
választások EREDMÉNYEI

(!'J. adatok tájékoztató jellegaek!)

/

HIRLAP-

-~ FELELŐS
SZERKESZTŐ:

BIRÓ KÁROLY

8 fő egyéni választókerületből:
1. VK Betkó József Fidesz-KDNP; 2. VK dr. Busai György független; 3. VK Marton
Dániel Fidesz-KDNP; 4. VK Béres János Körösök Vidékéért Egyesület; 5. VK Toldi
Balázs Körösök Vidékéért Egyesület; 6. VK dr. Farkasinszki Erzsébet Körösök
Vidékéért Egyesület; 7. VK Poharelecz László Körösök Vidékéért Egyesület; 8. VK
Lehóczkiné Tímár Irén Fidesz-KDNP.
3 fő kompenzációs listáról:
Iványi Lajosné Fidesz-KDNP; Arnóczi István János Jobbik; Márjalaki József Körösök
Vidékéért Egyesület.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 1. Vagyon Dezső

Német Kisebbségi Önkormányzat· 1. Hack Mária

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Polgármester:
Várfi András Fidesz-KDNP
(1776 szavazat 36,72 %)

2. dr. Dávid Imre Körösök Vidékéért
Egyesület (1631 sz. 33,73 %);

3. dr. Busai György független (1181 sz. 24,42 %);
4. Dezső Zoltán független (248 sz. 5,13 %)

Az önkormányzati
RÉGI-ÚJ POLGÁRMESTER

IV. ÉVFOLYAM

Oláh Mátyás László fali szobrait adták át az endrődi kirendeltség
épületében. A tűzoltóság múltjaából emléket állít a kiemelkedő

tűzlovagok közül ötnek a kirendeltség folyosójánl 3. oldal

Dr. Frankó levele... Emlékmű, iskolaudvar, Fő
úti esztelenségek az átalakítás kapcsán,
választással kapcsolatos gondolatok, amelyek
nem csak pozitívak 2. oldal

Az ittasság jelentősen előfordul a közlekedésben... ,
kóborló lány, kirobbantott bankautomata, fetrengő

részeg, jogsi nélküli traktoros 5. oldal

MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal

Érdemes lenne egy BOLHAPIACOT indítani a
városban valahol, hiszen biztosan lenne rá igény,
minvel több helyen már él és működik 7. oldal

, ,
LATSZERESZ UZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 5,. TElEfON: 284-255

OI{TÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA

AkcióiNk:
CSiNÁlTASSON SZEMÜVEC;ET 9000 FT -ÉRT (UTCAi, VAC;Y olvASó)

BIFOKÁLIS És pROqREsszív SZEMÜVEq VÁSÁRlÁSA ESETÉN

kERETE ÁRÁból ANNyi O/O~OT ENqEdüNk, AIiÁNY ÉVES!
INC;YENES kOMPUTERES SZEMVizsC;ÁIAT

I<Edd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10- 12 iC;

SZERdA: DR. CEdEi MARC;iT dE. 10- 12-iC;; du.: 14- lb-iG

VÁRjuk KEdVES VÁsÁRlóiN kAT !

TisZTElETTEl: Szarka Citla L\TSZ.ERÉSZ.MESTER

Kedves Szülők!

Szeretnék,
ha gyermeküknek nem
lenne gondja később,

felnőttkéntsem
az idegen nyelvvel?

Várjuk Önöket a

Kids Club-ba!
Klubfoglalkozások ovisoknak, kisiskolásoknak

októbertől júniusig:
30 óra vidám angolozás és németezés

Új klubtagoknak jelentkezés és tájékoztatás:
info@internyelvstudio.hu; tel.: 20/22 970 22

jelentkezési hatáIidő: 2010. október 13.
bemutató foglalkozás: 2010. október 18.

www.vidamangol.hu

Hogy Önnek se legyen gondja az idegen nyelvvel:
nyelvtanfolyamok "nagyoknak" egész évben,
minden szinten: kezdő szinttől a nyelvvizsgáig.

angol, német, olasz
Jelentkezés folyamatosan: 20/9471-603

Ingyenes szintfelmérés
a nyelvstúdióban, Kossuth u.lS.

e-maiI címünk:info@intemyelvstudio.hu

Kids Club-os szüló1rnek 20 óra ingyen!
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KISEBBSÉGI KAMPÁNY
Még önkormányzati választások előtti esemény volt az endrődi kultúrházban a

kisebbségi cigány választási felkészülési kampány a helyi KDNP szervezésében és
támogatásával. fJ.J. EU-DROM szervezet támogatásában öt jelöltet mulattak be a
népes, de a település cigányait mégiscsak gyéren képviselő közönségnek Első

helyen Raffael Attila, őt követi Jónás Szandra, Mohácsi Kálmán, Rafael Tibor, Zrena
Pálné ajelöltek névsorában.

RaHael Attila elmondta, hogy fő céljaik akét településrész közötti különbségek
felszámolási, romákat érintő, a gyomai tárasaikat is szeretnék jobban bevonni.
Szeretnék továbbá elérni, hogy mindenki kaphasson munkát, gyakran, negyedévente
felkeresik acigány családokat, hogyan alakul a sorsuk, valamint a roma kulturális
program elindítása, és gyakran rendszeres fórumokat is tartanánaki fJ.J. országos Eu
Drom vezetősége támogatja agyomaendrődiek törekvéseit, - hangzott el.

A rendezvényen jelen volt még és beszédet mondott: Molnár Lajos elnök, dr.
Dénes Zoltán egyetemi tanár, plébános, Ungvölgyi János, ahelyi KDNP elnöke, és
Várti András polgármester.

Találkozások 3.
Bekapcsolom a tévét, és a képernyőn fe/csendül a Rózsalevél, felkap a szél

kezdetű ismert da/ Sárdy János senkivel össze nem hasonlítható és téveszthető

hangján, és emlékezem
Ezt ahangot ismertem gyerekkoromban agyomai filmszínház elölről számitot!

harmadik sorában, ahol zsebpénzemből vett jeggyel ültem, oly sok magyar filmet
nézve. Sok év után aztán agyomai Művelődési Ház igazgatójaként fogadtam egyik,
"Csendül a nóta" című műsor szereplőjeként Sárdy Jánost. Tél volt, és na
gyon hideg. Rendszeresen bejártam aművészek öltözőjébe némi frissítő, de egy kis
erősítő itallal is.

Sárdya függöny takarásában, majd az öltöző folyosóján sétált. A nem egyen
letes hőmérséklet miatt feltűrt gallérú nagykabátban Elfogadta hivásomat és átsétált
velem az irodámba, szája elé húzot! sállaL Megértettem, hiszen utánozhatatlan hang
ja volt, és azt védenie kellett.

Fél órát beszélgettünk. Aláírásával gazdagította Anna lányom emlékkönyvét.
Belelapozott. Csodálkozva mondta: hihetetlen, hogy mennyi művészismerősének

látja it! viszont aszignóját. Örült atalálkozásunknak. Én még jobban.
Nézem atévé képernyőjét, dúdolom adalt. Feleségem kérdezi: mi van? Semmi,

semmi csak emlékezem egy régvolt találkozóra ..
Lejegyezte: Putnoki Elemér

KÖSZÖNET
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik feleségem, a szerető társ

és édesanya,
MARIKA

temetésén megjelentek, részvétet nyilvánítottak, vigasztaló szavukkal enyhíteni
próbál ták fájdalmunkatI

H Nagy János és gyermekei
"s mint afán se nő egyforma két levél,
aNagyvilágon se lesz hozzá hasonló!"

Dr Frankó levele

A MI ÖSZÜNK
Hétvége van. Ismét esik az eső. Úgy tűnik, ez most menet

rend szerint történik. Néhány hete elmentem - mert meghívtak
- a kommunizmus áldozatainak emlékmű avatására. Szép és
méltó emlékezés volt. Több évtizede nem látott egykori gyomai
akkal is találkoztam. A résztvevők száma és ismertsége jelezte
nálunk is tudomásul veszik a kommunizmus szörnyűsége it!
Hitler is tanult Leninék gyakorlatából, bár ezt kevesen ismerik.
Az a közel 100 millió ember egy hamis, erőszakos eszme ártat
lan áldozata volt, nincs mit szépíteni. Nem is értem, hogy miért
sértődtek meg az egykor hivatásos kommunisták, ha a bűnöket,

bűneiket valaki fel merte említeni?! Nem akarom megérteni és
elfogadni, miért csak a temető főbejárata közelében lehetett
egy emlékművet elhelyezni?

Most érkeztem haza az időközi választásról, nekem a Fő úti
Kis Bálint iskolába kellett mennem. Nem volt könnyű odataláini.
Nem volt könnyű a kertté varázsolódó Fő úton átmenni a túlsó
oldalra, és bejutni a nyitott nagykapun, majd megtalálni a
szavazóhelyiséget. Az iskola udvara rettenetes állapotban,
bokáig érő víz mindenütt. Utoljára ilyen állapotokat annak ide
jén Nagyenyeden, a Bethlen Kollégium elhanyagolt, évszáza
dos udvarán láttam. Tenni kellene valamit itt!

Nem akarom előre kritizálni a nagy átalakítást, mielőtt átad
nák az új Fő utunkat a kerékpárúttal együtt. Nem bántom a pol
gármestert és ezt a testületet, mert valószínű, ők csak rajzok
alapján látták a jövő Fő utcáját. Józan ésszel elfogadhatatlan,
hogy az a mérnök, közlekedésrendészet, közlekedési felügyelet
meg a fene tudja, még hány hivatal, hogy, engedélyezhette ezt
az átalakítást? A kerékpárút melletti parkolókba beállni sem
lesz egyszerű, de onnan gyalogosan hogyan tovább? A forgal
mas, beszűkített úton, hogyan jutnak át az emberek a járdás
oldalon lévő boltokba? Átugorják a kertet? Sétálnak a villamos
hajtású kerékpárok között? A kamionok meg tépkedik majd a
mogyorófák ágait?! Szép jövő! Hihetetlen nagy lesz a baleset
veszély!

Ami szép, az az átalakulóban lévő Fő tér. Tetszik, mert
elegánsabb lett. Gratulálok! Vajon a vasútállomásra vezető utak
mikor lesznek rendbe téve? Fog-e valaha működni az a három
lift az állomáson? Még mindig nincs válasz!

Vasárnap délelőtt van. Esik az eső, alig vannak emberek az
időközi választáson. Minden bizonnyal újabb forduló lesz
október 3-án. Mire ez az újság megjelenik, már felszállt a füst. ..
és megválasztottuk az új vagy a régi polgármestert, és a
testületet! Nagy az izgalom és nagy a félelem. Szörnyű hallani
felelős ef!1berektől, mennyire félnek az esetleges polgármester
cserétő!. Ime, ha valaki a hatalmát félelemre építi! Mennyi rossz
előjel! Azért remélem, a város érdekei fontosabbak lesznek a
választásoknál, mint egy szűk csoporté. Ha tudnák a je/öltek, ki,
mit suttog a városban, csakhogy ez csupán suttogás. Igaz az a
mondás: nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél! Ki tudja?
Várjuk hát az októbert, a választást. Reménykedem, hogy
néhány év alatt mégiscsak visszakapaszkodik ez az ország az
őt megillető helyre. Ám, nem lesz könnyű, mert itt élnek még
közöttünk, akik már most igyekeznek mindent besározni és
rombolni. Ne higgyünk nekik, ők már egyszer "bizonyítottak" 
meglett az eredményei!! A liberális kesergők már eltűntek,

felfalták a baloldalt, megsemmisítették, de a médiákban még ott
kárognak! Hogy örülnének, ha itt semmi sem sikerülne. Hiába,
savanyú a szőlő! Valamit elfelejtenek ezek az urak: demokrácia
van, és a többség akarata a győzteseké. És valóban többség
van. A demokrácia pedig nincs veszélyben! Ez a legaljasabb
hazugság a mostani ellenzék részéről!

Üdvözlettel dr. Frankó Károly
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VERADAS!
Helye: Katona József Művelődési Központ, Kossuth u, g,

Ideje: 2010. október 4. (hétfó18.00-11.30-ig
2010. október 14. (csütörtök) 8.0o-11.30-ig

Ifjúsági véradás helye: Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Hősök útja 40,
ideje: 2010. október 7. (csütörtök) 12.00-14.30-ig

Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját feltétlenül hozza magávall
Minden régi és új véradót szeretettel várullk l

JÖjjÖN EL, ÉS SEGíTSENI

Diszkóbaleset "élőben"
Szeptember közepén a Szabadság téren rendeztek egy emlékezetes és

megdöbbentő látványú diszkó balesetet. A Jókai Színház színítanodájának
növendékeí közreműködésével élethű események játszódtak le Gyomaendrőd

főterén, A megrázó képek aszimulált tragédia során láthatóan megdöbbentették a
gyerekeket, a nézőket l A helyi mentősök, a rendőrök és a !űzoltók igazi munkát
végeztek a bemutatón, és egyúttal azt is demonstrálták, milyen szoros
együttműködésben tudnak ilyen esetekben gyorsan, hatékonyan tevékenykednil

A lényeg, a fiatalok számára az üzenet adrogok, az alkohol és a felelőtlenség

összhatásának, sajnos, mindennapi történések bemutatása volt. Egyre gyakrabban
hallunk szmbat éjszakai diszkóbalesetekről, ahol sok áldozat marad az utakon, és
nem rítkán vétlenek, akik a balszerencséjük folytán éppen arra jártak, de rossz
helyen, rossz időben", A fiataloknak észhez kell térniükl Nem folytatható a meg
gondolatlan, minden felelősséget nélkülöző magatartásuk, kívagyiságuk, apapától
elkért autóban véghez vitt felelőtlenségi Csak remélhetjük, hogy akik látták ezt a
bemutatót, melyet több településen is bemutattak, nem esnek áldozatu II A szülők

felelőssége is felmerült ebben akérdésben, viszont afiatalok felfogása adöntől Mít
és hogyan fogadnak el alátottakbóli

Aképeken néhány "húzós" pillanat látható"

A közönség az esemény hatása alatt

E~ let~a "nót~~ vége!

Szoboravató a tűzoltóknál

Oláh Mátyás László fali szobrait adták át a !űzlovagoknak, Mindazok,
akik a polgármesteri hivatal endrődi kirendeltségén megfordulnak, szintén
megtekinthetik a régi, a !űzoltásban kiemelkedő munkát végzett emberek
szobrait.

Az átadót összekapcsolták egy kis ünnepséggel aHősök terén, Ott aBM
OKF központi !űzoltózenekara játszott, majd dr. Takács Árpád jellemezte a
!űzoltási feladatok fontosságát, és a körzetünk !űzvédelmi feladatait végző

gyomaendrődi !űzoltók tevékenységének jelentőségét. Előtte Várti András
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A későbbiekben dr. Bakondi
György országos katasztrófavédelmi főigazgató tartott tájékoztatót. Iványi
László plébános, tiszteletbeli kanonok felszentelte, megáldotta aszobrokat.

A művész és szobrai

A tűzoltóink ...

Work Force az álláskeresőkért

Békés megye munkanélküliségi rátája ugyan évek óta alegmagasabbnak számít
a régíóban, aválság időszaka után a megyében is némi élénkülés fígyelhető meg,
leginkább a gyártó-termelő vállalatok állománybővülése terén. A térségben jelen
lévő vállalatok azonban még így sem képesek felszívni a folyamatosan bővülő lét
számú munkaerőt, ezért a jövőben meghirdetett állásoknál kiélezett versenyre
számíthatnak az állásra pályázók. A munkaerőpiacon a felkészültség tehát
hamarosan kulcsfontosságú lesz, hiszen a tapasztalatok alapján egy-egy szabad
munkakör esetén közel harmadával nagyobb valószínűséggel vesznek fel
álláskeresési praktikákban rutinos, gyakorlott jelentkezőket. Tehát, ha alkalom
kínálkozik, érdemes kipróbálni magunkat interjú-szítuációkban, még ha ez némi
időkieséssel és izgalommal jár is.

"A munkavállalóknak és avállalatoknak is érdeke, hogya krízis utáni átalakult
helyzetben mindenki megtalálja a személyének legmegfelelőbb állást, ennek
elősegítésére indítottuk útjára karríer-programunkat." - mondta Csákvári Róbert, a
Work Force ügyvezető igazgatója.
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6. Ellátásra való jogosultság
Amunkavállaló:
• nem minősül Tbj. szerint biztosítottnak, de
• nyugellátásra, balesetei egészségügyi szolgáltatásra, álláskeresési

ellátásra szerez jogosultságot.

Bevallási, befizetési kötelezettség:
• A munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítette n

foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteherfizetési
kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen
időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti.

• A bevallásra elektronikusan kötelezettek kivételével a munkáltató
választhatja azt, hogy bevallási kötelezettségét papír alaponllavon
ta, atárgyhót követő hó 12-ig teljesíti.

• Amunkáltató aközteherfizetési kötelezettséget atárgyhót követő hó
12-ig, az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott
beszedési számla javára teljesíti.

zájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás,
valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-Ievonási

kötelezettség
b) a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és

munkaerőpiaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és
személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Ha a munkáltató fenti közterhekből eredő köztartozásai tárgyhónap
ban elérik a300.000 Ft-ot, akkor nem jogosult egyszerűsített foglalkoz
tatásra, amíg etartozásait ki nem egyenlíti!

7. Kivétel
Amennyiben a munkavállaló EU tagállamban, illetve kétoldalú szo

ciálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény részes államában biztosított,
erről igazolással rendelkezik, és az egyszerűsített foglalkoztatás bejelen
tésekor etényről az adóhatóságot értesítette, úgy amunkáltató nem fizet
közterhet.

A munkaügyi Központ tájékoztatója
Rövid tájékoztató az egyszerüsített

foglalkoztatásról

3. Időkorlát
• azonos munkáltató és munkavállaló között idénymunkára vagy

idénymunkára és alkalmi munkára több ízben .létesített munkavis
zonyok együttes időtartama egy évben max. 120 nap.

Abejelentés történhet:
• elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül)
• telefonon (adóazonosító jel megadásával)
• SMS-ben (a bejelentés napjára, adóazonosító jel megadásával)

(2010. december Hől l ).

4. Bejelentés
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony az

APEH felé történő előzetes bejelentéssel keletkezik. Abejelentés feltétele
az előzetes regisztráció az ügyfélkapun.

2010. augusztus 1. napjával lépett hatályba az egyszerűsített

foglalkoztatásról szóló 2010. LXXV számú törvény, ami hatályon kívül
helyezi, megváltoztatja az egyszerűsített foglalkoztatás jelenleg hatályos
szabályait.

1. A munkavégzés jellege:
• mezőgazdasági idénymunka
• turisztikai idénymunka
• alkalmi munka.

2. Létszámkorlát (adott tétszám esetén legfeljebb ennyi fő

foglalkoztatható alkalmi munkára)
• főállású személyt nem foglalkoztató esetén - 1 fő

• 1-5 főt foglalkoztató esetén - 2 fő

• 6-20 főt foglalkoztató esetén - 4 fő

• 20 fő felett foglalkozató esetén - munkavállalói létszám 20%-a.
A létszámnál a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi

átlagos statisztikai létszámát kell alapul vennie.

Abejelentés tartalma:
• amunkáltató adószáma
• munkavállaló adóazonosító jele és TAJ-száma
• az egyszerűsített foglalkoztatás jellege
• munkaviszony napjainak száma (kivéve SMS, mert az csak 1napra,

abejelentés napjára szól).

Abejelentés módosítása:
• abejelentést követő 2 órán belül
• ha afoglalkoztatás abejelentés napját követő napon kezdődött vagy

a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra
vonatkozott, amódosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig

• a módosítás mindhárom fenti módon lehetséges, függetlenül az
eredeti bejelentés módjától

8. Az álláskeresési támogatásokat, keresetpótló juttatást
érintő szabályok

• Egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka időtartamára

nem kell megszüntetni, és nem kell szüneteltetni az álláskeresési
járadék illetve segély folyósítását.

• Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt folytatott
egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka időtartama a
járadék kimerítését vagy megszüntetését követően megállapított
járadék esetében nem vehető figyelembe jogosultsági időnként.

• Akeresetpótló juttatást ezentúl azokra anapokra is folyósítani kell,
amikor az abban részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás
keretében végez munkát.

• Fentiekre tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatást nem kell beje
lenteni akirendeltségre az álláskeresési járadék, álláskeresési se
gély, illetve keresetpótló juttatás esetén sem.

5. Közteherfizetés
• Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap
• alkalmi munka esetén 1000 Ft/nap.
• Afentiek szerinti közteher megfizetésével nem terheli
a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hoz-

9. Fontos szabály
Amunkabér megállapításának akötelező legkisebb munkabérről és a

garantált bérminimumról szóló 295/2009. (XII. 21) Korm. rendelet ren
delkezéseit be kell tartanil
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Allatorvosunk levele

Kun Kovács László nem pihen...
Az idei halfőző versenyen találkoztam Kun Kovács László etnográ

fussai, és még sok minden más hivatás míves művelőjével. Elmondta,
hogy tiszteletbeli, kiváló juhásszá fogadták Hódmezövásárhelyen idén
áprilisban. Egyébként a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A Magyar
Fotóművészek Szövetségének életmű díját 2009-ben vehette át.

Állandó kiállításai:
Sáregres, Halászati Múzeum, Kondorosi Csárda, Hortobágy

község, Non-profit Kft. székháza ..
A magyar pásztorkultúráról című könyve kiadói tervben van.

Megjelenése jövő év végére várható.
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Rendőrségi
események

Szeptember 23-án hajnal 3 óra körül jelzett a helyi OTP
bank riasztója. A kiérkező rendőr intézkedése során kiderült,
hogy a bejárati ajtó és a bankbejárat közötti térben lévő ATM
automatát robbantással kinyitották, abból ismeretlen mennyi
ségű készpénzt vittek el eddig ismeretlenek. Az ügyet a BM
főkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja.

Szeptember 20-án, az éjszakai órákban észlelte a járőr,

amint egy gépkocsi a Kossuth utcában feltűnően lassan
közlekedik (talán betartotta az előírt sebességkorlátozást. ..
- a szerk.). Megállította, és intézkedés alá vonta a vezetőt.

Megállapította, hogy ittasan vezette a járművét, majd vérvé
tel következett, ahol az orvos közepesen ittasnak minősítette

a vidéki férfit. Ittas járművezetés miatt vonták eljárás alá.
Több ittas vezetőt (gépkocsivezető eddig 6 fő, kerékpáros

50 fő) vontak az elmúlt hónapban intézkedés alá. A rendőrök

a jövőben is következetesen intézkedni fognak az ittas
vezetőkkel szemben.

Még augusztus 12-én történt. Ismeretlen elkövető letörte
a Gyomaendrőd Nagylaposi vasúti átjáró sorompóját. A
nyomozás során megállapították, hogy egy gyomaendrődi

férfi törte le a traktorjával, a helyszínt pedig elhagyta. A
továbbiak folyamán elismerte, hogy jogosítvánnyal sem ren
delkezett ...

25-én, a délelőtti órákban érkezett a lakossági bejelentés,
miszerint egy fiatal lány az Eötvös utcában láthatóan célta
lanul bolyong. A kiérkező rendőr megállapította, hogy a lány
előző nap hajnalban szökött el békéscsabai otthonából
bizonyos családi okok miatt, és Gyomaendrődön bukkant fel.
A lányt visszaszállították a szüleihez.

26-án, az esti órákban a járőr észlelte, hogy egy férfi a
ligetben, a Semmelweis utcában az úttesten fekszik.
Láthatóan fuldoklott, nem kapott levegőt. A járőr kiugrott a
gépkocsiból, azonnal oldalára fordította a fekvőt és kitisztítot
ta a száját, hogy lélegezni tudjon. A férfi a helyszínen nem
tudott nyilatkozni arról hogyan került a földre.
Valószínűsíthető, hogy egy ott parkoló teherautónak ütközött.
A szarvasi kapitányság vizsgálja az ügyet. Ebben az esetben
a rendőr intézkedése minden bizonnyal megmentette a férfi
életét.

Honnan tudod hogy magyar vagy?
• Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot.
• Amikor azt mondják, hogya magyar nyelv olyan, mint az orosz és atöbbi

szláv nyelv, és te részletekbe menően ecseteled amagyarokszármazását.
• Amikor apaprika legalább olyan fontos, mint asó és abors.
• Amikor valamelyik rokonod Attila, István, János, László, József vagy

Sándor.
• Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a

külföldieknek, mi afene az, amig ki nem próbálták.
• Amikor akülföldi barátaid megkérdezik, hogy hiszel-e még abban, hogy

a Mikulás ajándékot hoz dec. 24-ről 25-re, aválaszod némiképp zavart,
hiszen aMikulás nálunk dec. 6-án ajándékoz. Amúgy karácsonykor akis
Jézus ajándékoz, és az ajándékok 24-én este 6-kor már ott vannak, és
csodálkozol, hogy nem ismerik aszaloncukrot.

• Amikor nem beszélsz teli szájjal.
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Alfaképz~ a tudás expressz!
KÉPZÉSI A]ÁNLATAINK

vállalkozók, alkahnazottak részére:
50%-os kedvezménnye~októberi kezdéssel az alábbi képzéseket indítjuk Szarvason.'

ECDL + Vonalkódos-számítógépes áruforgalmi rendszer felhasználó, kezelő

Élelmiszer- és vegyi áru eladó + Vonalkódos-számítógépes áruforgalmi rendszer felhasználó, 

kezelő

Ruházati eladó + Vonalkódos-számítógépes áruforgalmi rendszer felhasználó, kezelő

Kereskedő, boltvezető + Vonalkódos-számítógépes áruforgalmi rendszer felhasználó, -kezelő

jelentkezni és a támogatás lehetőségeiró1érdeklődni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

Tel.: (66) 325-997, (66) 327-193, (66) 451-741,06 (30) 9354-371 (munkaidőben)

(OKÉV: 04-0126-05, FAT: AL-01SI)

www.altakepzo.hu
Email: bmkisosz@bmkisosz.hu

W$%$$$%%$$Z%Z$%%$%%Z%%%%%%%%%%Z%$~

I A GYOMAI KNER NYOMDA ZRT.I
~ ~

~ árkalkulátor ~I '~I termékmenedzser, I
~ /1 / / / W
~~ pa yazatlro :~~
~ ~
~ munkatársat keres! ••
~ ~
WNyomdaipari szakirányú végzettség előny. I
~ Fényképpel ellátott önéletrajzot ~

i és motivációs levelet a ~
~ I~
~ nagy@gyomaikner.hu címre kérünk ~

I leyomai .<\ I~ ~
I ner~VL ~
~ ~ ~I NYOMDA ZRTo ~
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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 • hermanrlkert@fibermail.hu

SACRAMENTUM

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

Szösszenetek...
Adjon vért, életet ment! Elég sokan önkéntes véradók településünkön is. A

véradások alkalmával jelképes ajándékot, juttatást is kapnak Van, amikor szerény
megvendégelésre, máskor egyéb kedveskedésre futja a Vöröskeresztnek véradói
felé. Volt, amikor egy ingyenes fürdőutalványt kaptak, de nem Gyomaendrődre, a
Liget fürdőbe, hanem Mórahalomra... Állítólag afürdő akkori vezetője, aleszerepelt
Kovacsics, nem engedte ingyenesen belépni avéradókat. Az egyik, negyvenötszörös
véradó magáénak érezte aproblémát, és felkereste fogadási időben apolgármesteri
hivatalban a polgármestert. Apolgármester nem volt a helyén, a titkárnő szerint a
városvezető nem tud, csak ügyfélfogadási időben fogadni, de akkor éppen más,
halaszthatatlan dolga akadt. .. A véradó felkereste a város egyik zsurnalisztáját
ügyével, de ő némi malíciávallerázta magáról mindezt, hiszen nem rá tartozik ...

Atelefon életet menthet! Tehát vigyázni kell(ene) minden egyes, bár egyre
csökkenő számú, nyilvános fülkére' Láthatjuk, ennek ellenére, egyik-másik fülke
hogyan néz ki. Siralmas és szomorú romok állnak mementóként "szorgos-dolgos"
kezü, lábú, vandálok támadásai után. Életmentésre maga atelefonfülke is rászorul
na, de hogyan? .

Akadt egy polgár, aki aktivizálta magát és szerette volna bejelenteni az Invitel
felé az egyik jobb sorsra érdemes telefonállomás állagát, és javítást kérni. Először is
a fülke falán megadott kapcsolási szám nem a jelzett hibabejelentő volt, hanem a
tudakozó, skisebb nehézségek árán és újabb dupla díj bedobásával tudta emberünk
a hiba bejelentését intézni. Minden esetre az Inviteles alkalmazott hozzáállása
messzemenő flegmaságot és érzéketlenséget árult el. Adupla díjak megkövetelése
ebben az esetben pedig minden jóindulatot nélkülözött. Bravó Invitell

BDlHAPIAC! Az ember megfordul sokfelé ügyes-bajos dolgait intézve, vagy
éppen szabadidejében, netán a munka szólítja távolabbi vidékekre. Egyre több
helységben találkozunk hétvégeken, viszonylag jól megközelíthető helyen, bolha
piacokkal. A bolhapiac tulajdonképpen az emberek kiszolgált, nem használt, félre
rakott, de soha többé elő nem vett holmijainak - amibe beletartozik a legkisebb
használati eszköztől anagyobbakig, mint bútorok például. Minden, ami apincében,
padláson megtalálható, de még használható, jó állapotban lévő. Felmerül akérdés,
hogy Gyomaendrődön van-e ilyen bolhapiac, ha van, hol tartják, ha nincs, miért
nincs??? Ez utóbbi esetében meg kellene szervezni ezt a lehetőséget alakosságnak!
Legyen például ahelye apiacé, mondjuk vasárnap délelőtti Apiac vezetőjének pedig
nem szabadna ezért helypénzt szednie, hiszen a gyerek kiviszi kinőtt cuccait vagy
nem használatos, egyéb dolgait, hogy egyebeket ne is említsünk. Ezért komoly
helypénzt kérni nem szabadna. Ha minden kötél szakad jelképes összeget, mondjuk
maximum 100 forintot, ne többet l Ha ez a megoldás nem megy, akkor a Penny
parkolója sem jöhet szó ba, hiszen az magánterület, és az üzlet nyitva van. Inkább egy
olyan teret kell találni, ahol károkat nem lehet okozni, és kisebb tömeg is elfér.

Kajaksport és olimpiai bajnokság! Rendelkezünk olimpiai bajnokkalI Sok
és rendkívül kemény munkát követelő sportágban, a kajakozásban ifjabbik Tótka
Sándor az ifjúsági olimpiai játékokon bajnokságot nyert Szingapúrban' Mestere
Kovács Gábor. Ez így rendkívül sokszor és sok helyen elhangzott. Viszont annál
kevesebb szó esett ezzel összefüggésben arróli az emberről, aki meghonosította és
elindította Gyomaendrődön ezt asikeres sportágaL Scherk László és felesége voltak.
Bizonyára sokan tudják, de egyre inkább a feledés homályába merül. Szerintem
megérdemelnek ők is egy köszönömöt mindazért, amit kezdetekben ebbe amunká
ba belefektettek! Asiker nélkülük aligha jött volna el Gyomaendrődre.

Gyalogjárda. Az Erzsébet-liget nagyon kellemes hely, főleg anyári időszak

ban. A fürdő és a ligetben lévő ingatlanok, a lakóházak, nyaralók tömege a
gyalogjárdákon is megközelíthető. Amelyiket nem újítottak fel mostanában, az arégi,
már sajnos gazdasági okok miatt nem használt fürdőbejáraltól (pedig milyen nagy
könnyebbség ott bemenni annak, aki nem kocsival érkezik, hanem gyalog, a volt
piactér felől ... ) afocipálya felé enyhén kanyargó keskeny, kissé kiszélesített beton
járda. Ezen néhol komoly repedések, törések vannak, s a kerékpárral arra
közlekedőknek nehézséget okoz. Éjszakai sötétben pedig nagyon balesetveszélyes,
hiszen gyalogszerrel is csak botladozva lehet arra járni. ~Iagyon jó lenne, ha most
már, akampány végeztével, az ígéretek és teljesítendő munkák sorába ez anéhány
méteres járdaszakasz javítása is bekerülne!

A DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015 jelű "Bölcsődei férőhely

kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt teremtve a
korai szocializációra, a gyermekek napközbeni ellátásának
biztosításával, a családok megélhetési gondjainak enyhítése a
munkába állás lehetőségének megteremtésével" című

pályázatunkat befogadták, és uniós támogatásban részesült:
47.365.440 Ft összegben.

Szeretném tájékoztatni Gyomaendrőd város lakosságát,
hogy a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Új bölcsőde építése
nyertes pályázatának közbeszerzési folyamata lezárult, így
most már megkezdődötta bölcsőde építése. A kivitelezést az
INSUlA BAU KFT végzi.

A bölcsőde építésére uniós forrásból nyertünk pénzt, a
költségek 90%-át kapjuk meg utófinanszírozás keretében.

Pénzügyi segítséget az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet ad, áthidaló kölcsön formájában, a pályázat
végelszámolásáig. Ezúton is köszönöm a takarékszövetkezet
segítségét.

Továbbá szeretném megköszönni mindazon
képviselőknek, akik bíztak bennem, és támogattak a böl
csőde építési pályázat megvalósításában'

Előre láthatólag a bölcsőde 2011. év elején már fogadni
tudja a három év alatti kisgyermekeket egy korszerű, uniós
elvárásoknak megfelelő, modern, jól felszerelt épületben,
szakképzett, gyermekszeretőkollektívávaL

Szabó Istvánné,
a GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. képviselője

TEMPLÁRIUS Alapítvány

+ ~~N~~ ~~s~É~Jz +
TELFONSZÁMA MEGVÁLTozon

AZ Új VEZETÉKES TELEFONSZÁM: 06/66/610-538

MOBILSZÁM: 06/30/294-0650

E-maii címünkkozossegihaz@fibermail.hu
Honlapunk: www.templarius:hu

Postacím: 5502 GYOMAENDRŐD, BLAHA LUJZA U 21. SZ.
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:'A"s'zERióisZTo's'E'O"CIME"úiEOVALTOZÓTT'i'
: Új cím: Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz.
...................................................................................................................................:

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

Tapéták
Papír, habosított, vlies és fürészporos

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; 13-17.30-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

400nr·esl0ariéskerestedeimicéltaegrammaltalmasingatlan

ELIIDÓ! vagy kia '~
SIomaenlltőll,

Balcsr-ZSút63.
tnleklőllni:

2019235-489
Irányár: 13,5 M Ft

(!;;:S:.:.;SSSSSSZSZ;;"'ZSS::S::.:-:.s.z;..::'%%SSS::S:Z:':KZ-:::.;.;::.;sS'%SS$%;':;;':';S;}$;:"--:ZS.%.$"Z%%~7Z%.z;::ZZZ.:.q

~'j "Szép ruhában, arany ajtón t:1

'~ kopogsz most, hogy szabad-e?" ~!
~ ~

( Weörös Sándor il
~ 1

fi TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS il
~; Te~,,:etkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés !:i
!~ UGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám ~l
q 06/30/630-80-97 Cs6ke János t.l
~ ~

~J GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 11
~ Gyomaendrőd, IpaJ1elep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 il
~?~UG2:2"Z.G."Z.-"::'"2."Z:z.·~.:z.:Z.:'Z:Z:22."Z.'Z::"::"~2.:~ ..'·.~.:~:Z.:Z.4·2;::':~:::::Z::::"2.~~'Z~'Z.'Z::::"n'Z.'Z.:'2:z:z.:~;;:2::?.'Z.·2.'z.:2.'2.U:2.2.::~J3

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

Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények!
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

rad iátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek
SCHWINN kerékpárok és alkatrészeik

Épületgépészeti anyagok, csövek, idomok, kazánok
Fürdőszoba felújításhoz,

rövid határidővel történő beszerzések
Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)

nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés ,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések l

Nyitva tartás:
Hétköznap: 8-12; 13-17-ig,

szombat: 8-12-ig

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfORMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l.
Tel./fax: 661282-095, 06120/9142-122

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

r-:------------------~~~

REGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény, asz
tal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.______________________ J
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Viharsarok Kupa
- szerencsére nem viharban

A Körös Kajak Sportegyesület szeptember 12-én 8 egyesület
részvételével rendezte meg ahagyományos Viharsarok Kupát. Az időjárás

a folyamatos esőzések miatt megnehezítette ugyan a helyszín
megközelítését és averseny lebonyolítását, de ez szerencsére akajakosok
és aszurkolók kedvét egy cseppet sem vette el. Később anap is megjutal
mazta kitartásukért asportolókat, adélutáni futamokat már kifejezett nap
sütésben bonyolitották.

Averseny gyomai érmesei a következóK voltak:
Felnőtt 200 m: 1. Vég Gábor, 2. Csőke Zsolt, 4. Kondor Balázs; páros:

1. Gyarmati Balázs-Tótka Sándor, 2. Csőke Richárd-Tímár Richárd; 1000
m: 1. Vég Gábor, 2. Csőke Zsolt, 3. Kondor Balázs; Ifi 200 m1. Lltauszky
Tibor páros: 1. Bukovszki Péter-Gellai Tamás, 2. Csőke Richárd-Tímár
Richárd; 1000 m: 1. Litauszky Tibor, 3. Gyarmat Balázs; SerdiJlő 200 mVI.
1. Gellai Tamás, 1. Kéri Virág, 2. Ágoston Kata; V. 3. Bukovszki Péter, 1.
Lövei Kitti, 3. Lövei Fanni, 5. Tímár Tímea; 1000 mVI. 1. Tótka Sándor, 1.
Kéri Virág 2. Ágoston Kata; V. 1. Lövei Kitti, 2. Lövei Fanni, páros 1. Bela
Lili-Tímár Tímea; Kölyök IV. 200 m4. Varga Tibor, 1. Bela Lili, 4. Litauszky
Gréta, 1000 m3. Varga Tibor, 4. Litauszky Gréta, 6. Csatári Zsófia; Kölyök
III. 2. Varga Gergő, Gyermek II. 1000 m1. Hanyecz Gitta, 4. Szabó Laura I.
1. Varga Zsanett; Szabadidősök: 500 m1. Szabó Dániel, 4. Fekete Gergő;

1. Tímár Dóra, 2. Uhrin Barbara Előkészítősök: 3. Szántó Milán, 4. Bárkai
Zsolt, 5. Gecsei Gergő; 1. Hanyecz Lívia, 3. Zsilinszky Erika, 4. Giricz
Bettina.

Az V. évfolyamon kenusok is versenyeztek csongrádi indulókkal.
Csapatversenyben Tiszafüred és Békés előtt a Körös Kajak végzett az

első helyen, így adobogó felső fokára állva Kovács Gábor edző vehette át
aViharsarok Kupát.

AKörös Kajak edző i Kovács Gábor és Kovácsné Kozma Diána.
A hivatalos versenyszámok után jó hangulatú szabadidős versengés

következett, melynek célja ajó hangulat megteremtésén túl akajak, kenu és
sárkányhajó népszerősítése volt. Először atelepülések közötti sárkányhajó
verseny zajlott, melyben 6lelkes csapat indult. Gyomaendrőd két hajóval is
nevezett: a "Gyomaendrődi Víziszörnyek" csapata már bizonyított a
települések közötti országos sárkányhajó versenyen augusztusban
Szegeden, s rutinos, összeszokott csapatként meg is nyerte a viadalt. A
másik legénység most ült össze először, ennek ellenére a "Tüzes
Sárkányok" sem hoztak szégyent nevükre. 6. befutóként, de annál nagyobb
lelkesedéssel érkeztek a célba. Az egyesületünk még nem rendelkezik
sárkányhajóval, ezért a két sárkányhajót a Szolnoki Sárkányhajó Klubtól
béreltük.

Ezután a teljesen kezdők is kipróbálhatták a hajókat: családi, baráti,
iskolai csapatok nevezhettek és ülhettek be atúrakenuba. Ezek akenuk már
saját tulajdonú hajók: Egyesülelünk tavaly 5 db túrakenut nyert az MKKSz
által szabadidősport támogatására kiírt pályázaton

Az élményen kívül sem távozott senki üres kézzel és üres gyomorral:
minden résztvevő kapott ajándékot, a Körös Kajak pedig ízletes sült hallal
és finom pörkölttel kínálta avendégeket.

Köszönjük támogatóinknak az esemény lebonyolításához, az
ajándékokhoz, aTótka Sándor olimpiai bajnokunk fogadási ünnepségéhez
és edzőjének utazásához nyújtott segítségiJketl Következő lapunkban rész
letesen is felsoroljuk szponzorainkat.

Az egyesület legújabb sikere, hogy szeptember 17-1g-én aszlovákiai
Pöstyénben megrendezett EORV-n (Európai Olimpiai Reménységek
Versenye) ismét képviselhette hazánkat egy gyomaendrődi kajakos, ezúttal
Lövei Kitti. 1000 m-en az elődöntőből egyenesen adöntőbe kerülve végül
az 5. helyen végzett agyomaendrődi lány.

Gratulálunk neki és edzőinek! Körös Kajak

Galaktika nap, 2010
Az idei Galaktika napra szeptember ll-én került sor. A
finom ebéd elfogyasztása után elsőként Pusztay
Sándor, az Ufó magazin főszerkesztőjének beszá
molóját hallhatták az érdeklődők, aki ismeretlen vilá
gok című előadásában több országbeli utazásáról és
egykori régészeti leletekről adott áttekintést. Az
előadást rövid szünet után folytatta Kalmár János, aki
immár hatodik alkalommal tesz eleget a klub
meghívásának. Előadását a ,,2012 előzményei a titkos
szimbólumrendszerek tükrében" címmel indította,
majd további érdekes témákról tartott előadást.

Többek között: "Idegenek a világkormány mögött",
"Ismeretlen bolygó" és "Mardukok lordja, azaz
Annunakik küldötte".

A szünetben Kalmár János "Az élet fénye" című

könyvét lehetett megvásárolni.
Közel százan voltak kíváncsiak a szombat déltől

estébe nyúló programra, akik a rossz időjárás ellenére
is időt, energiát, valamint kilométereket sem kímélve
eljöttek, és végighallgatták az érdekes előadásokat,

Budapesttől-Szegedigés Pécstől-Debrecenig...
A 11. rendezvény helyszínét a Bethlen Gábor Szak

képző Iskola biztosította, melyet ez úton is megköszön
a Galaktika Baráti Kör! -LÁG-

Békésszentandrási, kondorosi, szarvasi és
gyomaendrődi kiállítók mutatkoztak be a
hagyományos szüreti kiállításon őszi termésekkel
és a belőlük készített terméskompozíciókkal.

A kiállítás szeptember 17-18-19-én a Katona
József Művelődési Központban volt megtekint
hető.

Honnan tudod hogy magyar vagy?
• Amikor 5 percen keresztül tudsz egy levegővel káromkodni úgy, hogy
nem használod ugyanazt aszót kétszer.
• Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled.
• Amikor avonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed aházi
szendvicsed (általában egy fél paprika vagy paradicsom van benne, és
többnyire rántott hús vagy fasírt).
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Gye., öregszölöben, aKondorosI ut 21. sz. alat
ti családi haz eladó. Bővebb inlo az interneten, az
express.hu oldalon eladó csaladi hazak Békés
megye oldalon, vagy awwwgyomaendrod.com
oldalon lényképekkel. Tovabbiakban csak az
interneten bővilve olvashat. 2010. Xlt 31-ig lesz
lenl. tár 1,6 MFl. Érd.: 66/280-099 reggel 7-18
óraig -b-4x-

Gyomán, alürdotol200 more Morlcz Zs. 4. alat
li 65 m2.es. 2 szobás összkomlortos kockahaz
üresen, nagy portaval eladó. l.ár 7,5 M Ft. Érd.:
06-30/562-57-54 -b-4x-

Gyoma központjaban JO allapolban levo 1
szobás, összkomfortos paraszthaz alsóépüleltel,
rendezeit udvarral eladó. Ár megegy. szer Érd.:
06-20/800-77-86; 20/548-27-97 -b-4x
Gyoman aZnnYI M u. 1/5. sz alall kertes csala
di haz eladó. tár 12 M Ft. Érd.: 06-30/488-43
94 -b-4x-
Gye., Füitas-zugban kerl, 2 sor gyümölcsössel
eladó. Érd.. 30/488-43·94

Gye, Vásartén ltp-en 25 ep. 6 lakásos tar
sashazban 3szobas erkélyes, 74 m2-es 1. em. 3.

APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK

(Amennyiben kedves Olvasónk nem ír érdeklődési telelonszámot. a lakcímet tüntetjük leli
Irányár nélkül nem jelenik meg hirdetése aBazárban és az Irányárban seml)

sz lakas 120 m' alsóépüle"el eladó. I.ar 10,5 M
Ft. Érd.: 66/283-863 10-18 óraig. -b-4x-
Gye, Fo út melle" csaladi haz elado 2gazoravaI.
2 villanyóraval löbblajla levékenységhez alkal
mas, 1,02 k. löld. tar 6,8 1v1 Ft. Érd .. 06
30/5021-827 -b-4x-
Gye. elado 1. em. 2 szobas lakás nagy kony
hásm, gazlúléses, erkélyes, tarolós. tar 5,8 M
Ft. Érd.: 06-30/5021-827 -b-4x-
Gyomán, üdülökörzelben 4 szobas, klimas.
öntözőrendszeres, riasztós, beépile" konyhas
haz szép, parkosítotl kerttel, térburkolóval eladó.
tar 17 MFt. Érd .. 06-30/8461-905 -b-4x
Gyomán, a Tompa u. 2 szobas, összkomrortOs
családi haz eladó. tar 13 MFt. Érd.: 66/386-058
-b-4x-

Gyoma központjában családi haz elado, vagy
lakólelepire cserélhető. tar 12,5 M Fl. Érd.:
66/285-665 -b-4x-

Gyoman, Körös sor 8. sz alatl lelújilolt 3 sz,
összkomlorlos csal adi haz gaz +vegyes közpon
li lüléssel, lútölt garazzsal, nagy lerasszal eladó.
tar 15,3 MFt. Érd. 06-30/215-4327 -b-4x
Gyoman, aVásártéri ltp-en 2 szobas, földszinti
lakas eladó. Gyomai hazcsere lehelséges. tar
5,8 MFt. Érd. 06-30/301-58-61 -b-4x
~OKflí58rb ltp-en 2szobás, 3. em.-I lakas
eladó, vagy kertes hazra cserélhető. tar 6,5 MFt.
Érd.: 06-20/5767-879 -b-4x-

Gye, ház elado komiorI nelkül, Köröshöz közeli
I.ar 2,5 MFt Érd.: 06-20/559-94-30 -b-4x
Gyoma, Erkel u. 8 sz. csaladi haz elado, nagy
porlavat tar 7,8 MFt. Érd.: 06-20/559-94-30 
b-4x-
Gye::L,zrin""yI"Mr . ""'utc::<lab=an"3''''''s=zo=baC:-s=cs=alá=dl""LCháZ;
Kecsegészugban 967 ml-es vízparti telelek
nyaralóval, stéggel, horgaszati joggal eladó. tar
12 M.. 5,5 MFl. Érd. 06-70/388-90-07 -b-4x
~Vasártén ltp-en 2 szobas, erkelyes 3. em
lakas áron alul sürgősen eladó, vagy kerles
hazra cserélhető. l.ar 5.7 MFt. Érd.: 06-20/805
44-21 -b-4x-
Emlrödön 3'--;;s::::zo"'ba::-s,tke:;<;rteC;;-sh""az::-::eT:"ladnó'l"'arngrrM....Ft.
Érd.: 06-30/405-95-71 -b-4x-

liJDO nöllöld, lele múvelt szántó, lele gyep, az
endrődi Harcsasban eladó. tar 220 E Ft. Érd.:
06-20/359-49-52 -b-4x-
GYQolyákhalml úl 17. sz. ala"1 komfort
nélküli 60 m2-es csaladi haz eladó. tar 600 EFI.
Érd.. 66/283-553 -b-4x-

• friss pékáru
• elérhető árak
• széles választék
• minőségi termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya

l'

Válassza a IK RKlt. boltjait!
Gyomaendrőd:

• Fő út 26.
• Bajcsy-Zs. út 49.
• Kossuth u. 2.
• Kossuth u. 66.

HIDEG ÉS MELEG

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT

ELFOGADUN K!

Megújult a UPC Direct
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

Óriási csatornaválaszték
Csúcsminőségű kép és hang

Teljes szabadság adigitális videorögzítővel

és számos extra szolgáltatás

~~'
DirectLight Direct Mldum Direct+

_~cP~~
A_ésliiI SZáTitI:>U Abeüzerreléstöl s:zárrilOlt A~ö1szárritoll

clsö hónapban oFl clsö hónapban oFt eső h6naptm oFl,.0
a:/. he.-ól cedio a:/. """",,"öl peáQ a2.~ó1oediQ.y.~

1190R 2500 R 3500 R
II UIIR .+1000 .+1000 .+1000

II Csatornák 17 53 71
II 1-1) .+1500 .+1500 .+1500

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

Ire/ernax Távköz/éstechnika
Békéscsaba ~óni G u. 6. Tel.:66/442-755

Mobi/:20/ 37-8010; 20/9-629-681

~~~ENDROD,LEGJOBB

:;7~1 t::> a, HAS~.NALTRUHA- _ n.L~ UZLETE

ÚJ ÁRU ÉRKEZETT
NÖI FELSÖK, NADRÁGOK GYERMEKRUHÁK
Nézzen be hozzánk minden nap!

Gyomaendrőd Fő út Mikes út saca/(

~W~MWJrJ~
AJÁNDÉKOK-JÁTÉKOK
BÖGRÉK -DíSZTÁRGYAK

ÓRÁK -CSOMAGOLÓK
ÚJ ÁRU ÉRKEZETT
Gyomaendröd Mikes út Fö út sarok (a Narancs Turi mellett)
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

dr. Garzó Péter természetgyógyász
mohi/: 06-30/9458-477

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Kazinczy ll, 4, sz" BÁÉV orvosi rendelőjében, hétfőn: 14-18 óráig

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási

~( rendellenességek megszüntetése

..~~.=, • nyaki eredetű szédülések megszüntetése
,~) • sportsérülések, Ízületi bántalmak kezelése

:) • hagyományos kínai orvoslás

:~ • fülakupunktúrás fogyókúra

j;jt •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

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

::::::::"'::::::::::::':::::::::::'::.::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::':::.:::::::::::.::::::::::::::.::::: I
Telefonszám: , , ',.,""', , ,., .. , " , i

__(~~~~~~~:~::·:::·:::·::_~~L . ._. ._J~:~~~~~!~!~~~~~:~j

Tisztelt Hirdetünk!
Az Új Gyomaendrődi Hirlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű ;ÍlÁiirÁR apróhirdetés újság
következő számaiban, Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül irjon irányárat is!
Új Gyomaendrödi Hírlap szerkesztösége, Cím: 5500 Gyomaendröd, Arany J. u.
25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidö minden hó 25-e!
,-------------_. __ ._._--_._. __ ._--_. __ ._---_._-----_.-._._--_._-------_._----------------_._-~

INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j

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

Sürgősen eladó SPA méregtelenítő /120 E
Ft /, kézi gőztisztító (32 EFt), serpenyő (12
EFt) Érd.: 06-70/7046920

ATÖTKAÉP Kft. felvételt hirdet tehergépjár
mű vezetői munkakörbe C+E jogosítvány
előny! Érd. 06-30/388-42-25 8-16 óra
között

magán órák, fejlesztő foglalkozások, dol
gozatokra, középiskolai felvételire
versenyekre való felkészítés általános
iskolásoknak (1-8. oszt.) Iskolai dolgo
zatlapok megrendelhetők. Korszrűen fel
szerelt tantermemben minden felszerelés
ingyen biztosított. Cél aminél jobb iskolai
eredmény elérése. Az Ön gyermekéért dol
gozom Érd.: 06-30/856-32-18.

.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Orosz barnaszén előjegyzésre!

Akác, tölgy iíízifa - hasítva is!

Magyar cement, .

AKCID!
Tel.: 06/30/6318-071, 06/30/3343-791,

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

lemezjátszó, 1 db 12-24 V 33 I komp
resszoros hűtőbox. 15-60 E Ft. Érd.: 06
70/659-67-76 -b-4x-
Mélyhűtőszekrényt 5 + 1 Ilókost cserelnék
3-400 I mélyhűtő ládára. Érd.: 06-30/549
0220
EliidOk:3 kerekű benZines rokkant kOCSI,
heverők, szép női vegyes ruházat olcsón.
Japántyúk, kakasok, szépek! Cserélhetők

is, hívjon, megegyezünkl 800-150 OOO Ft.
Érd. 66/280-196 -b-4x-
T2s-ös traktor 2012. 09 hÓlg érvenyes
műszakival eladó. I.ár 600 E Ft. Érd. 06
30/412-49-27 -b-4x-
Baromfi kopasztás! vá·fT:llaT::lo"k.,ot7:lrd-.:"'20'"/50r059
94-30

Tisztelt Szülőkl Korrepetálás, felzárkóztatás,

Egypar bütykös lúd elado. trd. 06
70/2015-208
NŐI-, férfi-, gyermekfodrászat, szoláClum,
pedikűr, manikűr, műkörömépílés, mindez
egy helyen! Házhoz kimegyünkl Rugalmas
időponlegyeztetés l Endrőd, Baross u. 13.
70/455-95-15
KIhúzhaló heverők, lolelek, 3-as szekrény,
üvegfal, barna mázas, hófogós csabai
cserép. Ár változó. Érd. 30/591-66-69
2d6-U'fMlnerva tell gumit 165770 R14-et
cserélnék 165/60 R14-re, szintén téli gumi
ra. Érd.: 20/592-46-47
Masszázsoktatás kezdőknek es haladóknak.
Érd. 06-30/320-81-89
11 hónapos rottweiler szuka elado. Eötvös
u. 2; 66/386-539

VEGYES

INGATLAN

Gye., fél komfortos parasztnáz,
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 vá
Iyogház melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetően eladó.
(Akár két generáció számára is
kialakítható) I.ár 9 M Ft. Érd. 20/221-66
33 -b-4x-
Gyoma, Arany J. 'Ib. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. I.ár 9,5 M Ft.
Érd.: 20/5266-573 -b-4x-
Gyoman, Kecsegésben (SUlek-kert) vIzparti
telek eladó. I.ár 2MFL Érd. 66/386-191;
Gye.:lemplom-zugban vízpartra meno
4614 m2 ingatlan eladó, nagy gyümölcsös
seI. 2500 FtJm2 Érd: 06-70/9438-212 -b
4x-

Takarítást, vasalást vállalok! Érd.: 06
70/3274-389

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alat! 4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csere érdekel. I. ár 11,5 MFt. Érd. 66/284
295; 30/249-76-22 -b-4x-

Elado 1 db betonkeverő, 1 db Philips

Komfort nelküli ház eladrGyomaendroa.
Németzugi u. 1. sz. irányár: 2,5 millió.
Érdeklödni 06 20 5599430.

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186, 06/30/3348-018

Építóipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna-építés, úttervezés, -kivitelezés
Epilesi anyagok, sOdrr ltamolt. cement. mesz. sut/Wasa

Építöipari szolgáltatás és anyagok, beton átereszek (dudacsövekj, szenny
vízcsövek és idomok, beton akna elemek.

NEHÉZGÉP SZÁLLíTÁS "trélerrel"!

Gyomaendrőd,Apponyi u. 7/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

• Személy- és vagyonorzés, rendezvénybiztosítás
• Magánnyomozást vállalok!

Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu
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AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Gyomán: 2010. október 12-én, 17 órakor
Endrődön: 2010. október 12-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

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

A tervezett közlekedési változtatások előtt

jelentkezzen a tanfolyamra!
Ügyfélfogadás:

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

• 1

••.••1
1ft SUNO"~, '. ',i

- •. "~ li
~ '1, Q I':
..... "--- ,I

,~~ .,'!. ! '
'n ~~,
i;.~

.~ ~

.~~.. .:/- ;r..
" .~

Mobiltelefonok előfizetéssel már 690 Ft-tól
Kártyás csomaggal: 9990 Ft-tól

Korlátlan mobilinternet csomagok
aranykártyás előfizetőknek: 1 990 Ft-tól.

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel:06-66-282-822; 06-30-349-1325

Nyitva: H.-P. 9-17.30, SZ.: 9-12

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS
Kugli: 2200 Ft/q

Darabolt: 2400 Ft/q
Fa-Biobrikett: 4400 Ft/q

FŰRÉSZÁRU
Fenyő, Tölgy, Bükk, Akác

Pallók, Deszkák, Lécek, Gerendák, Oszlopok,
Neveló'Karók

Egyéni méretre vágás
teljes keresztmetszeti megmunkálás

gyalulás, marás, bérvágás

ÉR:>EKLŐDNI:
+3630/481 7761, +36 30/670 90 90

Nyitva tartás: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12, V: Zárva
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ló Családi panziónk elegáns étterme vállalja bármilyen össze
jövetel (lakodalom, baráti, családi összejövetel, osztály

találkozó) színvonalas lebonyolítását
a legkedvezőbb áron!

Hideg, meleg ételek - házhoz szállítás is!
Várjuk szíves megrendelésüket!

"Gyomaendrődi vállalkozás a gyomaendrődiekért!"

Gyomaendrőd, Rákóczi út 5., tel./fax: 66/386-444;
06-70/3655-360

Panzió és étterem
Gyomaendrőd,Fő út 174., tel.: 66/285-451

Sarokház apartman
II Gyomaendrőd, Rákóczi út 10., tel./fax: 66/386-444 t.j
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Új Gyomaendrődi Hírlap • független városi havilap Felelős szerkesztő: Biró Károly,
szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz. Felelős kiadó: Biró
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