
Kifújt! Ennyi volt a nagy dérrel-durral beindított ingyenes önkor
mányzati lap élete! A Híradót követően indított Hírmondónak keresztelt
újságot népes szerkesztőgárda készítette az eltelt néhány évben. Mindig is
arra panaszkodtak vele kapcsolatban, hogy túl sokba kerül, nem éri meg a
ráfordításokat, atöbb százezer forintot havonta. Az ingyenes dolgokat sokan
hajlamosak azonnal aku kába irányítani ... Astop okát is ezzel magyarázzák:
a pénz másra kell l Kérdés a tisztelt képviselő-testület jól döntött-e? Miért

Eddi t!
nem kell a többségnek az egyébként szép, dallamos nevű Hírmondó?
Kimerítő válasz nincs, illetve apénzügyi helyzet szűkössége a magyarázat.
Hogy majd aneten fogják agyomaendrődi polgárok ezrei figyelni ahíreket l
Vagy a tévében követik a képviselő-testületi üléseketl Már ahol ezekre
lehetőség van. Azonban a többség nincs ilyen helyzetben, se nel, se
kábeltévé. Az viszont igaz, hogy amit az ember pénzért vesz, mint mondjuk
hajdanán a Híradót vásárolta, azt nem hajítja ki, legalábbis nem azonnali
Remélhetőleg találnak kielégítő megoldást a lap által okozott problémára!
Az anyagi, pénzügyi lehetőségek alakítása kedvezőbb helyzetet teremt
egy önkormányzati lap számára is a jövőben, vagy térjenek vissza a régi
bevált módszerrel Sajnos, feimerülhet egy megbotránkoztató lehetőség,

amikor kedvezményezett emberek juthatnak ezzel kapcsolatban előnyhöz

Az emberek sejtenek valamit!
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

A KARDIOLÓGIAI RENDELÉS
IGAZ TÖRTÉNETE 5. oldal

Visszavárjuk Sipos Attilát .. oo •••••• 2. oldal

Magas kitüntetést kaptak! 5. oldal

A Jobbikot nem hagyom el 3. oldal

Mi történt a HŐTERMNÉL 4. oldal

Az énekkar '48-as dalokkal színesítette a műsor!

(A Rózsahegyi iskola hírei a 9 oldalon)
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minden ovis és kisiskolás gyereket,

HOGY VIDÁMABB LEGYEN A VAKÁCIÓ!
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Gyomaendrődön 2012-ben ismét megrendezésre kerül.

a Gyomaendrődiek Világtalálkozója, immár 5. alka-·
lommaI. Ha van olyan ismerősük, aki 2009-ben nem.
kapott meghívást, kérjük, jelezzék azt a polgármesteri cl

hivatal titkárságán a 06/66-581-232-es telefonszámon, :
vagy a tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-maiI címen' •
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Március utolsó napjai vannak Hajnalodik Lehet, hogy a városlakók
többsége még az igazak álmát alussza, de mint korán kelő, én ilyenkor már
fent vagyok Talán itt a tavasz végérvényesen Elsőnek a rigók szólalnak
meg, nagy koncert folyik odakint, már nem csak afeketerigók hímjei énekei
nek, hanem évről évre több az énekes rigó is. Ők is beköltöznek avárosba.
Másképp énekelnek, de nagyon szépen Néhány nap és itt az április Tudom,
emlékszem, régen szokás volt április elsejére hihető marhaságot leírni, és
becsapni az olvasókat. Egy-két napon át kutakodjanak, törjék a fejüket,
igaz-e amit az újság írt? Gondolom, a napi lapokban most is elkövetik az
úlságírók ezt a merényletet. Természetesen havonta megjelenő újságban ez
nem megy Nincs idő magyarázkodni Amúgy túl sok okunk nincs nevetgél
ni, hülyéskedni ebben a szomorú ra alakult világban Sajnos, pedig a
nevetés egészséges, nagy szüksége van és volna is rá mindannyiunknaki

Vasárnap részt vettem apolgármesteri hivatal dísztermében egy kedves
ünnepségen Szerb Gyuri bácsi, egykori kedves kollégám életéről, pon
tosabban a családja történetéről szóló könyv bemutatóján Szép volt és
felemelő. Nem mindennapi famíliából származott Gyuri bácsil. A Hunyadi
család leszármazottja volt, bizony, akik híres történelmi alakok voltak. Ő ezt
valamikor szerényen elhallgatta. Édesapját az ÁVO agyonverte, és tömegsír
ban "felejtette" csak úgy, mert a "felszabadulás" után ezt szokás volt
megtenni emberekkel. Kedves Olvasói Volt egyszer egy kerek-asztalnak
nevezett tárgyalássorozat arendszerváltás idején Akkor kötöttek aleendő és
avolt kommunista pártok paktumot ajövőnkről l Ekkor módosult úgy, ahogy
az alkotmányunk is. Egykori ávósok gyermekei is részt vettek ebben az
"alkotásban" Úgy gondolom, nem kérdés, kell-e új alkotmány nekünk
most. Aki meg kivonul a parlamentből különböző hülye kifogásokkal, nem
is tudn, mi a fenét keres ott? Közpénzből l Talán ők nem magyarok? Őket

nem érdekli egy új alkotmány megalkotása, csak azért, mert amagyar nép
éppen hogy csak bejuttatta őket a Parlamentbe? Reménykedem ebben az
évszázadban pályán kívül maradnaki (Szerk bővítmény Nekik jó a régi, azt
szokták megl) Azonban egyéb okok miatt így elmondhatja a kommunista
utódpárt, hogy ő nem akarta, vagy nem így akarta, és megmondta, hogy.
És oka, ürügye lesz később kibújni - tévedésben vannak azonban - a
felelősség alól, valamint nyugati támogatóik felé kegyesen csaholhatnak és
nyelvüket kilógatva alázatoskodhatnak. Ez a legkevesebb, de volt szadesze
sekkel még a hazaárulás közelébe is eljutnak, mikor saját népüket,
országukat gyalázatos módon árulják el Brüsszelben, és meglepődnek azon,
mikor más megvédi hazánkat, népünketl Emlékezzünk az általuk felkorbá
csolt médiatörvény-őrületre l Nem átallottak minden szélsőbaltól középbalig
terjedő erőket mozgósítani saját hazájuk elleni Most a készülő alkotmány
ellen teszik ugyanezt Undorító, amit műveineki Az LMP pedig csak egy
rügyező SZDSZI Ez látható, érzékelhető minden tettükben. Ennyit róluk.

Sétáljunk egyet inkább, mert érdemesi Eső után kétségbeejtő dolgokat
látni. Az új Fő utcában pedig bokáig érő vizek az iskola bejárata előtt, a
Jókai, a Petőfi utca torkolatában apiros színű zebra félig víz alatt. Aparkoló
autók miatt az Endrőd felől jövő személykOCSIk alig vagy egyáltalán nem
láthatók, takarásban vannak. A parkolók "nagyszerűen vizsgáztak" a télen.
Volt hová tolni a havat, így ott parkolni nem lehetettl Továbbra is fenntar-

Egy olvasói megjegyzés
Egyik olvasónk megjegyezte, hogyatelepülésünkön nem csak a főtér

környékét kellene rendezgetni, ráfér a város többi pontjára iSi Példának
említi a vaslJtállomás felé vezető utakat, ahol itt-ott még megtalál ható a
tavalyi, elszáradt gyom is a Hőtermmel szembeni részen. Továbbá felemlít
egy 1996-os Híradó újságcikket, ahol az akkori polgármester, dr. Frankó
Károly az állomáson és körülötte uralkodó áldatlan állapotokról írt. Akár
most is aktuális lehetne mindez, hiszen az újjá varázsolt épület várótermeit
gondos kezek már telefirkálták és rongáltak.

Azt írja továbbá, hogy ... az idő itt megállt, viszont végre a lift Wa elin
dult, de amegkésve kiragasztott tájékoztató szerint még mindig nem jól Azt
csak remélni tudjuk, hogy a téli szóróanyagot idén hamarabb eltakarítják,
nem úgy, mint tavaly nyáron'

tom: aki ezt kitalálta, megtervezt, Ilem volt normális, nem tudta mit csinál,
mert emberéletekkel játszikl Egyáltalán az új kerékpárutat mikor fogják átad
rli? Avasúton az állomás liftje végre működik, csak éppen az utasok ezt nem
tudják, mert sem a hangosbeszélő, sem plakátok nem értesítik róla az
utazókati Ugyan minek is? Nem igaz? (Szerk bővítmény .. Régi magyar
szokás szerinti Egyébként azóta műszaki hibára hivatkozva megint állnak.)

Az állomás előtt álldogáló vasrudak pedig továbbra is életveszélyesek,
agödrök hónapok óta várnak javításral Miért?

Nézzük meg a postánk környékéti Életveszélyes parkolási lehetőségek l

Mit kellene tenni?
Panaszkodnak ismerőseim, kérték, írjam meg, hogy a temetőben né

hány helyen nem lehet asírok között szeretteiket megközelíteni asártenger
miatt. Volt, aki javasolta, ha néhány helyen nagyobb sóderkupacot helyez
nének el, ők vödörrel vinnének belőle oda, asír környékére. Továbbá nem
értik, miért Ilem ültetllek fákat atemetőbe? Atemetőink, temetkezési szoká
saink természetesen akultúránk egy fontos része. Tükörképe egy népnek, a
lakosságnak az igényességéről Az illetékesek gondolkodjanak el erről l

Míg írom e sorokat, kivirradt. Korán kel a nap, és jön a nyári
időszámítás is. Hosszabbak lehetnek a napjaink, több idő jut néhány do
logra adélutáni, kora esti órákban Csak hát át kell állni. (Szerk. bővítmény

Ez a két időszámítás tologatása egy komoly merénylet az emberiség elleni
Gazdasági okokra hivatkoznak. De nincs gazdasági haszna, illetve azért van,
mert valaki így rendelte meg az esemény magyarázatát Sokkal többet ront a
gyerekek, az emberek idegrendszerén, hangulatán ez amegerőltető időszaki

Abba kéne hagyni össznépi - európai - összefogással I)
Befejezésül egy talányos kérdést tennék fel, de állítólag igaz. Mondjuk

úgy, Ilogy avárosi mendemondák közé tartozik. Felteszem akérdést: ki lehet
a táskás ember, aki egy másik embernek a táskában visz valamit havonta?
Igaz? Nem igaz? Jómagam nem tudom, de a városban ez a szállóige.
Szálljon tovább?

Szép tavaszt és majd kellemes húsvéti ünnepeket mindenkineki
Üdvözlettel dr. Frankó Károly

Dr. Sipos Attilát visszavárjuk!
Fortélyos, rossz indokokkal igazgatnak bosszúálló, sötét erők mőköd

nek, svárják atiszteletet. Szomorúan tudtuk meg, hogy 2ü11-ben már nem
rendel nálunk. Pedig sokan várták itt, helyben, Ványáról és Ecsegről is jöt
tek hozzá. Hosszú várólistáját 3 héttel előre jegyezték. Eddig ő járt kl hoz
zánk, ezután mi mehetünk Békéscsabára. Mennyi idő, mennyi költség,
fáradtsági

Hát nem az lenne ésszerű, jogos és helyes, hogy ő járjon ki hetente ren
delésre? Eddig lelkiismeretes, jó munkáját is köszönjük l Betegei nevében
kérem, hívják visszal (Minket nem érdekel a háttérben zajló ilyen-olyan
hatalmi harc vagy keveredés... !) Mi az ő betegei vagyunk, ragaszkodunk
hozzá, ne büntessenek minket bejárássali Őt pedig kérjük, ne haragudjon
meg senki áskálódásáért, minket nézzen, abetegeiti Dr. W. J
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NEM HAGYOM EL A JOB IK T!

vezetőt delegálni sem áll módunkban egyetlen gazdasági társaság
ba sem, mert nincsenek ilyen szakembereink. Atámogatásunk vis
zont kell bármilyen kinevezéshez. Ehhez pedig várnánk minden
oldal elképzelését, de csak egyét látjuk, mivel a másik oldal
abszolút elzárkózik.

Másik pletyka szerint afeleségemen keresztül zsarol aKörösök
Vidékéért Egyesület. Már több helyen elmondtam, hogya feleségem
nem a Körösök Vidékéért Egyesület által üzemeltetett takarék

, szövetkezet főkönyvelője. Ő egyetlen pártnak vagy csoportosulás-
nak sem tagja, éppen úgy, mint aTakszöv jelenlegi vezetője sem.
Mindig azt mondom, hogy végre el kellene indulnia egy párbeszéd
nek itt, a városban, ami szerintem előbbre vinne, mint a hátulról
jövő intrikák. Avárost nem csak vezetni kell, atelepülésért tenni is

kellene. Most mindenki tesz - szóban. Hogy egyszer leüljünk, a dolgokat
megbeszéljük és azt be is tartsuk, erre semmi hajlandóságot nem látok.

Például, apolgármester úr kijelenti, hogy atestületi ülésre azt hoz be atestület
elé és akkor, amikor ő jónak látja.. Ezzel amentalitással nem biztos, hogy célt lehet
érni. Itt Gyomaendrődért kellenene dolgozni, és közösen. A képviselő-testülettel

szerintem meg kellene osztani az információkat, és megbeszélni azokat. Lehel, ekkor
a kínos helyzeteket is el tudnánk kerülni, nem a képviselő-testületi ülésen derül
nének ki bizonyos dolgok. Véleményem szerint ajelenlegi testület több szakember
rel bír, mint eddig bármelyik. Mivel gyakorlatilag nagyon szerteágazók a szak
értelmek, érdemi viták is lehetnének, ha nem próbáljuk állandóan ezt a kétpó
lusú felállást favorizálni. Ezt el kellene felejteni I Szarvast tudnám felhozni példának,
ahol akármilyen kormány volt, akármilyen szimpatizánsok voltak a testületben,
nagyon jól meg tudtak egyezni, és látni is, hogy Szarvas hogyan fejlődik. Rendkívül
jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezik. Ugyanezt meg lehetne csinálni
Gyomaendrődön is, de nagyon nagy összefogással, hogy lépést tudjunk tartani.
Ha ez aszéthúzás továbbra is így marad, semmi esélyünk nincs. Az országgyűlési

képviselőkkel is meg kellene találni az együttműködéshez szükséges hangnemet és
kapcsolatot, ezzel Gyomaendrődérl is lehetne lobbizni. Egy erős képviselő-testület

kell! Azt látom, hogy itt még mindig megy a harc, választás után hat hónappal,
bizonyos pozíciókért. Most már nem ennek van itt az ideje, avárosért próbáljunk
meg tenni végre' Az ésszerűségnek kellene dominálnia, nem a szokásjognak
Attól nagyon tartok, hogy átszervezik a közigazgatást, és előfordulhat, hogy
Szarvasi Járás lesz, ahhoz fogunk tartozni. Aztán afiatalok rendre elmennek innen,
s akkor már nem sokat tudunk tenni, mert fiatalokat idecsábítani nagyon nehéz
dolog -bk-

Beszélgetés Arnóczi István Jánossal

Az őszi helyhatósági választáson a képviselő-testületbe került
Fideszes, Körösök Vidékéért Egyesületes képviselők mellett
Arnóczi István János jobbikos jelölt is. Eddigi, a testületben
eltöltött idő tapasztalatairól kérdeztük, mondja el véleményét,
észrevéleleit, esetleges kritikáit atestület tevékenységéről

- Február 15-én lett költségvetése avárosnak. Egy hónap nem
telt el és máris három olyan igény érkezett, amely érintené a
kötvényt, a kötvényben foglalt felhasználási feltételeknek abszolút
nem felel meg, és gyakorlatilag nem látom értelmét, hogy erre
pazarol juk el akötvényforrast - kezdte Arnóczi úr a mondandóját.
- Az első a fürdőszivattyúk, adagolók beszerzésére, amelyek nem
feltételei annak, hogyafürdőműködjön Ez ügyben az ÁNTSZ-től

állasfoglalást kértem, nem kötelező. Ha ezt beszerezzük, nincs
bizonyítva, hogy a fürdő működése ezzel fejlődni fog. Agazdasági tarsaságok át
szervezése folyamatban van. Én nem látom értelmét annak, hogy amíg ezeket atár
saságokat át nem szerveuük, bármilyen pluszforrást biztosítson aváros. Utána majd
megtárgyalhatjuk, hogy milyen koncepció, milyen elképzelés szerint működjenek a
továbbiakban. Lehet, hogy három-négy hónapon belül megtörténik, addig
feleslegesnek tartom bármilyen beruházás elindítását. Ez ellen maximálisan
tiltakozni fogok, mert jöhet egy másik koncepció, és akkor feleslegesen kidobunk
akár tizenöt-húszmillió forintot is. Ugyanakkor az intézményeknél hatvanmilliós
megszorítással már gyakorlatilag alétüket veszélyeztetjük Atársaságok meg pazarló
módon bármennyi pénzt képesek elnyelni.

Pillanatnyilag nekem és a Jobbiknak az a meglátásom, hogy ezt a pazarlást
azonnal meg kell szüntetni. EI kell rajta gondolkodni, hogy ezen gazdasági vezetői

felállással lehet-e együtt dolgozni?
- Mendemonda szerint aJobbik tagsága veszélyben van ..
- Elterjedt avárosban, hogy engem már aJobbikból ki is raktak, és aKörösök

Vidékéért Egyesülethez csatlakoztam. Szeretném leszögezni, hogyaJobbikból nem
léptem ki, nem is vagyok hajlandó erre. Egyébként megyei funkcióm is van a
Jobbiknál Főbb kérdésekben amegyei vezetéssel mindig egyeztetünk. Az, hogya
Jobbik mikor, kit támogat, apárt belügye Viszont csak azt tudjuk támogatni, aki haj
landó velünk szóba állni. Avaros vezetése részéről, sajnos, semmiféle kommuniká
ció nincs aJobbikkal, pedig többször felajánlottuk AKörösök Vidékéért Egyesület
általában minden testületi ülés előtt kikéri avéleményünket, és én is meghallgatom
az övékét. Ugyanez a Fidesz részére is nyitva áll, de még nem kerestek meg ben
nünket. Sőt, az utolsó pillanatban lemondtak egy beszélgetést.

Akármilyen vezetőválfás történne Gyomaendrődön, mi nem tudunk beleszólni,

TALÁLKOZÁSOK VII.
A'60-as évek elején ajárási művelődési központ igazgatójaként találkoztam

adévaványai művelődési házban Kádár Ferenccel, a Népművészet Mesterével.
A találkozás és a vele eltöltött évek örökre megmaradtak emlékezetemben.
Történt, hogy belépve a foglalkozási terembe, látom, hogya 8-10 iskoláskorú
fiúk kezében furulyák, nádsípok, előttük egy mosolygós, Idős ember, aki elébem
lép, és katonásan jelent. Sorolja, hogy mi afoglalkozás témája, és hogy ő Kádár
Ferenc. Köszönöm, mester - mondtam -, és cseppet sem katonásan megölel
tem. Mondom neki, hogyaNépművészeti Intézetben arra kértek, segítsem,
támogassam és kapcsoljam a gyomai Művelődési Központ művészeti

tevékenységéhez az ő személyét
Táncegyüttesünk ekkor már ismert volt, nem csak a megyében. így vittük

magunkkal egyszer a táncosokkal, máskor aNépdalkörrel. Szeretem a pásztor
életben megszokott csendességét, ravaszságát, és azt, hogy mindenütt feItalál
ta magát. Legtöbbször olyankor vitt hozzá az utam, amikor sérelem ért, meg nem
értésben volt részem. Szóltam a gépkocsivezetónek, szerezzen bodzafaágat és
egészséges nádatl Ezekből furulyákat, nádsípokat készített Este megérkezünk,
és míg én az akkor divatos címkéjű barackpálinkával kínáltam, addig a gép
kocsivezetőm szépen bekapcsolta a szalagos magnót. Felvettük a fél éjszakás
beszélgetésünket Nagy kincseim voltak ezek aszalagok. Kóstoltattam abarack
pálinkával. Dörmögött, és azt mondta: fiam, ez nem látott barackfát, de ne
keseredj el! Nyúlj csak be az ágy alál Találsz ott egy üveget. Találtam. Akezem,
akarom vállamig pókhálós lett. Ő ezzel kínált Aszilvapálinka remek volt.

Sok-sok élményben volt részem vele. Fellépések előtt aránylag visszafogott
volt. Mindig egyezkedett, hogy elég lesz, ha egy számot énekelhet, de úgy bele
lendült, hogy le kellett kísérni aszínpadról. Tetszett neki, hogy egy olyan tánc
együttes zenész-énekes szólistája lehet, amelyiknek van mikrobusza és egy
IKARUSZ busza is. Érte mindig a kis buszt küldtem. Ilyenkor aszomszédokkal
várta ajárművet.

Sajnos, minden rendezvénynél nem lehetett mellettem. Amíg az eligazítá
sokon, fogadásokon voltam, sok minden történt vele. Ezek közül néhány.

Sarkadon feleségül kérte a büfésnőt. Salgótarjánban igen gyanús volt,
amikor aszínpad függönye mögött megtaláltam. Kérdeztem, mi történ? Mondta,
csak megcsöcsörésztem Julcsit. (Mellesleg a műsort vezető TV-bemondójáról
volt szó.)

Ékesszólásalt őrizte számos magnószalag, amire felvettük meséjét a diny
nyecsősz lányról. Első szerelméről volt szó, némi pikáns részletekkel. Gyoma
Endrőd városi törekvésének jeles eseménye volt, amikor az akkori politikai élet
jó néhány tagja találkozott Gyomán és Endrődön. Jómagam akultúra és oktatás
minisztere, dr. Ortutay kíséretéhez tartoztam. A Kner Nyomda látogatása során
kérdezte, hogy folyik amunka, milyen akulturális élet Gyomán, mit csinálok ha
valami nem sikerül ... Azt válaszoltam: meglátogatom Kádár Feri bácsit. EI kel
lett mesélnem a kapcsolatunkat, a magnószalagokat, azok rövid tartaimát.
Ezeket elkérte aminiszterem, sajnos, nem kaptam vissza.

Fájdalmas volt, amikor Feri bácsi közölte, hogy elfáradt, és nem tudja vál
lalni atovábbi fellépéseket. Büszke voltam, hogya barátja lehetteml

Lejegyezte Putnoki Elemér
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Mi történt a HÖTERMnél!
Gyomaendrődi HŐTERM négy évtizede a kazángyártás élvonalában.

Minőség, rugalmassági
A gyomaendrődi Hőtechnikai és Gépipari Kft. több mint négy évtizedes

múltra tekint vissza. A cég vezetői szerint a talpon maradás záloga a kiváló
minőség és a rugalmas piaci alkalmazkodás.

Magyarország első gázkazángyára - aHőtechnikai és Gépipari Kft. jogelőd

je -,l967-ben alakult meg, s az Építéstudományi Intézet által kifejlesztett ÉTI
gázkazáncsalád gyártásával vált ismertté és népszerűvé. Az 1990-es években
bővítették profiljukat, előbb vegyes tüzelésű, majd öntvénykazánokkal jelentek
meg apiacon. Napjainkban termékskálájukon már kandallók, bál ás kazánok, sőt

pellett tüzelésű kazánok is szerepelnek.
.. A pel lett lüzelésű kazánokkal igyekeztünk elébe menni a vásárlói

igényeknek. Bízunk benne, hogy ez atermék néhány éven belül jelentős bevételt
hoz majd számunkra - mondta Winkler János, acég ügyvezető igazgatója.

Akft. az elmúlt évek gazdasági válsága közepette is szilárdan talpon tudott
maradni. Winkler János szerint ez mindenekelőtt annak köszönhető, hogy
mindig ügyeltek akiváló minőség megtartására, több átszervezést és technoló
giai változtatást hajtottak végre, és új termékekkel is megjelentek apiacon.

• Igyekeztünk több lábon állni, 2008 óta egy német cég megrendelésére a
Mercedes és az Opel autógyárainak készítünk szállítókonténereket, melyeket
döntően Csehországba szállítunk. Terveink között szerepel, hogy e kapcsolat
révén aMercedes kecskeméti gyárának folyamatos beszállítói legyünk.

AJUDÓRÓL. Hírek, események
Igen mozgalmas volt a Gyomaendrődi Judo Klub életében az elmúlt

időszak. 4 korosztályból is hoztak asportolók araliyérmet a különböző

versenyeken, így minden idők legeredményesebb évkezdésén van túl az
egyesület. A sort Siroki Ibolya kezdte, aki mindamellett, hogy korosztályában
2010. június óta nem tudták legyőzni, az idei évben ifjúsági válogatott lett.
Megszerezte korosztálya országos bajnoki címét, és a juniorok országos rang
soroló versenyén is a legjobbnak bizonyult. A felnőttek között pedig két
bronzérmet is szerzett, közte a Magyar Köztársaság Kupa érmét. A zágrábi
Európa Kupán kilencedik helyen végzett, és reményeink szerint az idén június
ban Máitán megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa Bajnokságon képviselheti
egyesületünket, városunkat és hazánkat.

Kétszer is 7. helyen végzett afelnőtt I. osztályú mezőnyben Nyitrai Sándor,
aki egyre fentebb lépked aranglétrán, és év végén remélhetőleg akár az érmekért
is csatázhat az országos bajnokságon.

A fiatalabb korosztály is kitett magáért, hiszen a Solton megrendezett
Regionális Diákolimpián, ahol több mint 250 nevező volt, 4aranyérmet és egy
bronzérmet is begyűjtöttek asportolók, melynek értékét emeli, hogy olyan nagy
egyesületek is képviseltették magukat, mint Szolnok, Kecskemét vagy Paks,
egyetlen olimpiai bajnokunk nevelő egyesülete. Ezen aversenyen alegfiatalabb
korosztályban minden indulónk aranyérmet szerzett.

Kis Milán a Diák "C" korosztály 45 kg-os mezőnyében teljesített kiemel
kedően, hiszen mindamellett hogy négy mérkőzést nyert meg az aranyéremért,
bizonyította tehetségét, és hatalmas technikai fölénnyel győzte le ellenfeleit.

Hidasi Tamás aDiák "C" korosztály 50 kg-os súlycsoportban két mérkőzést
vívott, és mindössze 12 másodpercet töltött a szőnyegen, amit annak köszön
hetett, hogy maradéktalanul betartotta a mérkőzés előtt megbeszélt taktikát, így
nem okozhatott neki gondot ajóellenfelek legyőzése, sem az első hely megsz
erzése.

Nagy Zoltán a Diák "C" korosztály 55 kg-os nevezőit kényszerítette
megadásra. Nagyon jó mérkőzéseket (3 nyert meccs) vivva, korát meghazudtol
va, okos versenyzéssellépett át sorra ellenfelein, és aranyéremmel gazdagíthat
ta éremgyűjteményét.

Szabó Bence a Diák "B" korosztály 35 kg-os mezőnyében teljesített
kiemelkedően, mert bár az első mérkőzésén hosszabbításban alul maradt ellen
felévei szemben, avigaszágon végig magabiztosan, 3 győzelmet aratva szerezte
meg a bronzérmet. A harmadik helyért folyó csatában még a bírók sem tudták
megakadályozni (Bence akcióját az ellenfélhez tették fel az eredményjelző

táblán), hiszen végül ippon értékő akcióval győzött.

Toldi Balázs kereskedelmi vezető szerint egy igen sajnálatos jelenség
tapasztalható a gazdasági életben: az élesedő konkurenciaharcban a
tisztességes piaci magatartás háttérbe szorul. Akad olyan kereskedő, akinek
szemében egyre inkább csak az ár számít, aminőséggel kevésbé törődik.

• Célszerűnek tartanám, ha a vegyes tüzelésű kazánokra is szigorú
követelményeket írnának elő központilag. Hozzátette: termékeiknek mintegy 15
százalékát szállítják exportra, döntően Romániába. Az elmúlt évben a
gáztüzelésű kazánok iránt a hazai piacon visszaesett a kereslet, a vegyes
lüzelésűeknél viszont sikerült ezt szinten tartani. Kandallókból évről-évre többet
adnak el.

A cég szakemberei bíznak abban, hogya kormány által meghirdetett
kazáncsere-program új lehetőséget nyithat meg előttük.

• Ésszerű lenne, ha aprogram keretében ahazai gyártókat juttatnák előny
höz, azaz csak a maQyar kazánok vásárlásához adnának kedvezményt.
Reménykedünk abban is, hogy hamarosan újra beindulnak a lakásépítések és
lesznek állami megrendelések.

Csaba Attila műszaki vezető hangsúlyozta, hogy a több mint ötven
embernek munkát adó cég szigorú minőségbiztosítási rendszer alapján dolgo
zik. Büszkék arra, hogya HŐTERM-kazánok élettartamáról ma is elmondható,
hogy legalább három évtizedre szól.

• Kulcsfontosságú aműszaki fejlesztés, etéren sokat léptünk előre az utób
bi években. Amai világban elengedhetetlen arugalmasság is, ha talpon akarunk
maradni, akkor gyorsan kell reagálni apiac igényeire - összegezte filozófiájukat
Csaba Attila.

Lövei Zsuzsanna a Diák "B" korosztály 40 kg-os súlycsoportban egy
kihívóval találta szemben magát, ám az ellenfél végül nem bizonyult akadálynak
Zsuzsi számára, hiszen egy állás akció után leszorítással legyőzte ellenfelét,
hogy az aranyérmet végül az ő nyakába akaszthassák eredményhirdetéskor.

Lancaster Lucas a Diák "A" korosztály 40 kg-os mezőnyében próbált
szerencsét, ám ezúttal, sajnos, nem sikerült a dobogóra állnia, a 7. helyen
végzett.

Székely Péter serdülő 55 kg-ban versenyzett, ami nem volt túl szerencsés
számára, hiszen a mérlegeléskor mindössze 20 dkg-mal esett át ebbe asúly
csoportba. Nem is sikerült úgy averseny, ahogyan szerette volna, és végül az 5.
helyen zárt.

Varga István edző értékelése: Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen
amit várni lehetett, azt teljesítették is. Kiemelni nem akarok senkit, hiszen min
den érmes versenyző komoly ellenfelekkel szemben harcolta ki a sikereket.
Nagyon sokat dolgoznak az edzéseken afiatalok, és ennek amunkának lassan
beérik a gyümölcse. Nagyon jó érzés volt eredményhirdetéskor látni, hogya
Diák "C" korosztályban egymás után három súlycsoportban is az én
versenyzőimet szólították adobogó legtetejére. ADiák "B" korosztályos , hiszen
mindketten érmet hoztak

Kis Milán tehetsége vitathatatlan.Véleményem szerint a versenyen a
legszebb technikákat mutatta be korosztályában.

Hidasi Tamást hosszan nem lehet elemezni, hiszen mindkét mérkőzése 6
másodpercig tartott. Amít kértem amérkőzés előtt, azt csinálta meg

Nagy Zoltánnak komoly ellenfeleket kellett legyőznie. Nagy öröm volt szá
momra, hogy magabiztosan és bátran judózott mindamellett, hogy fejben is tel
jesen rendben volt.

Szabó Bence: bár az első mérkőzés kicsivel elment, ekkor is és a többi
mérkőzésén is nagyon jó teljesítmény1 nyújtott. Az eddigi hiányossága lassan
feledésbe merül, hiszen stabil felállású, de eddig kevés akciót csinált
versenyeken. Ezúttal ezzel sem volt gond, minden mérkőzésén több akciópon
tot is elért

Lövei Zsuzsanna tehetséges fiatal hölgy, magabiztosan győzte le egyetlen
kihívóját. A fiúk edzéseken rendszeresen meggyötrik, így a versenyeken igen
felkészülten tud szőnyegre állni.

Lancaster Lucas: nem sokon múlt a jobb eredmény elérése. Kemény
mezőnyben avigaszági mérkőzésen vezetett is, de aversenyrutin hiánya miatt,
sajnos, nem tudta megőrizni előnyét

Székely Péter: elsősorban az volt a cél, hogy lássuk, hová kell eljutnia a
fiatal judókának. Fél éve készül nálam, még sok munkát kell befektetnünk, hogy
elérjük aserdülő korosztály élmezőnyét
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Francia vendégek
Avárosházán is vendégeskedett az a nyolc francia diák, akik A Leonardo-program

keretében kéthetes szakmai gyakorlaton, diákcserén veltek részt Gyomaendrődön aTule
Navesi szakképző iskolából. Agyakorlat szervezője aDél-Alföld-Európai Unió Többcélú
Közhasznú Egyesúlet, amely uniós lámogatással több mint hét esztendeje rendez köl
csönös szakmai gyakorlatokat francia, olasz és lengyel partnerekkel. Davidovics László,
az egyesület elnöke elmondta, hogyatanulók lelepülésünkön mezőgazdasági, de főleg

állaltartó gazdaságokban néznek körül és szereznek tapasztalatokat. Az volt a célkitűzés,

hogy a kötelező szakmai gyakorlatukal gyomaendrődi gazdáknál töltsék, valamint
közelebb hozzák a francia és magyar diákokat egymáshoz pszichológiailag is. ABetlen
szakiskola és aKner Imre gimnázium diákjai is a201l-es év folyamán mennek szakmai
gyakorlatra Franciaországba, Lengyelországba és Olaszországba ABetlen szakiskola és
a francia iskola diákjaiknak közös szakmai és kulturális programokat szerveznek.
Budapestre is eltátogattak, a főváros nevezetességeivel ismerkedtek, de Gyomaendrődöt

•
is tüzetesen feltérképezték. A diákok 4 éves szakképzésben vesznek részt, s ezalalt köte
lesek 15 hetet külföldön tölteni szakmai gyakorlaton. A tapasztalatszerzések célja még,
hogyafelnőttképzés terén is szorosabbra fűzzék az együttműködést l

Alehetőség adott, ki kell használni, aDél-Alföld-Eu egyesület ezzel teljesiti akülde
tését és az alapszabályban rögzitett feladatait. Vagyis közelebb hozni aszakképzésben
részt vevő diákokat, felnőtteket, oktatási intézményeket és önkormányzatokat. Végcél
Gyomaendrőd népszerűsítése volt, Gyomaendrőd vonzerejének bemutatása abból acél
ból, hogy több turistát, leendő belektetőt és általában több embert vonzzunk acsodálatos
kis városunkba - mondta Davidovics László lapunknak. Előzetes megállapodás is
született, hogy 2011 folyamán kulturális delegációk érkeznek ide. A lehetőség adott szá
munkra, ki kell használni, és csak összefogással, közös cél kidolgozásával,
együttműködéssellehet városunkat felvirágoztatni Afrancia diákok fogadása folyamatos.
Ez csereprogram, EU-s programok keretében, mert így lehet támogatáshoz hozzájutni,
hiszen adiákok ellálása pénzbe kerüL Ez nagyon nehéz adminisztrációs és lebonyolitási
munka, ami sok energiát is elvesz. Az egyesület aktív tagjai részt vesznek amunkában,
úgymini felnőttek, szakoktalók, diákok, és csak remélni tudjuk, hogy senki nem fogja
gálolni, akadályozni ezeknek agyakorlatoknak a lebonyolítását'

Március 15-i koszorúzók egy csoportja

A kardiológiai szakrendelés szünetel
tetésének igaz története

A legutóbb általam ín levélben elmarasztaltam a
képviselő-testületetet, men úgy lettem informálva,
hogy ők tehetnek arról, ami a kardiológiai rendelés
bezárásával történt Nem így van l Sajnálom, és most
megkövetem őketl Jómagam a betegeim és azon a
bizonyos vitákkal fűszerezett testületi ülés néhány
résztvevője által lettem informálva. Úgy látom, a
töI1énet félreérthető lett, ez viszont nem az én hibám.
Miért is kell szüneteltetni a rendelést? Dr. Sipos Auila
is kérte átmenetileg, elfoglaltságára hivatkozva, hogy
az általa vitt rendelés álljon le. Fáradt, sok a dolga,
késő estig dolgozott, napi munkája melleu még
Gyomán is egyéb feladatai lettek. A többi ok, ami a
lényeges: az Egészségügyi Pénztár nem finanszírozza
ezt a szakrendelésL Ugyanis teljes értékű kardiológiai
rendelésen végezni kellene terheléses EKG-vizsgála
tot, és szükség szerint szív ultrahang vizsgálatot is.
Gyomaendrődön ennek a feltételei jelenleg ninc
senek meg.

Fontos l A terheléses EKG csak kórházban
végezhető, ahol szükség esetén a közelben intenzív
osztály is van l Így már érthető, miért .. 1

Dr. F. K.

AGalaktika Kör magas kitüntetése!
Március 5-én a budapesti Kongresszusi Központban adták át Gál Imre

tanár úrnak és a Galaktika Baráti Kör részére a PAX GALACTICANA-díjat.
Ezzel elismerték, hogy ma az ország legjobb civil egyesülete vagyunk a Kör
profilját, működését illetőeni Nem csak ufokkal foglalkozunk, hanem minden
civil polgárt érintő érdekes vagy szokatlan történettel. Feladatunk a kultúra
szolgálata olyan témákban is, ami néha tabu lehet.

Köszönjük abaráti kör minden tagjának a20 éve tartó lelkes támogatást,
és avárosnak is, hogy évente anyagilag támogat bennünket. Csak így tovább!

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkrel Szokásos össze
jövetelünk minden hónap első szerdáján, este 6-kor van a Katona József
Művelődési Házban.

dr. Frankó Károly és Gál Imre
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o idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
~,.. rendellenességek megszüntetése

I .-'7~ ~~-='"," o nyaki eredetíí szédülések megszüntetése
~: o spOltsé~lések, ~zületi bánt~lmak kezelése
~ o hagyomanyos kínaJ orvoslas
:~ • fülakupunktúrás fogyókúra
It} •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

dr. Garzó Péter természetgyógyász
mohi!: 06-30/9458-477
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CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR :
I

Rendel. :
Békéscsaba, Kazinczy u. 4. SZ., BÁÉV orvosi rendelőjében, hérfőn: 14-18 óráig :
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PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

S ANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maii: rozakft@rozakft.hu

HA TAVASZ AKKOR

~~~
Óriási árukinálattaI
várjuk vásárlóinkat!

HÚSVÉTI DEKORÁCiÓK
TAVASZI KERTI DÍSZEK

, , "
JATEKOK, VAZAK

, " ,
ES SOK MAS ERDEKESSEG

AZ OLCSÓTÓl ADRÁGÁIG, AZ APRÓTÓl ANAGnG
AJÁNDÉK MINDENKINEK

G omaendrőd Mikes út Fő út sarok a Narancs Turi mellett

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

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 l

Hermann ihály
20/3882·263

hermannkert@fibermail.hu

Megújult aUPC Direct
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

BE ...ÉPÉS
AKÁR

INGYENIII
Direct Light csomag már havi 1190 Ft·tól

Egyelőfizetésen belül akár 4beltéri egység
Kristálytiszta HD műsorok· akár 2db DVR készülék

Az ajánlat részleteirőlvalamint
a csomagok havidíjairól keressen bennünket

Te/emax Távköz/éstechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel.:66/442-755

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

iL .-_
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Állatorvosunk levele
Hasmenés, hányás az állatoknál

Az utóbbi hetekben mintha a betegek között megemelkedtek volna a has
menéssel, hányással jelentkező megbetegedések. Ezért nézzünk át néhány
gyomor-,bélgyulladással járó megbetegedést!

A parvo vírus okozta bélgyulladást először az 1970-es évek végén írták le
mint önálló megbetegedést. A nagy számban együtt tartott kutyák között jelent
kező rohamosan jelentkező és terjedő betegség. A kiváltó okok között Parvo
vírus, coronavírus és rotavírus szerepelt. Hazánkban 1981-ben írták le először A
betegség nevét hamar megismertük a nagy veszteségek okozása miatt. A
kölyökkutyák között tömeges elhullások jelentkeztek. Abetegséget egy igen apró
vírus, aParvo-vírus okozza. Ez akórokozó igen ellenálló, akörnyezetben sokáig
fertőzőképes marad. Avírust abeteg egyedek ürítiknagy számban abélsarukkal.
Rendkívül ragályos avédtelen állatokban. Aleginkább megbetegedő korosztály a
2-6 hónapos, de egyébként minden korosztályt megbetegít. Abetegség kutyáról
kutyára terjed, de ún. ragályfogó tárgyak szerepét sem szabad lebecsülnünk. A
vírus a fiatal osztódó sejteket támadja meg (ezt mindig vegyük figyelembe a
vemhesítendő szukáknál iSi). Ezek fiatal kutyában a szív- és a bélnyálkahártya
hámsejtjei. Két formája lehet a fertőzésnek. A szívizomgyulladásos forma 3-6
hetes korban tömeges elhullásokhoz vezethet. A másik a bélgyulladással járó
forma. Nálunk "szerencsére" csak ez fordul elő inkább. A fertőződés után 2-4
nappal jelentkeznek az első tünetek. Abetegek nem esznek, nem isznak, leverten
csak fekszenek. Ahasmenés jellegzetes színü és szagú I Sárga, majd vörhenyes,
vagy akár véres is lehet. A fiatal egyedek már ilyenkor elhullanak a súlyos
kiszáradás miatt. A kísérő hányás sem elhanyagolható. Aháttérben lévő más fer
tőzések, mint aparazitózisok, csak súlyosbítják amegbetegedést. Kezelés nélkül
az elhullás tömeges. Az ebek akár egy hétig sem hajlandóak enni-inni. A bél
nyálkahártya pusztulása miatt a "bele erőltetett" folyadék, táplálék ugyanis nem
szívódik fel. A legfontosabb ma az állományok védelme szempontjából a
megelőzés. Ma többféle vírustörzsből álló vakcina áll rendelkezésünkre, amelyek
jól és megfelelően alkalmazva kiváló védelmet nyújtanak kedvenceinknek.

Az utóbbi időben a humán betegségekben játszott szerepe miatt
megemelkedett ajelentősége (óvodák, kórházak).

Coronavírus okozta bélgyulladásról 1975 óta tudunk. Nevüket a koronára
emlékeztető formájuk miatt kapták Súlyos, hányással, bűzös hasmenéssel járó
betegség. Ez akár 2 hétig is elhúzódhat. Súlyos kórformában társfertőzésekkel

együtt a legveszélyesebb (parazitózis, egyéb vírusok) Védőoltásokkal

védekezhetünk ellene.
A Rotavírusok széles körben elterjedt vírusok. Csecsemőkben, fiatal emlős

állatokban okoz hasmenéssel járó megbetegedést.
Ha afenti megbetegedések esetleg parazitózisokkal (bélféreg) is súlyosbod-

nak, akilátásaink borúlátóak lesznek!
dr. Kondé Gábor állatorvos, 5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 149. +36/30/9032998
konde@kondorosiktvhu • www.konde.sokoldal.hu

A Kis Bálint iskolából érkezett
Nemzetközi sakkversenyen

2011. 03. 20-án rendezték meg Békéscsabán az V Csabagyöngye
Nemzetközi Sakkversenyt, ahol a Kis Bálint Általános Iskolát négy alsós
tanuló képviselte:

Németh Regina 2.b, Varjú Dániel 4.b, Nagy Zoltán 3.a, Rák Dávid 2.c.
Erről aversenyről is szép eredménnyel távoztak, hiszen Németh Regina

III., Rák Dávid pedig V helyezett lett. Felkészítőjük: Kovácsné Bácsi Ilona.
Büszkék vagyunk rájuk, és további sok sikert kívánunk l

Ezüstérem a Regionális Monda- és Mesemondóversenyen
Vincze Levente 2.b osztályos tanuló a Mezőkovácsházán megrendezett

V Dél-alföldi \IJ1onda- és Mesemondóversenyen korosz1ályában a kitűnő 2.
helyezést érte el. Felkészítő tanítója Tóth Andrásné volt.

B- KÉ MEGYET
IB EN -
NON ROFIT KT
KULTURÁLIS .
IRODA

Vártürdö Kupa Nemzetközi Úszóverseny
Gyula - Várfürdö, 2011. március 19.

Kiváló teljesítményt nyújtott Várkonyi Sarolta, iskolánk első osztályos
tanulója, a gyulai Várfürdőben megrendezett nemzetközi versenyen. Saci
mindhárom úszásnemben aranyérmet szerzett, és ezzel a verseny legered
ményesebb úszójának bizonyult!

A Vaszkán Gábor testnevelő-edző által felkészített versenyző előbb

hátúszásban 1: 01,12 perceel, majd mellúszásban 59,15 mp-cel, végül
gyorsúszásban 57,25 nlp-es időeredménnyel csapott elsőként acélba.

Akiváló versenyző csapattársaival együtt legközelebb április 9-én állhat
rajtkő re a békéscsabai Árpád-Fürdőben megrendezésre kerülő Nyuszi
Kupán.

Reméljük, hasonlóan szép eredményeket érnek majd ell

A NÉMET BETELEPÜlŐK 2. 58. Petrus Rick Vadkert 1756
59. Johannes Pécs (Pétsch) ex Imperio
60. Jacobus Porthiszer (Bartheisz) ex Germánia 1752

A Germániából (Némelország) Mezőberénybe érkezett betelepülők névsora, akik közül 61 Machael Lőrintz (Lorentz) ex Germánia 1753
sokan Gyomára kerültek ál. 62. Daniel Feldmüller ex Germánia 1754
42. Jacobus Metz (Mertz) Baranya m., Hidas 1750 63. Georgius Viszner (Wiszner) ex Germánia 1754
43. Emericus Erhard Baranya m., Hidas 1750 64. Johannes Berk (Berg) ex Germánia 1754
44. Adomus Herteperger (Hertzberger) ex Germánia, Dominio Hochfans (Hochsons) 65. Nicolausz Kreisz ex Germánia. Dukatu Würtenbergico 1725
45. Michael Kajszer ex. Germánia, Domini Hanu 1752 66. Josephus Schultfeisz (Schultheisz) Tolna m., Varsad ex Plalae WesHalia 1744
46. Michael Nith (Niedt) Berénybe 1731 67 Michael Hajbach Tolna m., Hegyes 1744
47 Nicolaus Vilhan (Wigandt) Baranya, TaHi (Tóló) 1753 68. Michael Hajbach (Haibach) ex Germánia, Dominode Nerse 1744
48. Petrus Haj (Hay) Birkenfeld 1748 69. Philippo Hajbach szekrényke készítő asztalos
49. Johannes Haj (Hay) 70. Matthias Stiban ex Germánia, Gyulára 1726
50. Vilhelmus Herlzperger (Hertzberger) ex Germánia, Dominio Hohensolens 1741 71. Ludvigh Nun Tolna m" Nána 1743
51. Simeon Hecker G Würtenberg Kreszbach (Hrauszbach) 1732 72. Barthalomaeus Hartman (junior) Baranya m., ToHi 1753
52. Adomus Hartman (Hotmann) Harta 1744 73. Barlhalomaeus (senior) Tolna m., Simontornya 1753
53. Henricus Keller Tolna m., Varsad 1744 74. Jacobus Behm Birkenfeld 1747
54. Henricus Jost Tolna m., Varsad 1747 75. Georgius Sith (Schith) Mezőberénybe

55. Georgius Weigert ex Germánia 1750 76. Sommel Sith (Schith)
Berénybe aDunántúlról jött Varsad 77. Mortinus Maléth Baranya m,ToHi (Tólő) Berénybe 1753
J Schultheittel együtt WesHalia tájáról 78. Jacobus Schwind Tolna m, Iszme 1753

56. Gaspares Killmajer Pesl m., Keresztes 79 Gaspar Braun Mokra 1754
57 Joannes Hoffman Tolna m, Györk (Gyönk) 1746 80. Herler Konrad Gyönkról Berénybe
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Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8.30-12-ig

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

'?~ ?'H4té
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

SACRAMENTUM

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

, ,

AGRO ARUHAZ
Fő út 15. sz.

Tavaszi vetőmagok, virághagymák, rózsatövek
Lemosó, permetező és egyéb vegyszerek, műtrágyák

Virágföld, virágcserepek,
Gumicsizma, esőruhák, munkavédelmi bakancsok, kesztyűk

Létrák, fóliák, kerti szerszámok, szögek, csavarok
Kandalló, szeneskályhák, csövek

Műanyag kukák, talicskák, drótkerítés
Kültéri, beltéri zománc festékek, spárgák ...

Csemperagasztó, glettanyag

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

HETI KET
\UTI AL KAL OM MAL
@ (HÉTFÖN ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'UR' TELJES ARUCSERE!

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK

tervezését, kivitelezését
vállaljuk!

06/20/9527·636

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen.

ElérheWségek:
@: info@totkaep.hu
66/386-186, 30/334-80-18
8www.totkaep.hu

Darált beton, tégla: 2500 Ft +áfától

.. ,
U EP-TELEP

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

KÉSZLETKISÖPRŐ AKCiÓ!!!
Orosz barna dió 3950 Ft/q

Orosz fekete 4980 Ft/q
Akác, tölgy, bükk tűzifa - hasítva is!

Magyar cement AKCiÓ!

Tel.: 06/30/6318-071; 06/30/3343-791
Fax: 66/280-259; 66/284-812 este

: • Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás :
l • Magánnyomozást vállalok!
: Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu :

r~----~~~--~--~~-------~

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal. észpénzzel!

_ ~~k~ :~l~ ~~:~:d:ő~ ~:c~k~ ~._5:._.)
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Hírek a Rózsahegyi iskolából
Jótékonysági farsangi bál

Február 26-án volt iskolánk jótékonysági bálja a Bowling étterem
ben. Ez évben afarsang jegyében tartottuk meg, így többen álruhát öltöt
tek. A zsűri több kategóriában értékelte a jelmezeket. A legszebb, leg
csúnyább, legötletesebb jelmezeseket díjazták is. Az est nagyon jó
hangulatban telt el. A gyerekek nevében köszönjük mindenkinek, aki
támogatta rendezvényünket. A bevételt gyerekek jutalmazására és
játékok vásárlására fordítjuk.

Nyílt napok a Rózsahegyiben
Három délelőttön keresztül nyitva állt az iskola kapuja az érdeklődő

anyukák, apukák és leendő iskolások előtt. Kedden a nagycsoportosok
látogatták meg szüleikkel a leendő tanító nénik óráit. Ezen adélelőttön a
negyedik osztályos boszorkányok vezetésével, énekelve, rigmust mond
va az udvaron elégettük akisze bábut.

Szerdán és csiJtörlökön a jelenlegi tanulóink órai munkáját figyel
hették meg szüleik.

Csütörtökön teadélutánt szerveztünk a leendő iskolásoknak.
Táncoltak, énekeltek, tornáztak, kézműves foglalkozáson vettek részt.
Kellemesen elfáradva, jóízűen fogyasztották el a szakács nénik sütötte
finomságokat.

Versenyeredmények
Országos történelmi tanulmányi verseny megyei fordulóján Vaszkó

Áron képviselte iskolánkat, amelynek témája a "Virágzó középkor
Magyarországon" volt. 19 tanuló közül Áron a 3. helyet szerezte meg.
Felkészítője Vaszkóné Dinya Erzsébet.

Az Apáczai Tankönyvkiadó Gyulán rendezte aMegyei Népdaléneklő

Versenyét. Minden korcsoportba neveztünk, így Csapó Luca 2.b, Bán
Noémi 4.a, Kéri Éva 6.b és Megyeri Beáta 8.b osztályos tanuló
képviselte iskolánkat. Mindannyian emléklapot kaptak szereplésükért,
legeredményesebb Csapó Luca volt, aki 2. helyezést ért el a korcso
portjában.

A "Tiszán innen, Ounán túl" országos népdaléneklési verseny
megyei döntőjén Megyeri Beáta nyolcadik osztályos tanuló vett részt.
Szerepléséért emléklapot kapott.

Az énekesek fel készítője Nagy Ildikó.
A Kis Bálint iskola által meghirdetett "Merj a legjobb lennjl" tanul

mányi versenyen 1D9 tanu lónk lett díjazott. Első helyen 12 fő, második

helyen 14 fő, harmadikon 24, negyediken 29, ötödik helyen 3D tanulónk
végzett.

Aranyfonál
Iskolánkból 42 tanuló mondott mesét. Legeredményesebb Vaszkó

Áron 8. osztályos, aki L helyezett és különdíjas lett. Első lett Forgács
Genovéva, második Botos Pongrác. Harmadik helyezést ért el Miszlai
Márkó, Soczó Rebeka, Geszti Barbara, Vaszkó Ágnes, James Lucas
Lancaster és Mátyás Zsanett.

Iskolagyülés
Nemzeti ünnepünkre, március 15-re az irodalmi szakkör és énekkar

műsorával emlékeztünk. Az iskolagyűlésen Farkas Zoltánné igazgatónő

értékelte az elmúlt hetek eseményeit. A legjobban teljesítő sportolókat,
tanulókat jó példaként állította agyerekek elé.

nofi, a művész-bűvész

A Parádé Nagycirkusz bohócaiként léptek fel a 8ibuczi
Gyermekszínház színészei. Negyedik alkalommal tartottak ingyenes
előadást Csárdaszálláson és Endrődön egy TÁMOP-pályázat segít
ségéve!. ABibuczi zenekar tagjai - akik zenetanárok, kitűnően értenek a
gyerekek nyelvén, és tanulságos történetekkel, hangszerbemutatókkal
szerepeltek.

Amóöa
Az amőba (öt kő) játékban az győz, aki saját színéből először egymás

mellé helyez legalább ötöt valamelyik irányban
Iskolánkban több mint 12 éve hagyomány az Amőbabajnokság

lebonyolítása. Először az osztályokban játszanak a gyerekek, majd a
legjobb 3tanuló bekerül az iskolai elődöntőbe. Március 3-án először 36
amőbázó mérte össze az erejét a saját évfolyamában, majd tízen be
kerültek anagy döntőbe. Itt is mindenki játszott mindenkivel.

A győztes Nagy István 8. osztályos tanuló lett. Érdekessége a
versenynek, hogy Tóth Martin 1. osztályos is bekerült a legjobb tíz közé

Az ördög három aranyhajszála
A szegedi Miniszínház színészei mesterien megbirkóztak az áram

szünet miatti nehézségekkel, és érdekes, színvonalas műsorral

szórakoztatták az óvodásokat, kisiskolásokat.

Az iskolai életről további információkat, képeket találhatnak az isko
la honlapján: WwwJozsahegyiiskola.hu
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Egészség és forrása 3. • Összeállította: Kuna eventéné A Pap Zsigmond-hagyatékról
Betegségek megelüzésére
szolgáló ételek és gyógyfüvek

Koleszterin csökkentésére.
- gyömbér
- fahéj és méz
- alma
- eper
- grapefruit
- narancs
- padlizsán
- sárgarépa
- fokhagyma
- vöröshagyma
- zöld tea
- tyúkhúr tea
- kukoricacsíra olaj.

Magas vérnyomás ellen
- gyömbér
- fokhagyma
- vöröshagyma
-torma
- mustár
- aranyvesszőtea

- dió tea
- csalán tea
- tyúkhúr tea
- orbáncfű tea
- boróka
-fagyöngy
- galagonya
- sok zöldség, gyümölcs
- tej mellőzése, alacsony zsírtar-

talmú tejtermékek
- kevés só
- kevés édesség
- kevés vörös hús
- kevés alkohol
- nincs dohányzás
- kevés stressz
- sok mozgás
- több alvás
- több kálium, kalcium és magné-

zium
- legalább 1000 mg C-vit naponta
- 010 pótlás.

Májra
- articsóka
- édesgyökér
- apró bojtorján
- aranyvesszőfő

- citromfű

- csalán
- diólevél
- gyermekláncfű

- Gyuri bácsi tisztító teája

- Herbária májvédő teakeverék
- katángkóró
-libatop
-lóhere
- Naturland májvédő teakeverék
- Pannonhalmi májvédő teakeverék
- pemetefő

- útifűlevél

- varjúhájfű

- koriander
- kurkuma.

Rák megelőzésére.

- sok C-vit
- A-vit
- E-vit
- béta karotin
- cink
- szelén
- molibdén
- riboflavin.

Gyomorfekélyre:
- bizbart
- teraciklin
( vírus okozza)

ízületi gyulladásra:
- csirkeporc narancslében.

Alzheimer-kór ellen'
- sok E-vit

Salaktalanítás, vértisztítás:
- aranyvessző

- borsmenta
- bodza
- csalán
- gyermekláncfű

- feketeribizli
- hibiszkusz
- csalán tea.

Öregedés ellen:
- zöld tea
- vörösbor
- étcsokoládé
- 010 (idős korban a 010-et pótol-

ni kell. Napi szükséglet: 500 mg)

Asztma ellen:
- sárgarépa
- spenót
- saláták
- tojássárgája
- A- és E-vitamin.

Atej rossz az asztmásoknak.

A március 31-i testületi ülésen tovább gyűrűzött a Pap Zsigmond ha
gyatékával kapcsolatos botrány! Munkácsy László levelet irt a polgár
mesternek, amiben tovább foglalkozik ahagyaték ügyével, és elfogadhatónak
talál egy olyan megoldást, ami szerint az önkormányzatnak átadná amuzeális
hagyatékot, amennyiben azt megnyuglalóan el tudják helyezni.

Dr. Szonda István felolvasta hozzászólását az ügyhöz, mivel megtudta,
hogy Munkácsy úr visszavonja adományát, és dr. Farkasinszki Erzsébet
képviselő által mélyen megsértve, eláll minden további együttműködéstől.

Szonda úr felháborodásának ad hangot, mikor azt mondja, hogy "Hová jut ez
aváros, hová visz ez afurcsa iszapbirkózása aszekértáboroknak? Elszomorító
a Gyomaendrődön kialakult helyzet. A világtörténelemben a legritkább eset
ben lordult csak elő, hogy ilyen régóta várt kulturális érték átadása ahozzá
nem értés és hatalmi harcokmiatt elúszott."

Cs. Szabó István elszármazott gyomai polgár is értesült az ügyről, és lel
háborították atörténtek, ezért nyílt levelet intézett avároshoz. Ezt, sajnos, ter
jedelme miatt csak legközelebbi számunkban tudjuk közölni! -bk-

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 megvásárolhatókl

STlHL AKCiÓ április 1.-május 31-ig
STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények l

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

f: "Szép ruhában, arany ajtón
>'1r! kopogsz most, hogy szabad-e?"
,.J
11 Weörös Sándor
~)

!!. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
"~ ~ri Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés ~

~1 ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám ~
~ ~

;; 06/30/630-80-97 Cs6ke János ,_<
~ ~

i~: GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. i~

~J Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 f!
~:tc":::..~G.".2~~":~ ...-::..:z..z.4n:~::.Z;:2.,~":"::.;::,.-:::::::::::.:~:::::z:<..u.:z:::; ..'"2.~~.u-..':? .."2.~~'2.{:.~~"2.:~"Z::;::2::z.:'Z.;::"~~·'2.:<.."'Z.::.j
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.. APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK ..

Tisztelt Hirdetünk!
AJ. Új Gyomaendrődi Hirlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű iilÁi;YÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogy a beküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi

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 HIRDETES (APROHIRDETES) :, ,, ,, ,
: Feladó neve: .. . :, ,
: Címe i, ,

i Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó):............. i, ,, ,, ,
I o ••• I, ,, ,, ,
: . :, ,, ,
: . .. :, ,, ,, ,
: ...:, ,, ,, ,
'........................ .. t, ,, ,
: Telefonszám.. .... :
i (Irányár' FI) (olvasható írással/J!
L •••• .J

Vásártéri Itp.-en, földszinten, 2
szobás, erkélyes lakás eladó
Érd.: 30/621-8612
'Endródön, liliom u. 2. sz. alatt
120 m2-es, felújított modern gáz
és ve-gyes tüzelésű ház eladó.
Érd.: 30/3815-063
tiye. , O regszo~'ló~b-e-n-,'k"'"'o"'"'n""'"d-'--o"'"'ro-C:-si
kövesút mellett összkomfortos
ház, műhely, vagy bármire
kialakítható melléképület 2740 m2

területtel eladó. Érd.: 30/6376
831
A-Vasartérlltp.-en főidszinti-;-2

szobás lakás eladó, vagy gyomai
házra cserélhető, vályogház nem
érdekel. I.ár 5,8 M Ft. Érd.:
30/301-58-61 -b-4x-
Gye., Oktober 6. Itp.-en 2 szobas,
3. em. lakás eladó. Érd.: 20/5767
879
Ekserelnem If)úsagi Itp.-j-2-;5
szobás, 1. em. szép lakásomat
gyomai kertes házra' I.ár 8,2 M
Ft. Érd.: 70/368-77-74 -b-4x
AIlaSarterl Itp.-en 1,5 szobas, 2.
em. felújított lakás alacsony rezsi
vei eladó. Érd.: 20/8232-127
Vasarteri Itp.-en 2 szobas, erke
Iyes, parkettás, egyedi órás lakás
sürgősen, áron alul eladó. I.ár 4,5
M Ft. Érd.: 30/448-8182 -b-4x
'Endródön elado, vagy kiado 1,5
szobás, összkomfortos kis ház,
életjáradékra is. Kp. + havi rés
zlet! Csak komoly szándékúak
nak! I.ár 3,2 M Ft. Érd.: 66/280
196 este -b-4x-
Endrooön 2 szoba + nappali,
összkomfortos parasztház alsó
épülettel, nagy udvarral eladó.
I.ár 3,5 M Ft. Érd.: 20/2155-670
b-4x-
Gye., a fürdo mögött felújltott
nyaraló eladó! Nem használt
ágyak eladók. I.ár 8 M Ft - 10 E
Ft. Érd.: 30/380-2558 -b-4x
Gyoma, Er el u. 8. csala I háZ
eladó. I.ár 7,8 M Ft. Érd.: 20/553
94-30 -b-4x-
Attila u. Terú]'j..-to--.tt.----cs-a"laT':'dl hazamat
eladnám vagy elcserélném érték
egyeztetéssel. 1. em. lakótelepi
lakás is érdekel, vagy kisebb ház
8 Mértékig. I.ár 12 M Ft. Érd.:
70/207-7060 -b-4x-
Gyoman, a ZrinYI M. U. 1/5. sz.
alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 30/488-43-94
Gye., Oregszófoben, a [JjOfa u.
13. sz. alatt 2 szobás családi ház
nagy portával eladó. I.ár 1,7 M Ft.
Érd.: 30/359-52-01 -b-4x
Gyomán, Hunyadi u. elejen jó
állapotban lévő 1 szobás,
összkomfortos parasztház
alsóépülettel, rendezett udvarral
eladó. Ár meg-egy. szer. Érd.:
20/800-77-86 -b-4x-

Vásártéri ltp.-en, földszintes, 2
szobás, erkélyes, jó állapotban
lakás eladó, vagyelcserélhető

kisebb kertes házra a gyomai
városrészben, tavaszi költözés
seI. Utolsó lehetőség! Ár: mege
gy. szer. Érd.: 66/282-982 -b-4x
Gye., Komfort nelkul I kiS haz a
Köröshöz közel eladó. I.ár 2,5 M
Ft. Érd.: 20/553-94-30 -b-4x
Gye., Vasarteri Itp.-en, 4 lakasos
társasházban 3 szobás lakás
garázzsal, alsórésszel eladó,
vagy kertes házra cserélhető. I.ár
8,6 M Ft. Érd.: 30/488-43-96;
30/944-18-47 -b-4x-
Gye., Vasarterl ltp. 27-ben 2
szobás, erkélyes, 3. em. lakás
áron alul, sürgősen eladó l I.ár 5,5
M Ft. Érd.: 20/805-44-21 -b-4x
Gyoman, a türdötöl 200 more,
Móricz Zs. 4. alatt 2 szoba,
összkomfortos kockaház eladó.
l.ár 7 M Ft. Érd.: 30/562-57-54 -b
4x-
Gye., F-űZfás-zugban kert, 2 sor
gyümölcsössel eladó. Érd.:
30/4884-394
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-
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,
össz-közműves vályogház mel-
léképü-Ietekkel (vállalkozásra
alkalmas), 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
Gyom~Kecsegesben (Suiek
kert) vízparti telek eladó. I.ár 2 M
Ft. Érd.: 66/386-191; 30/9985
096
-b-4x-
Gye. központjaban, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfűtéses

családi ház nagy melléképülettel,
1440 m2-es telekkel eladó. I.ár
3,45 M Ft. Érd 20/4132-770;
62/322-572 -b-4x-
Gye::-liakoczl u.-ban 4 szobas,
dupla fürdőszobás, dupla
ebédlős, 2 bejáratú polgári ház
melléképületekkel, dupla garáz
zsal, vegyes tüzeléssel, beren
dezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

Nagylaposon, jó állapotban lévő

központifűtéses ház eladó. I.ár
2,5 M Ft. Érd.: 30/483-62-84 -b
4x-

Kombina t hútőszekreny,

bútorok, kerti szerszámok és
más egyéb használtcikkek, fém
létra, kerti bútor olcsón,
sürgősen eladók. Érd.: 30/3667
044
Elado betonkevero 220 V
negyed m3-es. Robi rotakapa tar
tozékok, gumikerék, töltő kapa
stb. 1 db Philips lemezjátszó. Ár.
10 E Ft-tól. Érd.: 70/659-6776 -b
4x-
Sürgösen bútorozott albérletet
keresek! Ha lehet, lakótelepit, de
kertes is jó! (25-30 e Ft között)
Érd.: 30/366-7044
'Baromfi kopasztast vallalok.
Érd.: 20/553-94-30
Klasszikus gltar elado tokkal,
póthúrokkal. I.ár 25 E Ft. Indesit
6 fakkos fagyasztó, ár megegy
szer. Érd.: 66/285-503 -b-4x
Bükk tűZifa vásarrRuglizva: 1650
FVq; hasítva: 1800 FVq. Érd.:
20/312-93-98 -b
lVIasszazsoktatas kezdőknek es
haladóknak. Érd.: 06-30/320-81
89
n=-u'CCnC:-naTOt·,---'--p""aC=rC:-naTOt·,----':h:-:a:::g:C:y::Cat~eT;k:::-iot

veszek Gyomán, Petőfi u. 64.
06/30/4643956
DIobei eladó. É'-rd~.-:~3~07=5~65~-~0~1-

58; 30/488-43-94
Takantast, vasalast, idósgondo
zást vállalok. Érd.: 30/216-7085
Ontöttvas ZIM S-AS 2 aknas alig
használt kályha zománcozott
burkolattal eladó! I.ár 40 E Ft.
Érd.: 20/221-66-33

NOVA elektromos sütő, használt,
eladó. I.ár 25 E Ft. Érd.: 20-221
66-33

Opel Kadett sedan 1988. éVi, 1,6
benzin eladó. I.ár 140 E Ft. Érd.:
30/257-9957 -b-4x-
Volvo S80 2,9-es 2000. ev]. elado.
Műszaki 2012. nov.-ig. I.ár 1,5 M
Ft. Érd.: 20/221-66-33

TÁRSKERESÖ
1676047 hölgy komoly kapcso
latra, jóban-rosszban együtt! Ha
lehet, káros szenvedélytől

mentes társat keres. Érd.: 30/366
7044
50-es hölgy karos szenvedelytól
mentes urat keres komoly élettár
si kapcsolat reményében. Hívj
bátran' Érd.: 70/368-77-74

A Pavllonba pultost, felszo galot,
takarítónőt keresünk májusi
kezdéssel! Érd.: 30/9439-576
Veszélyes fak kivagasa, tüzelá
felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben porták
rendben tartását vállalom,
elérhető áron. Érd.: 70/283-03-47
Tisztelt Szülok! Korrepetálas,
felzárkóztatás, magán órák,
fejlesztő foglalkozások, dolgoza
tokra, középiskolai felvételire,
versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak (1-8.
oszt.). Iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Korszerően fel
szerelt tantermemben minden fel
szerelés ingyen biztosított. Cél a
minél jobb iskolai eredmény
elérése. Az Ön gyermekéért dol
gozom. Érd.: 06-30/856-32-18.
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TAVASZI ÁRESŐ
SZARkA CsilLA lÁTSZERÉszüzlETÉbEN!
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53. TEl.: 284-255

MOST CSiNÁlTASSON SZEMÜVE<:jET 8000 FT-ÉRTI

(Az ÁR TARTAlMAZZA A SZEMÜVE<:jkERETET ÉS E<:jY pÁR

VÉdőRÉTEqqEl EllÁTon lENCSÉT + 6 diopTRiÁi<:jl)

HÚSVÉTI I<ERETVÁSÁR ÁpRilisbAN!

MiNdEN SZEMÜVE<:jkERET ÁRÁból 30% kEdVEZMÉNYT AdUNk!

MulTifokÁlis lENcsÉk 20AO%-os ÁRENqEdMÉNNyEl

kApHATÓk!

NAPSZEMÜVE<:jEk NA<:jY vÁlASZTÉkbAN I

MEqÉRkEZTEk A 20 l l -ES RETRO És polARoid ModEllEk!

INGYENES kOMPUTERES SZEMV·ZSGÁLAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2,iq
SZERdA dR. CEdEi MARqiT dE. 10- \ 2-icI ; du: 14-1 6-iq

• SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

• OpTikAi cikkEk, NApSlEMÜVEejEk NAejY VÁlASZTÉkbAN kApl~ATÓld

GYORS ÉS PONTOS kiszolqÁ1ÁsSAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!
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Nyitva tartás H.-P. 8-12; 13-17.30-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12
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Tapéták széles választékban
Öntapadós tapéta

Falburkoló tapéta (csempe utánzatú)
Fali matricák

POSZTEREK
BORDŰRÖK

POLISZTIROL mennyezetlap
szegőlécek

rozetták
Viaszos asztalterítő

Fürdőszoba szőnyeg

Új Gyomaendrődi Hirlap • 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.

A lapunkban 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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