
előteremtése és majd a felhasználása, okos elköltése is
szigoíúan gazdasági feladat. Tehát jó lenne, ha független
tudna lenni az úgynevezett nagypolitikátói az önkor
rnáilyzati gazdálkodás. Azonban mindenki tudja, hogy
nagyon nehezen lehet megvalósítani, vagyis nem lehet
kihagyni a politikát. Én igazából nem húzok egyik oldal felé
sem, és megpróbálom magam függetleníteni a politikai
behatásoktól. Nem vagyok tagja egyetlen pártnak sem,
csak az egyesületnek.

• Hogyan fogadta, amikor alpolgármesternek jelölték és

meg is választották, a testület megadta a bizalmat,
ugyanakkor elvetett egy kűlsős jelöltet, Fekécs Lászlót?

• A városban, ahol élek, mindenképpen nagyon
megtisztelő alpolgármesternek lenni. A feladatok mindig

képlékenyek, változnak. Felvázoltunk
egy bizonyos elképzelést a pol
gármester úrral, ami mindkét fél
részére betartható, megvalósítható.
Amikor beszélgettünk a polgármester
úrral a rám váró feladatokról, mege
gyeztünk abban, hogy minden olyan
dolgot, amit nekem kell majd
elvégeznem, jó előre leegyeztetjük
annak érdekében, hogy a saját, civil
munkámmal is össze tudjam hangol
ni, és teljes egészében, el tudjam
látni mind a két oldalon munkámat.
• Vannak-e saját elképzelései, meg
valósítandó tervei a ciklus végéig?

• Egyelőre azt szeretném, hogyakörzetemben a
felmerülő, elvégzendő feladatokat meg tudjuk oldani a
lehető legrövidebb idő alatt. Az ott lakók már is keresnek
azokkal a dolgokkal, amelyek sürgősek, és mihamarabb
megoldást kellene rájuk találni. Arra törekszünk, hogy a
lehető legrövidebb időn belül megoldódjanak a problémák,
természetesen bizonyos fontossági sorrendet betartva.
Célom még, hogy egyesületi képviselő-társaimmal együtt
megcáfoljuk azt a mendemondát, miszerint sokan úgy
gondolják, hogyaKörösök Vidékéért Egyesület úgy próbál
tevékenykedni, hogy közben keresztbe tegyen a pol
gármesternek, és ezáltal a városnak. Szeretném le
szögezni és hangsúlyozni, hogy mi nem a polgármester,
illetve a város ellen akarunk dolgozni, hanem a városért.
Mindezt úgy akarjuk megvalósítani, hogy azok az ötletek,
elképzelések melyek előremutatóak, hasznosak és
racionálisak, fogattassanak el, bármely oldalról is
érkezzenek.

Tehát a céljaim, elképzeléseim közül azok a leg
fontosabbak, melyek a körzetemben a létfontosságú
kérdések megoldását szorgalmazzák, és az, hogy a
gyomaendrődiek lássák, a Körösök Vidékéért Egyesület a
városért dolgozik.

• Mi a véleménye a leszűkített képviselő-testületi lét
számról?

• Jó ötletnek tartom, hogy a világot, így Magyarországot
is sújtó gazdasági válságban állami szinten is megjelenik a
takarékosság, és nem csak az állampolgárok felé
propagálják annak fontosságát. Ugyanakkor örülök annak
is, hogy ugyan kisebb létszámú, de mégis széles látókörő

testület állt fel Gyomaendrődön, mert elmondhatjuk, hogya
testület összetétele szerint, az élet szinte minden
területéről reprezentál. A korösszetétel is megfelelő. Jó,
hogy vannak fiatalok, de a rutin, a tapasztalat azért az élet
minden területén elengedhetetlen. Valószínűleg sok olyan
dolgot tudnak a tapasztalt képviselők, amiket a fiatal kol
légák nem, hiszen nincs még meg a kellő tapasztalatuk,
magamat is beleértve. Én tehát úgy látom, hogy egy jó
összetételű, széles spektrumot átfogó, dolgozni akaró és
tudó testület állt fel Gyomaendrődön.

-b-
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Dr. Frankó levele

A szerencsés nyuszi esete
November utolsó napjai vannak. Hamar sötétedik. Véget ért aszokatlanul szép

idő, helyette sár, víz, üvöltő szél az uralkodó. Azért asétáimról nem mondok le, ez a
napi munka levezetője számomra. Csak egy baj van, ha itt, a város belterületén
hódolok kedvenc időtöltésemnek, néha többet állok és beszélgetek, mint járok.
lVIindig akad egy-egy ismerős. Hiába, akisvárosi lét egyik öröme és néha bosszúsá
ga is ez, gondolom, más is így van ezzel. Bevallom, most esténként aFő úton járom
az utam, és figyelem embertársaimat, ahogy szokják akerékpárút örömeit. Egy biz
tos: most már mindkét oldalon kerékpároznak az emberek. Ajárdás oldal, itt akato
likus templom mellett, néha már-már járhatatlan. Gyakran kell alalhoz lapulva
megadnom magam és elengedni a két-három, egymás mellett haladó kerékpárost.
Nem csengetnek (nincs csengől), nem mondják, hogy "szabadi", és nem köszönik
meg, hogy elengedtem őket. Természetesen előfordul kivétel is. Ilyen ami világunk.
A túloldalon, a félhomályban, így, este 5 után, kivilágítatlan biciklik rohangásznak
teljes gőzzel, ajárdát elválasztó fehér csíkot valami záróvonal nak gondolják Csak ki
ne lépjen valaki aFő úti italboltból, vagy amásik négy üzlethelyiségből, mert az akár
halál fiává is válhatl Amagyar ember, sajnos, lehajtott fejjel megy gyalog is az utcán,
tessék megfigyelni, így igazi Kerékpáron is lógó fejjel, a földet bámulva, gondo
lataiba mélyedve tekeri apedált l lVIiért is gondolják az illetékesek, hogy felemelt fej
jel figyeljük akék színű, kettéosztott, fehér figurákkal tarkított közlekedési táblákat?
Fenéti Senki sem nézi, megy tovább ajárdának kiszemelt, lallelőll úton, ott hajtja a
bringát Talán, ha felfestenék az aszfaltra, úgy egyből képbe kerülne mindenki, mert
ott lehetne látni I

Tudom, lerágott csont ez a kerékpárút. Hiszem és meggyőződésem, hogy kel
lett, mert biztonságos lehetne, de mint autós ember, megmondom őszintén,

helyenként a találkozás akerékpárúttal, több, mint szörnyűség I

Jár egy téves, de jópofa utcaelnevezés most már a lakosság száján: a Fő út
leszűkített része "Várfi-szoros" nevet kapott a keresztségben Talán találó, de csak
részben igaz. Ugyanis 2006 tavaszán egy másik polgármester és egy másik testület
fogadta el a most kivitelezett Fő utat. Ezt személyesen Várli Andrástól hallottam,
vagyis ez tulajdonképpen "Dávid útja" és helyenként "Várfi szorosa", kinek hogy tet
szik Reménykedem és várom, a jövőben mikor bontják el a szorost? Van olyan
parkoló rész (a Fő úti iskola előtt), ahol az "anyósajtót" nem lehet kinyitni, mert a
kerékpárút oldalához szorul, ha ezt nem akarom, akkor meg a kormány mellől az
érkező kamion elé léphetek. Szép kilátásoki

A szeretet ünnepe előtt

A kiskutya magányosan állt a forgalmas út közepén Az autók százzal cikáztak
körülötte. Szomorúan nézett, mélységes bánat ült kis pofácskáján Nemrég még volt
gazdija, de mivel nem bírta az egész napos bezártságban mindig visszatartani az
ingert, és néha előfordult, hogya szoba padlójára pisilt, agazdi nagyon mérges lett,
és a leghelyesebbnek azt tartotta, ha a kiskutyát kirakja a kocsiból a forgalmas út
szélén. Gázt adott, és vissza sem nézett.

A kutyust véletlenül pillantottuk meg. A telekre igyekeztünk, szerencsére egyik
gyerekünk sem volt velünk. A férjem azonnal megállt, és kiugrott a kocsiból. lVIég
hallottam, ahogy azt kiáltja "el fogják ütni"l lVIire kimondta, meg is történt.
Odarohantunk, de már nem volt benne élet

Lehajtott fejjel mentünk vissza akocsihoz. Akis állat nem volt több 8 hónapos
nál. Gyönyörű, német juhászkutyus Több évvel ezelőtt történt mindez, de azóta sem
tudom kiverni a fejemből. Karácsonykor is eszembe jut, és arra gondolok, az az
ember, aki ezt tette vele, vajon örül, szeret, él, és boldog?

Aki hívő, mondja meg nekem hogyan hagyhat az lsten ilyet megtörténni?1
- lVIarEri -

SVÁB BATYUS BÁL
2011. február 5-én (szombaton) 19 órai kezdettel

SVÁB BATYUS BÁL lesz
a Katona József MűvelődésiKözpontban

Belépő 1200 Ft/fő

Jl!1indenlút szeretettel vár (f rendezőségl

Zene - tánci A zenekar Vénéndől érkezik, sramli zenekar'
Érdeklődni.' 06-20/439-19-77

Ezt a témái befejezve, szeretném felhívni a kedves Olvasó figyelmét, azért, ha
teheti, biciklizzen végig az új úton, majd hajtson fel a városháza sarkához, és ott
elolvashatja a megboldogult Honti Tóni által készített réztáblát: Itt járt Petőli 1849
ben ... Jelenleg itt az út vége, igazi és kedves látványosság

December már itt anyakunkon, közeleg aszép Karácsony Jó lenne, ha fehérbe
öltözne ekkorra minden, ez tenné igazán hangulatossá mindannyiunk nagy családi
ünnepéti A nagypolitika most épp a költségvetéssel, adókkal, nyugdíjakkal van
elfoglalva, nem irigylem akormányt Én viszont, személy szerint, bízom bennük, és
hiszem, hogy jót akarnak Miért is ne? Az MSZP szánalmas, Gyurcsány pedig biz
tosan halad a megkezdett úton: szétszedi a pártot. ez még szánalmasabb, de lehet,
hogy sikerül neki.

Ahelyi politikáról csak annyit: mehetünk megint, újból képviselőt választhatunk
Busai úr miatti Jó lenne, ha többé már nem próbálkozna, nem lehet ennyiszer hülyét
csinálni belőlünk l Az új testületnek lesz feladata, és Várti úr sem lesz könnyű

helyzetben l Azt nem értem, miért sértő a "Körösök Völgyét", ha valaki "Vörösök
völgyének" nevezte. Szerintem szellemes, rímel és találó l Sehol annyi levitézlett volt
kommunista, egykori munkásőr vezető, mint ott. Uraimi Ezt nem kell szégyellni,
akkor abból volt a haszon, most meg ebből a rothadt ("rothadó") kapitalizmusból
így kell ezl csinálni, igaz? Erről ennyit, nem érdemel többet az ügy.

Befejezésül: még szép idő volt az egyik hétvégén, szombaton. Átautóztam a
Körös-hídon, letértem balra a gáton Gondoltam, itt majd kiszállok, és sétálgatok,
szokásom szerint. Lenézve agátról, megláttam, hogya vadászok, ott lent, néhányan,
félkört alkotva, vadászatra indulnak. Na, gondoltam, itt ma nem lesz séta. Jól tettem.
Megálltam, és azon gondolkodiam, hol is forduljak vissza. Közben megszólaltak a
fegyverek. Láttam, a leghátrébb álló vadász - legközelebb hozzám - hirtelen 180
fokot fordult, és céloz, majd lő Csak egy-két másodperccel később vettem észre,
hogy ott szaladt egy nyúl, irtózatos sebességgel, atanya közelében, az országút felé,
vagy neki a gátoldalnak'7 Utánalőttek. Ez nem volt szép dolog Nekem, laikusnak
legalábbis Boldog voltam, hogya nyuszi megúszta, és még valaki, aki nem volt
véletlenül aközelben, és tévedésből nem lőtték ülepen. Nagyon gyorsan hazajöttem,
aséta elmaradt, de helyette ez az emlék maradt meg Éljenek anyulak, ameddig csak
lehetl

Mindenkinek kellemes, szép és boldog karácsonyi ünnepeket kívánoki
Tisztelettel dr Frankó Károly

"Versbolt, zenebolt"
A fenti címen tartott Merényi Nikolett magánénekes és Kiszely Zoltán endrődi

születésű színművész nagy sikerű irodalmi és művészeti estet az OMart Könyvesbolt
és Kulturális Műhelyben, november 26-án. A művészekkel a beszélgetést Oláh
Gizel la vezette.

HELYESBITES!
Amúlt havi lapunkban a60 éves házassági évfordulót ünneplő család: Vékony

Lídia és Szűcs Lajos cikkből kimaradt az egyetlen ükunoka, aki szintén üdvözölte az
ünnepelteketl Az érintettektől elnézést kérünkl

Bizottsági tag
A novemberi számunkban a városi önkormányzati bizottságok tagjai közül

véletlenül kimaradt egy személy. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, Egyenlőségi

bizottság tagja dr. Farkasinszki Erzsébet isi Az érintettől elnézést kérünkl
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A cigány kisebbségi önkormányzat új vezetője
Szécsi Zsolt vagyok, Gyomán születtem 1981. december 22-én. 2002 óta

tagja vagyok a helyi cigány kisebbségi önkormányzatnak. Ez már a harmadik
ciklusom itt. A mostani választásokat követően én lettem az önkormányzat
elnöke. Már látható, hogy történtek változások, szépítjük a környékünket. A
városi önkormányzattal várhatóan nagyon jó viszonyt alakítunk ki. Közmunka
program keretéből kaptunk tíz főt, akik szépítik ezt avárosrészt, az úgynevezett
Cigányvárost. Hét ember pedig adatokat küld a megyei könyvtárnak. Ez azt
takarja, hogy különböző régebbi adatokat bevisznek számítógépbe, és továb
bítják a könyvtárnak Három fő dolgozik a kisebbségi
önkormányzatban, karbantartási, rendszergazda felada
tokat látnak el. Járnak ide gyerekek, akik ahúsz gépün
ket használják. Működik aTanoda-program is. Negyven
hátrányos helyzetű gyermek van, akik kapnak bizonyos
segítséget, szolgáltatást minden héten. Ez acsoport vi
szont nem csak cigánygyerekekből áll.

A helyi iskolákkal megvannak az együttműködési

megállapodásaink, azokat szeretnénk most először

felülvizsgálni. Megnézzük, mennyi valósult meg ezek
ből, és mit lehet még hozzátoldani, bővíteni Személy
szerint felkerestem már a Kis Bálint iskola igaz
gatónőjét. Értékes beszélgetést folytattunk, s mege
gyeztünk a további együttműködésről. Ugyanez folya-
matban van aRózsahegyi Kálmán iskolával is, de az egyházi ískola sem marad
hat kí. Szeretnénk kíterjeszteni aközépiskolákra is az együttműködést Atöbbi
közintézménnyel is szeretnénk a kapcsolatot megtalálni, együttműködést

kialakítani.
A tanulni vágyókat próbáljuk még segíteni három pályázaton keresztül,

középiskolásoknak, általános iskolásoknak a hetedik-nyolcadik évfolyamo
sainak, és aki tovább tanul például főiskolán. Továbbá részt vehetünk a Roma
Intervenciós Pályázaton, amely arról szól, llogyakinek az ingatlana, amiben
lakik, életveszélyes, vissza nem térítendő támogatást ad az állam. Ennek a
keretösszege egészen kevés, de reméljük, Gyomaendrődre is jut belőle majd.
Akit ez érdekel, arra kérjük, keressen meg bennünket, hogy elindithassuk a
folyamatot vele iSi

- Van-e olyan elképzelés, amely szerint a település összes cigány lakosát
el lehessen érni, és problémáikat valamilyen formában kezelni vagy csak, úgy
mond szemmel tartani őket, kapcsolatban lenni veJük?

- Becslések szerint nyolcszáz-ezer fő az, aki Gyomaendrődön cigány szár
mazású, a regisztrációnál viszont csak 345-en vallották magukat annak. Tehát
az előző adatban agyerekek is benne vannak. Szeretnénk nyitni feléjük, Gyoma,
de Öregszőlő és Nagylapos irányába is, hiszen ott is élnek, laknak cigány szár
mazásúak.

(Egyébként én azt akifejezést, hogy "roma", nagyon nem szeretem. Mikor
szidnak bennünket, úgyis azt mondják, hogy cigány... , de úgy tartom, hogy
nemes értelemben is legyünk cigányok') Akik most dolgoznak nálunk, köztük
is van minden városrészből, mert úgy válogattuk össze őket avárosi önkor
mányzattal.

- Mikor lesz összejövetelük, vagyis aközmeghaJJgatás?
- December hónapban kell tartanunk egy testületí ülést és egy

közmeghallgatást Igaz, hogy itt van nekünk ez a közösségi ház, amit mi
üzemeltetünk, de mivel Gyomán is szép számmal élnek cigány emberek, ezt a
két gyűlést összevonva, a gyomai városrészben szeretnénk megtartani most,
legközelebb pedig valószínűleg az endrődi részben. Adátum még nem ismert,
de december közepe táján várható.

EI kell mondanom, hogy az anyagi helyzetünk nagyon szegényes. Sajnos,
most ott tartunk, hogyatestületünk tagjainak kell megvennie bizonyos dolgo
kat. írószert, papírt, de mínden egyebet is. Van olyan gondunk is, hogy az előző

ciklusban volt két pályázat, amely Sikeres volt ugyan, mégis volt benne néhány
kisebb ziccer. Ezek miatt egymillió-egyszáznegyvenkétezer forintnyi tartozá
sunk van a városi önkormányzat felé. Ebből már százezret visszafizettünk.
Próbáljuk az elkövetkező időben tovább törleszteni ezt, az előző vezetés által

képzett adósságot. Nehéz ügynek tűnik, mivel az éves támogatásunk mintegy
nyolcszázezer forint. Abból kell a meg lévő ingatlant fenntartani, ennek költ
ségeit fizetni, sajnos a gázunk is ki van kapcsolva A Rózsahegyi iskolával
megállapodtunk, hogy aszámítógépes program egyelőre náluk működik majd,
a többi, mint a kézműves szakkör, a korrepetálások, ezeket be tudjuk vállalni,
mert van egy helyiségünk, ahol fával tüzel ünk. Bízunk benne, hogy lesz
lehetőségünk a gázt visszakapcsoitatni. Ennek a költsége a többi járulékos
kiadással mintegy százötven-száznyolcvanezer forint lesz, a nyolcvanötezres

tartozással együt!. Sajnos, csak részletekben tudjuk ezt
is visszafizetni, ugyanis avárost nem akarjuk ezzel ter
helni, saját erőből szeretnénk megoldani.

Az abaj, hogy maga akisebbségi önkormányzat gaz
dasági tevékenységet nem folytathat, amiből lenne
bevételünk. Egy kisebbségi önkormányzat feladata a
kultúra és ahagyományok ápolása lehet. Sajnos, azt kell
mondjam, mint cigány ember, hogy ahol éheznek a
gyerekek, ott hiába beszélünk a kultúráról. Tehát első

sorban munkahelyet kell teremteni. Ezt viszont mi csak a
várossal közösen tudjuk megcsinální. Most itt, ezúton
szeretném megköszönni Várli Andrásnak, hogy rend
kivül készséges, jó partner ebben aproblémakörben iSi
Próbálunk kialakítani kapcsolatokat még különböző

szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal. A munkaügyi központtal van kap
csolatunk, miszerint a mindenkori aktuális munkahelyeket elküldik nekünk,
amit mi több helyen kifüggesztünk Aztán megjelentetünk egy úgynevezett
klubújságot. Ennek nem nagy a példányszáma, de ebben is közzétesszük a
betölthető munkahelyeket, például. Azt szeretnénk, hogy ne csak közmunka
legyen aromáknak, mivel többnyire ebben foglalkoztatják őket, hanem rendes,
állandó munkahelyük. Hiszen vannak köztünk szakemberek is, érettségizettek,
szakmunkások, nem csak analfabéták ...

- Mivel már régóta a cigány kisebbségi önkormányzat berkeiben
tevékenykedik, bizonyára megfelelő tapasztalatokat szerzett már, amit hasznosí
tani tud a vezetésben...

- Szerencsés abban, hogy bizonyos dolgokat jobban átlátok. Négyfős a
testületünk, Burai Attila elnökhelyettes, Raffael Attila és Vagyon Dezső. Közülük
Vagyon úr már három éve szintén az önkormányzatban tevékenykedett.
Igyekeztem az elmúlt nyolc évben jó kapcsolatot kialakitani avárosvezetéssel,
amegyén belüli testvér önkormányzatokkal Ezeket akapcsolatokat szeretnénk
feljavítani, és jobbá tenni, mivel ez nekünk is gyümölcsöző, eredményes lehet.

- Meg kell említenem, hogya kisebbségi önkormányzatunk elnöke és a
képviselői sem vesznek fel, nem is kapnak tiszteletdíjat. Ennek ellenére azért
dolgozunk, hogy az itteni cigány embereknek, de más hátrányos helyzetű

embereknek is tudjunk segíteni. Minket a jó szándék vezet, s nem anyagi
előnyök.

- Ebben az évben még milyen program, műsor van tervben?
- December 18-án szeretnénk egy rendezvényt tartani, sajnos anyagí okok

miatt összekovácsolunk Ilárom rendezvényt: Mikulás nap, fenyő ünnepség és
"kisebbségek napja". Ebben a tanodás gyerekek műsort adnak például, lesz
kézműves foglalkozás, és szeretnénk gesztenyét sütni, hogy karácsonyi jelleget
kapjon adolog.

A Tanoda-program keretében a Körös Völgy Alapítvánnyal közösen
rengeteg programot csinálunk agyerekeknek: táboroztatás, kirándulás ... Most
voltak például Budapesten. Utaztak a metróval, sokan még nem látták, nem
utaztak vele, színházban voltak. Hamarosan szeretnének agyerekekkel elmenni
aParlamentbe, ugyanezt tervezzük felnőttekkel is, váltott kurzusban ... Aparla
menti képviselőkkel kezd jó kapcsolatunk kialakulni egyébként is, főleg a
helyiekkel, Dankó Bélával, Latorcai Jánossal.

Aztán ködös kicsit még az adolog, hogy szeretnénk feleleveníteni akoráb
ban már rendezett, megtartott cigányzenész-találkozókat. Persze, mindenhez
pénz kell, s ezért szeretném felhivni azokat, akik kicsit tehetősebbek, és
szívesen támogatnák ezt a rendezvényt (is), várjuk őket sok szeretetteli
Megragadva az alkalmat, mindenkinek boldog Karácsonyt kívánoki -b-
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Sikeres évet zár a Suttyomba!
2010. évben tovább folytatta népművészeti programsorozatát Gyomaendrődön a

Suttyomba Alapítvány, és újabb sikereket ért el a Suttyomba Zenekar Ezekről kérdeztük a
zenekar és az alapítvány vezetőjét, Szujó Zsoltot.

Alapítványunk 2010-ben ismét megszervezte népművészeti programsorozatát, ame
lyeket idén is főként a Gyomai Tájházban tartottunk. A hely hangulatához illeszkedő

táncházas és népzenei programok szerencsére idén is közönségre találtak. Úgy gondoljuk,
hogya településen szükség van hasonló rendezvényekre, melyek által az embereket meg
tudjuk ismertetni anépzene és anéptánc világával Természetesen ebben nagy segítségünkre
van a Körösmenti Táncegyütles is, de célunk az, hogy ne csak a néptáncos berkekben,
hanem úgymond külsős körökben is meg tudjuk szerettetni anépzenét. Hiszünk abban, hogy
az embereknek szükségük van rá, hogy visszanyúljanak agyökereikhez, megismerjék őseik

kultúrájál, és ne csak a média által diktált divatirányzatokat majmolják. A népzene még
senkiből nem csinált "megasztárt" , a népzenével senki nem dönt lemezeladási rekordokat.
pedig sok esetben zeneileg nagyobb értékel képvisel, mint amédia által felfújl, "kérész életű"

sztárok. Ebben hiszünk, és ezért vállaljuk fel minden évben, hogy megszervezzük ren
dezvényeinket, és igyekszünk kulturált szórakozási lehetőséget biztosítani acsaládoknak.

Az idei évben is a legnagyobb rendezvényünk aSuttyomba Fesztivál volt, amelyet már
kílencedik alkalommal szerveztünk meg A rendezvényt eleinte három városban, az utóbbi
időben azonban már csak Gyomaendrődön és Szarvason rendezzük meg. A népzeneí fesz
tiválon ez idáig így is közel 50 zenekar vett már részt. Számos olyan adatközlő zenészt hív
tunk meg Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról is, akiktől az egész mozgalom tanult. A
zenekarokat állalában az alapján válogattuk össze, hogy minden etníkum képviseltetve
legyen, hiszen ez fesztiválunk motlója is: "Együtt aKárpát-medencében" Jövőre kerül sor a
10. fesztiválunk megszervezésére, amelyre már nagyon készülünk.

A tájház - táncház ötlete 2009-ben kezdődött, azóta változó sikerekkel ugyan, de
működik. Volt, amikor 10 fő jött el, de volt, amikor 150 ember ropta atáj ház udvarán. Aren
dezvényt legulóbb a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvánnyal közösen, egy családi délután
keretében szerveztük meg Úgy gondoljuk, hogy ezek atáncházak akisgyermekes családok
részére nyújtanak tartalmas hétvégi időtöltést. Mindenkit bátorítunk arra, hogy egyszer
próbálja kil

2010-ben harmadik alkalommal került megrendezésre a Hagyományos Lakodalom a
Körós-mentén, amely szintén alapítványunk népművészeti programsorozatának része. Idén
az Endrődi Tájház adott otthont a rendezvénynek. A program elmaradhatatlan része volt ez
évben is az utcai nászmenet, a rezesbanda, és egy jó bográcsos étel Bízunk benne, hogya
táncegyüttes által elindított rendezvény idővel a közreműködésünkkel egy hagyományt
teremhet a településen

Alapítványunk különböző forrásokból igyekszik finanszírozni ezen rendezvények köll
ségeit. Folyamaiosan pályázunk annak érdekében, hogy minden évben meg tudjuk szervezni
és bővíteni tudjuk programsorozatunkat. Támogalásokat kapunk a Nemzeti Civil Alap, a
Nemzeti Kulturális Alap, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alap
pályázataiból, valamint ahelyi vállalkozóktól és aszemélyi jövedelemadó 1%-ából Minden
támogatónknak ezúton is köszönjük asegítségét'

Szót kell ejteni alapítványunk tevékenysége mellett zenekarunk, a Suttyomba Zenekar
tevékenységéről is. Azon túl, hogy állandó résztvevői vagyunk a megyei rendezvényeknek,
és több táncegyüttes álla.ldó partnereként is dolgozunk, a testvérvárosi kapcsolatok elmé
lyítésében is szerepet vállaltunk. 2010 októberében német testvérvárosunk, Schöneck
meghívásának tettünk eleget. Zenekarunk, valamint egypár táncos több koncertet is adott
német testvérvárosunkban, bemutatva amagyar népzene, néptánc világát és szépségeit.

Ezen kívül örömmel tettünk eleget novemberben a Duna Televízió megkeresésének,
amelyben felkértek minket az EtnoKlub című mősorban való szereplésre. Korábban az Élő
Népzene című műsorban kaptunk lehetőséget a bemutatkozásra, akkor a Duna Televízió
Gyomaendrődön forgatott velünk egy riportfilmet. Most mi kerestük fel atelevízió stúdióját,
ahol egyórás zenés műsort készítettek velünk. Az adás 2010. december 4-én lesz látható a
Duna Televízióban. Akit érdekel, nézzen meg minketl

Köszönjük a lehetőséget az ideí év összegzésére, reméljük, hogy jövőre is sokan láto
gatnak el rendezvényeinkrel

Rózsahegyi hírek
Őszi témahét

A projektoktatás egy új pedagógiai szemlélet, mely új pedagógiai mód
szerekkel dolgozik. Aprojektmunka nem csak tanulási technika, pedagógiai mód
szer, hanem agyerekek nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony
eszköze is. Középpontjában egy probléma vagy egy téma áll.

Ami témánk az ősz volt. Hétfőn kellemes őszi sétával kezdték a felsősök az
árléren, majd egy jót játszottak aCsókási téren.

Kedden rengeteg résztvevője volt az alsós futóversenynek. Az 1-2.
évfolyamosok egy kört futottak, a nagyobbak kettőt. Minden induló teljesítette a
távot az iskola körül, majd vígan majszoita a jutalomként kapott aszalt szilvát és
barackot.

Utána kicsik, nagyok termésbábokat készítettek a kiállításra és a másnapi
vásárra.

Szerda délután afelsősök ügyességi és logikai játékokkalleveleket nyerhet
tek atornateremben Itt tökgurításból, toronyépítésből, diódobásból és kirakózás
ból lehetett jeleskedni. A legügyesebbek az osztályok standjánál süteményre,
gyümölcsre, termésbábokra válthatták be a levél nyereményeket.

Csütörtök reggel kosarakkal, tálcákkal, szatyrokkal, dobozokkal jöttek iskolá-

ba akicsik és szüleik. Rövidesen kiderült, mit rejtenek acsomagok, amikor ámuló
szemekkel és tányérokkal, poharakkal akezükben elfoglalták amegterített ebédlőt
a gyerekek. Az asztalok roskadoztak a gyümölcsből, zöldségből készült ételtől,

italtól. A gyerekek mindent megettek, majd mentek zenélni, diót törni, kukoricát
morzsolni, zenére tornázni, gólyalábon járni, színezni, termésképeket készíteni, és
megoldani afejtörőt.

Délután nagy attrakció volt a madárijesztők bevonulása. A gyerekek öröme
határtalan volt, amikor felismerték osztályfőnökeiket a díszes társaságban. A
madárijesztők tánca után mega székfoglaló következett, több mint száz
résztvevővel. Aversenyzők levél alakú sütit is kaptak az élmény mellé.

Az őszi varázslat jól sikerült: rég nem volt ilyen szép vénasszonyok nyara.

Hulladékgyűjtés

Október utolsó hétvégéjén iskolánk tanulói több mint 13 tonna hulladékot
gyűjtöttek 263 OOO forint értékben, mellyel acsaládi kasszát vagy azsebpénzüket
egészíthették ki.

Kirándulások
ATanodások aJátékszínben a Hamupipőke című zenés darabot nézték meg.

Aztán elmentek a Nemzeti Múzeumba is. A McDonald'sban ettek-ittak, majd
találkoztak a Kék Üstökös Alapítványi Tanoda diákjaival. Utaztak metróval, com
binóval, és az esti vonattal értek haza.

Az elsősök aSzarvasi Arborétumban csodálták az őszi színeket, majd felvált
va vezettékaKatalin II. sétahajót.

Hetedikeseink pedig a Csodák Palotájában töltöttek el egy fél napot,
élményeket és tapasztalatokat gyűjtötte kafizika órákhoz. Utána meglátogatták az
Országházat is.

A rendezvényekről és az iskolai életről sok információt és képet találnak
iskolánk honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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Megújult a UPC Direct.
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.,

AoFl-os beüzemelesi díj aOirect+ csomagra vonatkozik maximum 2belteri (ezen belül max. 1DVR beltéri egység)
2010. november 15 és december 31 közötti megrendelés esetén, 2011. november 30-ig vállalt hüsegidövel.

DirectLi.Ql1l Direct ~LIT\ Direct+
~,

,~"ó~~ AbeÜ%errE!istöl SZálTitOIl A_istöl szamtctt A_istölszamtcxt
,.",0 elsőhórnpbanOFt első hónapllan oFt elsö hórnptm oFt

",o a 2. hó""';" oedia a2. 1>élr1aPt61 pediQ a 2. hóna<:tól pedigVC
1190 Ft 2500 Ft 3500 Ft

CiQitills Vrde<riiqzitö .+1CXXl .+1CXXl .+1000

I Csatornái< 17 53 71
Hl)CSOffi3Q .+1500 .+1500 .+1500

Óriósi csatornavólaszték - Csúcsminőségű kép és hang
Teljes szabadság a digitólis videorögútőveés számos extra szolgóltató

Light csomag már havi 1190 Ft·tól!
Egyelőfizetésen belül akár 4egység!
Kristálytiszta HD műsorok! •Akár 2db DVR készülék!
Az ajánlat részleteirőla belépési/egyszeri dijakről keressen bennünket

Te/ernax Távköz/éslechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel.:66/442-755

Mobil:20/337-B010; 20/236-7170

:HA KARÁCSONY AKKOR

..
Oriási árukínáiattai
várjuk vásárlóinkat!

KARÁCSONYI DÍSZEK
DÍSZTÁRGYAK, CSOMAGOLÓK

V1LÁGÍTÓK, AJÁNDÉKOK
KELETI TÁRGYAK

ÉS SOK MÁS ÉRDEKESSÉG
.AZ OLCSÓTÓl A DRÁGÁlG, AZ APRÓTÓl A NAGYIG

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

, ,
AGRO ARUHAZ

Fő út 15. sz.
Rózsatövek, virágföld, virághagymák, cserepek

Fólia, kerítésdrót, bozótvágó, fűnyíró k, bográcsok

Szivattyúk, alulétra, gumicsizma, talicskák

Kőműves szerszámok, elektromos kéziszerszámok

MOanyaghordó, cerréshordó, üvegek, demizsonok,

őszi lemosó vegyszerek, elemek, izzók
Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

'l~ ?'Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

%llefJles, /uu-ács..o-'Wi ünnep.ehet;
és. 601doc!f tY esztendőt; /úoá,ulnkl

CSONTKOVÁCS·AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., BÁÉV orvosi rendelőjében, hétfőo: [4-18 óráig

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
~... rendellenességek megszüntetése
'~~-=' · nyaki eredetű szédülések megszüntetése

.~ ~) • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
~) • hagyományos kinai orvoslás
:~ • fülakupunktúrás fogyókúra
i;Sf •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

dr. Garzó Péter természetgyógyász
mohi/: 06-30/9458-477
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FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

Állatorvosunk levele

A hasvízkór
Gyakran találkozom aual az esettel, amikor a gazdik tüdőgyulladásos

kutyájukat szeretnék kezeltetni. Sajnos, az esetek egy részében nem ez az alap
probléma akutyánál. Akutya sokat fekszik és nehezen, zihálva szedi a levegőt.

Aszomszéd - aki felcser volt - már többször be is oltotta tüdőgyulladás ellen,
de sajnos nem javult az állapota. Megérkezésemet a kutya teljes apátiával
fogadta (másfél éves kaukázusi juhász-bernáthegyi keverék). Az első pillanat
ban feltűnik, hogya kutya hasa szinte szétterül aföldön, ahol fekszik. Afelál
lítási kísérleteknek ellenáll. Agazdi emelési kísérleteit nagy nyögésekkel viseli.
A kutya gerince, bordái már kitapinthatók, láthatók a nagy bunda alatt. Azt,
hogya kutya hasa "felfúvódott", még nem is vették észre. Nagytestű kutyánál
legelőször persze gyomor vagy bélcsavarodásra gondolhatnánk, ha az elvál
tozás szinte néhány óra alatt alakul ki, de itt már másfél hónapja betegeskedik
az ebl

Ahas oldal irányú "meglökdösésére" ahasüregben lévő nagy mennyiségű

folyadék lötyögéssel válaszol. Mi lehet az oka?
A szerzett szívbetegség elsősorban a nagytestű kutyákat sújthatja. Ha a

jobb szívfél betegszik meg, akkor a fő tünetet az határozza meg, hogya jobb
szívpitvar előtti vénás területen megnő anyomás ( az ún. nagyvérkörben), és a
megnövekedett vénás nyomás miatt pangás, folyadék kiszivárgás alakul ki, ami
ún. hasvízkór formájában lesz látható Hasvízkór esetén a has kör/ogata meg
nagyobbodik, benne nagy mennyiségű víztiszta folyadék halmozódik föl, tapin
tássai, enyhe lökésekkel érezhető benne a folyadék hullámzása. Ha a
folyadékképződés túlzott mértéket ér el, akkor a rekeszizmot is gátolja, mert
előrenyomva a légzést is nehezítheti. A betegek nem szívesen esznek-isznak,
hiszen wel is csak a belső nyomást növelik.

A kutyák leggyakrabban előforduló belgyógyászati betegségei akülönféle
májfunkció zavarok, amelyek közül jelen esetben a máj daganatos, vagy
cirrhoticus elváltozása, ami akötőszövetes elemek megnövekedésével és amáj
szerkezeti átépülésével jár ennek következménye lehet megint csak afolyadék
felgyülemlése ahasüregben.

Egyes szerencsétlen egybeesések miatt fiatal ebek súlyos bélférgessége is
okozhat hasonló elváltozásokat (vándorló féreg lárvák májkárosítása).

Abetegség kimenetele sajnos szinte minden esetben kétséges. Ahasüreg
lecsapolásával viszonylag gyorsan teret nyerhetünk, de nagy mennyiségű

fehérjét veszíthet ezzel abeteg. Természetesen keringésjavító szerekkel, vízhaj
tókkalls javíthatunk ahelyzeten, de ez - véleményem szerint - csak rövid időre

könnyítheti meg a beteg életét, mivel a szabad hasüregben lévő folyadékot a
szervezet már nem szívja vissza, az eltávolítottat viszonylag gyorsan pótolja A
betegség rendszerint tragikus kimenetelű. Az észleléstől számítva kettő-négy

hónap alatt felemészti aszervezetet. Aminél korábbi felismerés-kezelés tartó
sabb javulást eredményezhet kedvencünknek.

dr Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30, • 5500 Gyomaendrőd, Fő út 149,
Tel.: +36/30/9032-998
konde.sokoldal.hu
e-maii: konde@kondorosiktvhu

• Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás
• Magánnyomozást vállalok!

I Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu
~---------------------------------------------------~

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Függönyök 10-200/0-os árengedménnyel!
Avásárolt függöny beszegése fél áron!

Kellemes karácsonyi ünnepeleet kívánole!
Nyitva tartás hétfő-péntek 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat szünnap!

~:::$%z:..;z:.~s:;.zss:.;szsssz:::%sz::s:n:zs%z%Szs;:sz:::S%s:=:z%:::%s:::zz:::Z%Z%%SS%Z%Z%zss::t,i

lJ "Szép ruhában, arany ajtón :.1

f kopogsz most, hogy szabad-e?" tl
o ~fi Weörös Sándor f'
í:.~

lj
f1 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
~J

i~ Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
:~ ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
fJo 06/30/630-80-97 Csó1<e János
I:j GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. .1
" 1
% Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 11
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l~ _...-------"i-•.,
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~.:,rilk.-__
~n Családi panziónk elegáns étterme vállalja bármilyen össze-

, t'lf:l jövetel (lakodalom, baráti, családi összejövetel, osztály- ~

~ találkozó) színvonalas lebonyolítását ;1

g a legkedvezőbb áron! t1
~ ~

(l Hideg, meleg ételek - házhoz szállítás is! J
tiP Várjuk szíves megrendelésüketl (

p "Gyomaendrődi vállalkozás a gyomaendrődiekért!" "
~ ~
,. Gyomaendrőd, Rákóczi út 5., tel./fax: 66/386-444; t1
~ ~

fl 06-70/3655-360 t"
P ~
II Panz.o' e's étterem t1
~ ~ ~

f:! Gyomaendrőd, Fő út 174., tel.: 66/285-451 l!
/ Sarokház apartman "
II Gyomaendrőd, Rákóczi út 10., tel./fax: 66/386-444 i;'
lj grellemes' /uu«ícsO'Wi ii'UlejJehet ti
"l és 6-0 Idoo ti; esztendQt hfuwumhl ~
~ (7 t7 ~
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%llefJles, /uu~ícsO"l!I;ünnepehet;
és/ 6o-1dqg- & es.ztend6t; hlu·ánunk!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: S.30-17-ig,

szombaton: S.30-12-ig

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. lll.
TeL/fax: 66/282-095,06/20/9142-122

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

HETI 2 ALKALOMMAL
(HÉTFON ÉS CSÜTÖRTÖKÖN)

,

,\UT/ TELJES ARUCSERE.

@ MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓ NKNAK

'u ~\ KELLEMES KARACSONYT ES BOLDOG,

EREDMÉNYES Új ESZTENDŐT KíVÁNUNK!

• friss pékáru
• elérhető árak ~

• széles választék I
• minőségi termékek ~@
• akciók ~
• törzsvásárlói kártya I

~, ~

Válassza a IK Kft. boltjait! i
iiJ
fi]

Gyomaendrőd: ~[ji
• Fő út 26. i

~
• Bajcsy-Zs. út 49. I

~
• Kossuth u. 2. I
• Kossuth u. 66. I

HIDE ÉS MELEG ;
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKATI

ELFOGADUNK! I
~
I

'(1fzz.z$%:-;;.%ZZZ$%%%%%%%%%$$ZZ%~-'§$$%Z%%$%%%$ZZZ%Zf?;,.1

~ Német gumiszerviz ajánlata ~
~ ~

~ 06·66·282·032 06·20·9·381·616 ~~ , ~

~ Gyomaendrőd, Fő út 170. ~
~ ~x ~p 0

~ Még nem késo, hogy idoben I
~ felkészüljön a téli közlekedésre! H
~ ~
~ Keresse fel szervizünket, és válasszon atéli ~
~ ~
~ gumik széles választékából! fi
~ Változatlan árainkkal várjuk régi és új ~

~ ügyfeleinket. ~
~ Akár telefonon is bejelentheti gumicserére ~

~ váró autóját. ~
~ ~
W ~
~-4 Mi gondolunk Ön és családja bizton- ~

~ ságára, tegye meg ön is, ~
~ 7 oC alatt használjon téli gumit! ~
~ gre/lemes luu<éÍc.so,W; ünnepeket a
~ és 6o/dqy ii eszl-en-</őtklvám",k / ~

~~~~~~~";&,,~'"&..~~~~~~~~~~"R~~~~~"Z.~~~'&.,~"R~"&.,"a"&.."R"2..4~"&..~~~

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT!
MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók l

STIHL gépek széles választékban, és alkatrészeik!
Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbeni

Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények!
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, hártartási gépek
SCHWINN kerékpárok és alkatrészeik

Épületgépészeti anyagok, csövek, idomok, kazánok
Fürdőszoba felújításhoz,

rövid határidővel történő beszerzések
Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)

nagy választékbani
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szLikség esetén rövid határidővel történő beszerzésekl

Nyitva tartás: Hétköznap: 8-12; 13-17-ig, szombat: 8-12-ig
%/Iemes kUnlCSO'[Y; ünnepeket
és 6o/d0c!! il esztendfll· klvámmk /



2010. DECEMBER ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 9

15 éves a Szent Gellért iskola
Ez a Szent Gellért Nap azért is emelkedik ki az eddigiek közül, mert

iskolánk idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.
8 órakor dr. Kiss-Rigó László püspök atya celebrálta a szentmisét.

Homilliáját a mai evangéliumára építve kezdte: egy sas vagy egy sólyom
félelmet kelthet benne, de mivel verébről olvashattunk aSzentírásban ("egy
fillérért, ugye, két verebet adnak, mégsem hull egyik sem aföldre..."), ezért
Ő, mint Kiss-Rigó, nem fél.

Ahomilliát követően az 1. osztályosok fogadalmat tettek - lényegében
ezzel váltak "igazi" szentgellértessé. Ezt követően tiszteletbeli szentgellértes
elismerést, kitűntetést kapott Izsó Csaba vállalkozó (aki iskolánk
felújátásában immár 3. alkalommal ingyen elvégzett bizonyos munkála
tokat), valamint Kovács Sándor úr, aki nyomdai munkájával éveken át
ingyen állt iskolánk rendelkezésére)

A szentmisét követően megkoszorúztuk az iskola építőinek emlék
tábláját, majd a püspök atya felavatta a Hanyecz Margit nyugdíjas anyagi
támogatásából felújított foci pályát. Az 1. osztályosok is elültették az iskola
udvarán kis fáj ukat, mely 3 év alatt már hagyománnyá nőtte ki magát.

A szentmise érdekessége: gitáros kísérettel énekeltük a Felmutat égbe
Szent Ge/Iért keresztje kezdetű éneket, azáró éneket (Ne félj, mert megvá/
tottalak) pedig rock verzióban. Talán ez az utóbbi kicsit furcsán hangzik, vis
zont fontosnak tartjuk a plébános atyával, hogya gyermekeket az ő

nyelvükön szólítsuk meg - ezáltal közölve keresztény és nemzeti értékein
ket. Talán nem véletlen, hogyagyerekeknek ez az ének a"best of": -)

Rövid szünet után agyerekek az iskola tornatermében mutatták be bib
liai témájú és Szent Gellért életéből kiragadott előadásukat. Ezzel kapcsolat
ban szeretném megjegyezni, hogy nagyon sokat készültek a gyerekek és a

Találkozások 5.
Nem kis izgalommal készültünk a '70-es évek elején egy olyan előadást

fogadni, melynek egyik szereplője Hofi Géza volt. A nyitányt már lejátszottuk
jóval korábban, amikor aműsor szervezőjével többmenetes küzdelmet vívtunk,
hogy mi kerüljön aszerződésbe. Minden szabálytalan pontot kihúzattam, mert
már akkor aszakmán végigszaladt az országban műsorukat kísérő elszámolási
gond. No, de jött az előadás, és mi szerencsések voltunk! Semmi botránya
színpadon. Több helyen előfordult, hogy az első sorban üres székek voltak, és
azt Hofi szóvá tette Mi az, hiányzik atanácselnök?Nálunk ha hiányzott is, üres
szék nem volt.

Már azt hittem, sikerélményben lesz részem, sajnos ez csak az előadásra

vonatkozott. Hofi habzsolta anézők szeretetét, elemében volt.
A szervező szokatlanul korán kérte az elszámolást. Meglepetésemre

követelte azokat az összegeket, amit aszervezés során kihúztunk. Én ragaszkod
tam aszerződéskor rögzített összeg hez. Avitát maga Hofi zárta le, mondván a
Műsorigazgatóság által rögzített szerződés az érvényes. Ezt a találkozást az
"izgalmas" jelzővel említve jegyezte Putnoki Elemér, volt Művház igazgató

20 év számokban, avagy a magyar kapitalizmus diszkrét bája... II.

Házasságon kfvül született gyermekek száma
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született házasságon kívül
2000-es évek minden harmadik gyermek született házasságon kívül

Összes bűncselekmények száma
1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset

2009-ben mintegy 410 ezer bűneset

Befejezésül még egy jelzés értékű számadat: Bogár László közgazdász profess
zor szerint ajelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tek
intve ("folyó áron") annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600
forint.

kollégák is. Szinte minden előadás vastapsot kapott
Délután az alsósok és az óvodások báb- és zenei előadást tekinthettek

meg, a felsösök pedig különféle akadálypályákon bizonyíthatták
ügyességüket. Külön örömünkre szolgált, hogy nagyon sok volt diákunk jött
el ünnepelni velünk.

Amikor a nap végén megkérdeztem a gyerekeket, hogyan érezték
magukat, nagy öröm volt számomra azt a kórusban adott választ hallani:
JÓU!! A nap sikeres lebonyolítását megköszöntük a Jóistennek és kol
légáimnak - egy hatalmas taps kíséretében. Kollégáimról nyugodt szívvel
elmondhatom, hogy - diáknyelven - nagyon odatették magukat. Az elmúlt
2 hét alatt munkaidejükön felül, kérés nélkül sokat tettek azért, hogy ennyire
jól sikerüljön ünnepünk Számomra öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen
közösségben dolgozhatom.

Itt szeretném megemlíteni Évkönyvünket - mellékletben küldöm a
borítót - amely nagyon sok munka eredménye. Kollégáimmal már június
ban elkezdtük az összeállítást. Külön köszönet illeti a következő szemé
lyeket, akik írásukkal megtisztelték évkönyvünket: dr. Kiss-Rigó László
püspök atya, Gyulay Endre ny. püspök atya, Barabás Hunorné, aSZEGEKIF
igazgatója, Domokos László volt ogy. képviselő (jelenleg az ÁSZ elnöke),
Várli András Gyomaendrőd polgármestere.

Dr. Frankó Károly (volt polgármester), Petényi Szilárdné hunyai pol
gármester, Sípos Tas Töhötöm református lelkész, valamint Iványi László tb.
kanonok atya - László atya - írásán felül megtervezte az évkönyv borítóját,
valamint aszerkesztési munkálatokat is teljes egészében elvégezte (mindezt
önzetlenül, idejét nem méricskélve - vatikáni valutáért dolgozva).

Ünnepünk képes beszámolója megtekintllető a www.szentgellert.hu
honlapunkon - Laci atya naprakész szerkesztésének köszönhetően (bal
oldali, függőleges menüsor "Fotóalbum" menüjében)

Lukács László igazgató

RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEK
Folytatás az 1. oldalról

Az elmúlt időszakban Gyomaendrődön sok gépkocsifeltörés történt, de
egyelőre még ismeretlen(ek) az elkövető(k). Agépkocsikat különböző módszerekkel
törik fel. Viszon mindegyik esetben közös volt, hogy atulajdonos jóllátható helyen
hagyta az értékeit: laptop, pénztárca, fényképezőgép, kézi táska és egyéb értékesnek
tűnő dolgok ...

A rendőrség felhívja a gépkocsi-tulajdonosok figyelmét, hogy ne
hagyjanak agépkocsiban látható helyen semmilyen értéket, vagy annak látszó dol
got! Ügyeljenek arra is, hogy az ajtókat bezárják, ablakot ne hagyjanak lehúzval
Ugyanis ilyenkor kisebb avalószínűsége, hogy feltörik ajárművet

Október 4-én az intézkedő járőr egy gépkocsi vezetőt ellenőrzött aHősök útján,
és kiderült, hogy ittasan vezette a járművet A vérvétel után kiderült, szakértői

vélemény szerint, súlyosan ittas volt. Asofőr ellen ittas vezetés miatt eljárás indult
Ilyen esetben atapasztalatok szerint 400-500 ezer forint bírságot vetnek ki, valamint
akár egy-másfél éves eltiltást is kapilat az ittas vezető

Október 23-án az intézkedő rendőrjárőr a MÁV-állomáson egy gyanús sze
mély ruházatának átvizsgálásakor kábítószer gyanús anyagot talált Az intézkedés
során abékéscsabai személy elmondta, hogya nap folyamán füves cigit szívott, s
korábban is használt ilyet. Ellene kábítószer visszaélés miatt indult eljárási

November 2-án, Hunyán történt egy érdekes rablás. Egy gépkocsival
közlekedő ember elütött a faluban két gyönygytyúkot, amit kiszállva gyorsan
igyekezett acsomagtarlójába elrakni. Azonban az állatok gazdája észlelte az esetet,
és igyekezett a gépkocsis emberhez, hogy visszaszerezze legalább az elhullott
állatait Az egyiket ki is tudta valahogy emelni acsomagtartóból, ám agázoló hirte
len egy botot vett elő a csomagtartóból, s azzal ütlegelle a baromfi-tulajdonost
Hamarosan sikerült azonban elhajtania az egyik zsákmányolt, elütött gyöngytyúkkal.
(lfalószínőleg nagy gyöngytyúk levesbarát az emberünk) A rendőrség később a
rendszám alapján megtalálta, és ellene rablás miatt indítottak eljárást

Felhívja a közlekedők figyeimét a rendőrség, hogy atéli hónapokban
fokozottan ügyeljenek járműveik ellátottságára, és a műszaki állapot karbantar
tására! Ahavas, csúszós utakon használjanak téli gumit. ügyeljenek az ablakmosó
folyadék (téli) szintjére, avilágítás, afékek jó állapotára! Az óvatosabb vezetés mel
lett kerüljék el abaleseteket, svigyázzanak aközlekedésben atöbbi résztvevőre iSi
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AfindenkiKarácsonya

Szilveszter
a

Tímár Panzióban!

Ötjogásos menü válja
az évbúcsúztató rendezvényen a vendégeket

a Tímár Pan.zióban!
A szilveszteri menü csak 3800 Ft-ba kerüL!

Jelentkezni már lehet!
(A telefomzámot, címet lásd hirdetésiill/(ben, a 7. oldalon!)

~TFJ
~:=:=~YÉPfTŐIPA~7 I KFT.
5500 GyomaendrődVI. kerület 540

Telefon/fax: 66/386-186
E-maii: info@totkaep.hu

www.totkaep.hu

Mindenki Karácsonya
a Katona Józ:je!MííveLődési Ház

udvarán és termében.
A 10 órától kezdődő rendezvényen -

változatos, színvonalas programok
is váJják majd a közöJlJéget a

gulyásleves meLLett.

2010. december 22-én ismét lesz

.:lrmes szakácsaink
Tímár Attila, a Békés megyei kulináris csapat tagjaként

ezüstérmet szerzett 2500 versenyző közül a luxemburgi sza
kács világbajnokságon. Tímár András a megye 2. számú
csapatával bronzérmet érdemelt, Tímár Albin pedig egyéni
kategóriában ezüstérmes lett. Gratulálunk!

"Merj a legjobb lenni!"
- komplex taliulmányi verseny

Intézményünk, aKis Bálint Általános Iskola és Óvoda sikeres pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Támogatási rendszeréhez "Merj a legjobb lenni!" - A tehetséggondozás
feltételrendszerének fejlesztése a gyomaendrődi Kis Bálint Iskola és
Óvodában címmel

A projekt keretében a város intézményei között több fordulós tanul
mányi versenyt szervezünk. Averseny minden korosztályt érint; 3-14 éves
korig A els? két forduló egyénileg elkészíthető, kutatómunkát is igénylő

feladattípusok lesznek.
A döntőre a versenyző gyermekek és tanulók közül 10 legjobb kerül

behívásra, ahol az írásbeli feladatok mellett számos kreatív feladat is vál
tozatossá teszi amegmérettetés.

fl. verseny lebonyolítása a következő módon történik
1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)
A válogató forduló célja azoknak agyerekeknek, tanulóknak a

kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a pedagó
gusok aversenyre benevezni.

Az első forduló feladatait agyermekek a2010. december 1-ig bármely
időpontban intézményi keretben vagy egyénileg oldhatják meg.

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)
Amásodik forduló felad~tait és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatót 2010.

december S-án tesszük közzé az intézmény honlapján (www.kisb
gyomaesulinethu).

A feladatokat az első fordulóban jól teljesítő gyermekek a saját
intézményükben, tanári felügyelettel oldják meg, melyhez megoldó kulcsot,
pontozási útmutatót mellékelünk.

A négy legjobb eredményt elért gyermeket - iskolánkénl, éviolya
monként - meghívjuk a 2011. február második hetében megrendezésre
kerülő városi dön\őre.

3. FORDULÓ (VÁROSI DÖNTŐ)
A városi döntő több helyszíllen kerül megrendezésre: Határ Győző

Városi Könyvtár, Százszorszép Óvoda, Kis Bálint általános iskola épület
egységei

Az eredményeket 2011. február 14-én egy záró gála keretében hirdetjük
ki, allol a legjobbakat tárgyjutalomban részesítjük.

A versennyel kapcsolatban további információkat a 66/386-006 tele
fonszámon, illetve a tehetsegkisbalint@freemailhu e-maii címen kérhet
nek.

Előre is nagyon köszönjük a kollégák részvételét a verseny lebo
nyolításában l

AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda tehetséggondozó pedagógusai

A Kis Bálint általános iskola alapítványi bálja

.. Ne azt I~eressü/~, am i elválaszt, hanem Ct/l1i össze/~ötr

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda "Gyermekekélt
Alapírványa" az idén is megrendezte jótékonysági össze
jövetelét. A bevételből az alapítvány az intézmény gyermekeit
segíti különböző versenyekeo, kiráodulásokon.

A rendezvényen szép számmal megjelentek az iskola dol
gozói, valamint megtisztelte jelenlétével az estet Domokos
László, az Állami Számvevőszék elnöke, Dankó Béla ország
gyűlési képviselő, Várfi András, Gyomaendrőd város pol
gármestere és több önkormányzati képviselő is.

Köszönjük a kedves Szülőknek és Hozzátartozóiknak,
hogy támogatják az intézmény alapítványát l

Mobil : 30/334-80-1 8
• Építőipari szolgáltatások nyújtása
• Építési anyagok szállítása
• Környezetvédelmi engedéllyel betontörmelékek
begyűjtése, szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel

SACRAMENTUM

TEMETKEZÉS
Állandó ügyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaelldrőd, Bajcsy-Zs. út 117. sz.



2010. DECEMBER ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP l l
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Gyomaendrődön, az endrődi vásártéren

TÜZÉP.TELEP

orosz barnaszén!
Akác, tölgy tűzifa - hasítva is!

Magyar cement AKCiÓ!
Tel.: 06/30/6318-071, 06/30/3343-791,

Fax: 66/280-259 • Telefon: 66/284-812 este

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!

felzárkóztatás, magán órák, fejlesz1ő

foglalkozások, dolgozatokra, közép
iskolai felvételire, versenyekre való
felkészítés általános iskolásoknak
(1-8. oszt.). Iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Korszrűen felszerelt
tantermemben minden felszerelés
ingyen biztosított. Cél a minél jobb
iskolai eredmény elérése. Az Ön gyer
mekéért dolgozom. Érd.: 06·30/856
32·18.
Egy par bütykös lud eladrÉfCE06
70/2015·208
'5'ürgosen elado SPA meregtelenlto
1120 E Ft I, kézi gőztisztító I 32 E Ft I,
serpenyő 112 E Ft! Érd.: 06-701
7046920 vagy este 18-20 óra között
06/66/284-785

BERGON piros kockás babakocsi
lábzsákkal, táskával, esővédővel 18
E Ft! Sárga Brevi etetőszék 6 e Ft.
eladó. Érd.: 66/283·450 ·b·4x-
Hlzok vannal<eiaclO~Polanyl

M. utca. Érd.: 20/805-4421
Baromfi kopasztast vanalonrcr:
20/559·94·30

Garazskapu elado kerettel - 2 ajlos,
fa. I.ár 25 e Ft. Erd.: 701600·38-29 -b·
4x·
M-::cas;;-::s;::;z:<:az=s-=o·'k1::;~at""a-::cs"k-::Cez=doKnek es ha
ladóknak. Érd.: 06'30/320'81-89
Tisztelt Szüioki Korrepetalas,

Tapéták
Papír, habosított, vlies és fűrészporos

Bordűrök

Öntapadós tapéták
Öntapadós dekorációs matrica

7 részes
falburkoló tapéta

Poszterek
Polisztirol szegőlécek, mennyezetlapok
Kül· és beltéri festékek,

zománcok, lazúrok
Színes beltéri falfestékek

Festő, tapétázó szerszámok...

Nyitva tartás: H.-P.: 8-12; 13-17-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12
~r./' //. /., ''',IJ /.. '

Jtel{'€/7705"- /ltl/'{fcs<J1!I{ {{/7/l€;.Jellet 05"-

6oldl{9'/ii esztet7c1őt;ktÓ-ÓmlJlk/

Feher postagalambok eladok. éra::
70/258·84·25
2ObSnv'f~m·~N~ke-r~ek~3~E""Fva5;206
malomkocsikerék 4 E Ft! db. Érd.:
20/5478-606 -b-4x·

Tisztelt Hirdetünk!
/'v. Új Gyomaendrődi Hirlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű iilÁi;rÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. u.
25.. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mall.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!, _.._ _---------. __.._ _._ _~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j

j Feladó neve: !
i Címe: !
j ~.s~r~~~r~.(~~:~~.).~I:.d~~~s..s~övege (max. 20 szó): i

...................................................... ...................................... ,1:,

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

................................................................................................................. , :,1

.................................................................................................................., .

·T~i;i~~;;;~:··::·.:::·.:::·.·.::·.:·.::::::·.::::::::::: :: ..::..:::: ::::..: :: : : :..::: ::..: :..::: :::::::..::: ..::::: i
(Irányár: Ft.) (olvasható írással!)!

'- ••••••••••••• • •• J

VEGYES

Gye., üdülöövezetben 120 m2-es, 4
szobás, légkondis, duplagarázsos stb
ház parkosított kerttel, azonnal
beköltözéssel eladó, vagy igényesnek
KIADOl I.ár 17 M Ft. Érd.: 30/8461·
905 ·b·4x·

Gye., fel komfortos paraszthaz,
beköltözhetően,Kálvin u. 57. sz. alatt,
eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 70/2015·
208; 66/282-148 -b-4x-
Gyomán, Arany J. 25. 845 m2·es
telken, 145 m2·es, 5 szobás,
összközműves vályogház mel·
léképületekkel (vállalkozásra alkal·
mas), azonnal beköltözhetően eladó,
- net bekötve. (Akár két generáció
számára is kialakítható.) I.ár 9 M Ft.
Érd.: 20/221·66·33 ·b·4x·
Gyoma, Arany J. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó. I.ár
9,5 M Ft. Érd.: 20/5266-573 ·b·4x·
Gyoman, Kecsegesben (Sulek·kert)
vízparti telek eladó. I.ár 2 M Ft. Érd.:
66/386·191 ;

21 ·b·4x·
c;ye.;-öregszoloben, a Kondorosi ut
21. sz. alatti családi ház eladó.
Bővebb info az interneten, az
express.hu oldalon eladó családi
házak Békés megye oldalon, vagy a
www.gyomaendrod.com
lingatlan/lakás/családi ház hirdetés
20658689 oldalon fényképekkel.
Továbbiakban csak az interneten
bővítve olvashat. 2010. XII. 31·ig lesz
fent. I.ár 1,6 M Ft. Érd.: 66/280-099
reggel 7·18 ó-ig. -b·4x·
Gyoman, Rozsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkező, padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó - kisebb csere érdekel. I. ár
11,5 M Ft. Érd.: 66/284·295; 30/249·
76-22 ·b·4x-

Tengenmalac eladr'Rtm papagáji
keresek. TakarításI, vasalást, bevásár
lást vállalok. Érd.: 30/559-63·27 ·b·4x·
Kezeltesse magat bloenerglaval1-i\le
költsön drága gyógyszerre! Hívjon,
hogy meggyógyuljon kockázatok és
mellékhatások nélkül! Érd.: 70/504·
98·81

Gye., Vásarterl Itp.·en 2 szobas, erke
Iyes, 3. em. lakás áron alul sürgősen
eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.: 20/805-44-

Gyoma, központban íerújltott blokk
téglás ház 2 szoba + hall új gáz
központi fűtéssel, gondozott kerettel
eladó.l.ár 11,5 M Ft. Érd.: 70/617·18·
02 ·b-4x·

Gye.. Gyebnar·kertben, uduJoÓvezel·
ben 700 m2-es építési telek sürgősen

eladó.l.ár 300 E Ft. Érd.: 70/665-76
53 ·b·4x-

Gyoman, a Banomkerti u. 2:2. sz. haz
melléképülettel, központi főtés, 2 kút,
gyümölcsfák, 5325 m2 földdel eladó.
I.ár 1,8 M Ft. Érd.: 66/282·244 ·b·4x·
~Vasarten Itp.-en 25. ep. 6 laka
sos társasházban 3 szobás, erkélyes,
74 m2·es 1. em. 3. sz. lakás 12 m2·es
alsóépülettel eladó. I.ár 10,5 M Ft.
Érd.: 66/283·863 10-17 óráig. ·b·4x·
c;ye.;-vasarten Itp·en földszinti, :2
szobás lakás eladó, vagy gyomai
házra cserélhető. I.ár 6 M Ft. Érd.:
30/301·58-61 -b·4x·

INGATLAN
Gyomán, a Vásártéri Itp.·en, 4 laká
sos társasházban 3 szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó, vagy
kertes házra cserélhető. I.ár 8,6 M Ft.
Érd.: 30/488·43·96; 30/944·18·47 ·b
4x·

Gyoma, Erkel u. 8. sz. csaladi haz
nagy, rendezett portával eladó. I.ár
7,8 M Ft. Érd.: 20/559·94·30 ·b·4x·
Gyoman, Koröshoz közeli komfort
nélküli kis ház eladó. I.ár 2,5 M Ft.
Érd.: 20/559-94·30 ·b·4x·
Encír'ód6i1aPolanYI M-:u.49. sz. alatti
felújított, 3 szobás, kertes ház eladó.
I.ár 9 M Ft. Érd.: 30/405·9571 ·b·4x·
~Templom·zugban vIzpartra
menő ingatlan eladó. Villany és fúrott
kút van. I.ár 2500 Ft!m2 . Érd.:
70/9438-212 ·b·4x·

Gye., Oktober 6. Itp.·en 2 szobas 3.
em. lakás eladó. I.ár 6,5 M Ft. Érd.:
20/5767-879 -b·4x-
'Ei1dróclon 2~""'sz:::-;0::-';b::::a-+'---=n-::Cap::-:p:-::a"""ll,
összkomfortos parasztház alsóépület·
tel, nagy udvarral eladó. I.ár 3,5 M Ft.
Érd.: 20/2155·670 ·b·4x·
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Kert- és parképítés, -gondozás
Kis és nagy felületek kaszálása, nyírása,

elhagyott porták rendbetétele
Lyuk fúrása, facsemete ültetés, park- és erdőtelepítés

Kis és nagyobb kertek szántása, rotálása, magágy
előkészítés, fűmagvetés, akár nagyobb területen is!
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását

Gallyzúzás, aprítás géppel
25 mmagasságig emelőkosaras fanyakazás, gallyazás

Vízi létesítmények (stég) építését,
kisebb építési munkák lebonyolítását!

Hermann Mihály
20/3882·263 • hermannkert@fibermail.hu

TURUL-FA
TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS

A kiszállítás ingyenes
kugli: 2200 Ft/q, darabolt: 2400 Ft/q

fa biobrikett: 4400 Ft/q
FŰRÉSZÁRU

fenyő, nyár, tölgy, bükk, akác
pallók, deszkák, lécek, gerendák, oszlopok,

neveló'Karók, egyedi méretre vágás
teljes keresztmetszeti megmunkálás

. gyalulás, marás, bérvágás
ÉRDEKLŐDNI:

+36 30/481 77 61, +36 30/670 90 90
Nyitva tartás: H.-P.: 8-17, Sz.: 8-12, V: zárva

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, asz
tal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~~k~ ~~l~ ~~:::d:Ö~' ~:c:k:i ~._5:. _.J'S ? 7

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel:06-66-282-822; 06-30-349-1325
Nyitva: H.-P.: 9-17.30, SZ.: 9-12 Partner

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Atervezett közlekedési változtatások előtt jelentkezzen a tanfolyamra!
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: 2010. december 8-án, 17 órakor
Endrődön: 2010. december 8-án, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Új Gyomaendrődi Hírlap • független városi havilap. Felelős szerkesztő: Biró Károly,
szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz. Felelős kiadó: Biró
Károly 06/20/221-66-33 Nyomtatás: Baiu Print Bt. Gyomaendrőd, tel.:
06/30/9580-479. E-maii: gyehirado07@freemail.hu;gyehirlap@fibermail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők. ISSN szám: 2060-7083

Alapunkban megjelenő vélemények. értékelések, hozzászólások, esetleg fizetett
hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszont teret
adunk minden véleménynek, hozzászólásnak, melyeknek hangvétele bizonyos
etikai határok között mozog Az .,-XX-" jelű írások fizetett hirdetések,
vélemények vagy PR-cikkek. Címlapterv: Novák Hanga.
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