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K .... kcacacló
A gyomaendrődi lakosok morognak a Gyomaszolg és az

önkormányzat legújabb húzásán, hogy tudniillik a kukaürítési
díjak szabott árat jelentenek ezután, és nem veszik figyelembe,
ki hányszor rakja ki aszemetes edényét ürítésre havonta aháza
elé 2. és 3. oldal

Dr. Frankó levele
Tényleg annyira szépek a szépek? .. A település reklám

Ja elegendő?.. A háziorvosok élete nem fenékig teJföl. ..

Náciüldözés, avagy túlturbóztatott cionizmus? 2. oldal
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Anyelvvizsga PLUSZ PONT!
~ Felvételizel, diplomázol, állást keresel?

Tedd meg az elso
lépést,
jelentkezz ma!
Tanulj nálunk angolul,
németül, olaszul, franciául!

Eszperantó
- még gyorsabban,
még könnyebben!
6 hónap alatt nulláról a
középfokig! Rsz.21381-2007

Tel: 06-20/947-1603; info@internyelvstudio.hu

INTER Nyelvstúdió, Gyomaendröd

~ -2~~~~~ Októbertől újra KIDS Club!
:.AI Angol és német klub 4-12 éveseknek

Tel.: 20/2297-022

U~J· t'szerveze . A Bethlen Nyugdíjasok

Közössége - egy új szervezet politika nélkül... Az iskola és

nyugdíjasai, valamint egymás közötti jó kapcsolatok kiala-

kítása, megtartása a cél egybek mellett 7. oldalon

Anyár eseményei között volt.

Alkotó Zug, Szellemi Ház és Kert. ..
Cs. Nagy Lajos tanár úr kezdeményezése és első létrejötte, amely a
hagyományteremtés "hátsó gondolatával" született. Al első izgalmas,
és sikeres volt! 9. oldal

FELELŐS

SZERKESZTŐ:

BIRÓ KÁROLY

/

HIRLAP-
Papp Zsigmond kiállítás és ahagya
ték ügye... A református templom orgonája ...
Találmányairól- Cs. Szabó István feljegyzéseiből ... 4-5. oldal

Csendélet az egyik júliusi vihar után ... 7. oldal
ii:tJeetJ~~ ... 10. tJUat

COLI az állatoknál!
Állatorvosunk ír az állataink coli baktérium okozta betegségeiről 3. oldal

Rasszizmus Svájcban?
Most már érthető, miért nem megy némely kisebbség

Svájcba - csak Kanadába, Franciaországba, Dániába...
Hat napos tanulmányi útról tért haza Svájcból egy ismerős. Ott is

rengeteg a Magyarországon kisebbségnek nevezett ember, de ott azt lehet
látni, hogy keményen dolgoznak, mint ahogy azt két hotel tulajdonosa
/Renáta/ elmondta.

Akövetkezőamotiváció:
• munkanélküli segélyt csupán öt, megszakítás nélkülledolgozott év

után kapnak.
• ha afelkínált munkát elutasítják, semmilyen támogatást nem kapnak.
• ha a munkát saját hibájuk miatt vesztik el - alkoholt fogyasztanak a

munkahelyen például, akkor támogatást nem kapnak
• ha a lakásukat vagy az állami tulajdont megkárosítják, akkor ki kell

fizetniük ajavítást vagy leülni börtönben, és ott dolgozni, míg ki nem
fizeti az adósságát.

Érthetetlen ezek után, hogy senki sem kritizálja Svájcot, amiért nem akar
ják munka nélkül etetni ahátrányos helyzetűeket. És Európában senki sem
beszél svájci rasszizmusról sem ..
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Dr Frankó levele

A MI NYARUNK
Nálunk is nyár van, de milyen? Az eső hosszú heteken keresztül el

kerülte a környéket, láthatóan szenvedtek a növények a hőségtől és a
vízhiánytól Locsoltunk és mentettük a néhány évtizedes kertünket. De mit
lehet tenni a határban? Itt nincs öntözés, csak az imádság használ, ha ott
fenn meghallgatják a kérőt. Ma Anna napja van, jelentős esemény. Végre
esett vagy 40 mm, így nem lehet ok panaszra. Néztem atévében abalaton
füredi Anna-bál szépeit; őszintén szólva, nem volt túl jó az idei "termés".
Tíz-húsz szebb fiatal lányt találnék kapásból itt, Gyomán és Endrődön.

Remélem, az itt élők egyetértenek velem! Atévé műsoraiból is árad a nyár,
a Balaton, minden szépségével együtt. Nem kételkedem, gyönyörű a tó és
környéke. Mindenesetre megkérdezném: innen, tőlünk hányan tudtak
elmenni és ott eltölteni néhány napot? A köztévéből a Balatoni Nyár című

műsorban ott szerepel az összes budapesti híresség, akik egyébként más
műsorokban tavasszal, ősszel, télen ugyancsak láthatóak. Mindig ugyanaz
a20-30 ismert művész vagy celeb l Az aszfalton felnőtt pesti tévés hölgyek,
időjárást jelentők fanyalognak, ha 2-3 napig felhős, netán esős időt kell
"jósolniuk"! Úgy tűnik, hogy számukra ismeretlen amezőgazdaság, aszom
jazó földek, az állatok és madarak sorsa pedig érdektelen. Fogalmuk sincs
a vidékről I Az ECHO TV mostanában a vidéket járja és a hazai turizmust
mutatja bel Láttam a szarvasi polgármestert, a kondorosi polgármestert,
hogyan dicsérte (jogosan) városát, faluját, de egy büdös szót nem hallottam
ami településünkről! Nincs rajta atérképen! Szoktam írni és mondani, hogy
Békés megye amásodrangú emberek hazája. Hiszem, hogy valahol igazam
is van. Kérdem a kedves Olvasót, ha széttekint szűkebb hazánkban, lát-e
nagy változásokat? Természetesen vannak. Mondjuk, a városközpontok, a
főterek általában megszépültek. De lettek-e új munkahelyek? Születtek-e
nagy dolgok, beruházások? Milyenek az útjaink? Minden nagyobb városnak
van és volt vadas parkja; és Békés megyének? Itt még ez sincs! Használják
e igazán abékéscsabai repülőteret annak, aminek épült? Nem. Miért?

Nálunk nincs igazi kardiológiai központ. Van Szolnokon, Szegeden és
máshol. Ebben a megyében nincsen! Miért? Az egészségügyben semmi
nem történt. Amunkánkat nem könnyítették, pedig ez nem pénzkérdés. Több
az adminisztráció, mint vol!, lassan beleőrülünk l

Most zajlanak a szabadságolások. Kevesen tudják, hogy nekünk,
háziorvosoknak az általunk el nem végzett munkát is jelentenünk kell, he-

Lakossági felvetés
Nem olyan régen az önkormányzat határozott, hogya Gyomaszolgnál a

kukaürítésért minden háztartásnak fizetnie kell ezek után de nem egy vagy két
ürítést minimálisan havonta, rlanem minden hétre számlázzák, akár igénybe
vette, akár nem azon ahéten.

Alakosság között van, aki ezt sérelmezi. Nem szívesen fizet azért aszol
gáltatásért, ráadásul teljes árat, amit nem vesz igénybe. A legtöbben megér
tik, hogya Gyomaszolgnak kell a bevétel, viszont nem ilyen megoldást
képzelnek el Ilyen formában akkor mindenki küldözgethetné a számlákat
bárkinek, hogy fizessen, függetlenül attól, hogyamegterhelt ismeri-e aszol
gáltatót, igénybe vett-e valamilyen szolgáltatást vagy nem. Legtöbben
abszurd és burkolatlan áremelésnek tartják ezt, indokolatlan pénzbehajtásnak,
és a fogyasztó k, a helyi polgárok megkárosításának. Mi lenne, ha a többi
szolgáltató is a fogyasztástól vagy bármilyen szolgáltatás igénybe vétele
nélkül küldözgetné a számlákat, hogy fizessük csak be .. .? Nem baj, hogy
nem használtuk, fogyasztottuk, kértük vagy akármi, csak fizessünk! Manapság
nagyon sok kiadás terhel mindenkit, aki él és mozog. Legtöbben azért dolgo
zunk és kapunk valamennyi fizetést, bért, juttatást stb., hogyakiadásainkat ki

tente (táppénzesekről, havi munkajelentésről beszélek, és ez így megy
évtizedek ótal) Aki minket helyettesít, annak amunkáját mi jelentjük hetente
az Egészségügyi Pénztárnak, kötelezően! Ez az igazi diktatúra és kizsák
mányolás Továbbra sem írhatok fel engedély nélkül pelenkát. Bocsánat,
hogy erről írok, de számomra megbocsáthatatlan bűn, amit rajtunk keresztül
abetegekkel elkövetnek'

Nem értem a Fidesz!, mi a fenének hozták nyilvánosságra a Munka
Törvénykönyv változtatásainak tervezeté!, ha 3 hónap múlva már cáfolni
kell, hogy nem úgy lesz semmi? Hihetetlen ostobaságokat követnek el a
kommunikációjukban Miért?

Megdöbbentem az öreg, 98 éves, háborús bőnösnek kikiáltott, koporsó
szélén üldögélő, beteg ember ellen indított háborún is. Aszerb főügyészség

elájult attól, hogya magyarok felmentették (mert nem volt hiteles bizonyí
ték!) Kedves szerb barátaink' Csodálkozom az igazságérzetükön l Mintha
nem ők bújlatták volna több, mint egy évtizeden át saját háborús bűnösei

ket, akik mostanában küldtek bizonyítottan a halálba ezreket! Egyáltalán,
milyen álszent világban élünk? Ott, ahol naponta gyerekeket, anyákat ölnek,
hagyják szomjan és éhen halni, és látják a fekete bőrűek millióit elpusztul
ni, ott egy ember bűnébő/, ha ez igaz is (?) ekkora patáliát csapnakl! Vagy
csak azért, mert most bennünket, magyarokat utáini kell? 1944-45-ben a
szerb partizánok 30-45 ezer magyart megöltek, bestiál is kegyetlenséggel
mészároltak le. Voltak, akiket kettéfűrészeltek, voltak, akiket karóba húztak!

Amagyar razziáért felelős katonai vezetőket aháború után kivégeztékl A
szerbek által szisztematikusan kivégzettekért senkit nem vontak felelős

ségre. Egyébként a magyar katonák 1942-ben 2578 szerb, 1068 zsidó, 64
roma, 31 ruszin, 21 magyar és 15 orosz nemzetiségű! öltek meg. Ennyit a
szörnyűségekről és az igazságról Ennyi rossz után nehéz szépet és jót írni,
hiszen naponta amagyarországi híradások csak a rettenetről szólnak, ehhez
a média piszkosul ért. Tudom és hiszem, hogy történnek a mi hazánkban
szép és jó, szívet-lelket melendető dolgok is. De ez nem fontos, mert még
bizakodóvá válunk még reményeink lennének, ugye? Vannak magasabb
rendő célok, lehetőleg összetörni a lelkünket, bűntudatot ébreszteni ben
nünk, az önbizalmunkat szétdúlni. Ne örülj, te szerencsétlen, semminek, ne
mosolyogj, az nem ate dolgod I Sorsod a rosszkedv, húzd meg magad, és
hallgassl Remélem, az ilyen korszak egyszer véget ér, és abankárok világát
felváltja atisztesség aremény és ahit világa, hogy érdemes élni, dolgozni,
gyermeket nevelni, és békében megöregedni!

Üdvözlettel dr. Frankó Károly

tudjuk fizetni. Az senkit nem érdekel ezek után, hogya megélhetéshez egyál
talán maradt-e pénzünk, hogyan oldjuk meg ...

Továbbra is igaz, hogy európai uniós árak és díjak terhelnek minket (gon
doljunk csak az üzemanyagok áraira!), viszont béreink, bevételeink balkániak,
ha egyáltalán ott már nem jóval könnyebben élnek, mint mi! Valahol hallot
tam, olvastam, tudom, szinte évezredes tendencia, hogy bármi áron, de a
magyart, a magyar nemzetet meg kell fojtani, ki kell törölni Európa ezen
vidékéről! Nem szeretik amagyart sehol sem. Nézzük az Antant-hatalmakat,
vagy akörnyező ilyen-olyan szlávságot. Melyik kedveskedik nekünk úgy mint
mi - ahogy mi tesszük (nem akarom aköznépi kifejezést használni anyelvvel
való kényeztetésre ... ) bármelyikkel szembeni (Egyoldalú kényeztetési)
Legvisszataszítóbb - legutóbbi példa - ahorvátok benyalogatása az unióba.
Fordított esetben csak várhatnánk a gesztust. Gondoljunk a trianoni időkre,

vagy az azt követő szlovák, szerb vagy román viselkedésre - pl. területi
igényeik - velünk szemben, mely régi gyűlölet még most sem kopott ki
belőlük! Mi köze ennek a Gyomaszolghoz? Csak egy példa arra, hogy aki
hatalmon van, egyeduralkodó, konkurencia nélküli valamilyen területen, mit
megtehet, hogyan élhet vi~sza helyzetével, főleg, ha bátorítást, támogatást
kap ahatalomtól, amely hatalom ráadásul adolgozó emberek adóforintjaiból
élő?! (Minden megszorítás újabb adalék a megfojtásra! .. ) A magyar
birkanép - mondják... De meddig???
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Állatorvosunk levele

Coli-baktériumok okozta megbetegedések
"Az ödéma (oedema)-betegséggel már szinte minden sertéstartó

találkozott, de lehet, hogy nem is tudott róla, hogy sertéseinél ez abetegség
lépett fel. Aki már egyszer találkozott vele, egy életre megjegyzi a
találkozást."

Amikor ezeket asorokat írtam januárban, nem gondoltam ahamarosan
embereknél jelentkező halálos megbetegedésekkel kísért járványra, amely
Németországból kiindulva átsöpört Európán.

A betegséget az E. coli-baktériumtörzs egyes típusai okozzák. A bak
térium széles körben elterjedt az ember, ill. az állatok bélcsatornájában,
elsősorban a vastagbélben találhatók, ahol már a születés utáni órákban
megtelepszenek.

Antigénszerkezeti különbségei alapján -O, K, H- szerotípusokba
soroljuk őket. Ezen beosztás szerint O-ból 164, K-ból 103, H-ból 56 ismert.
Bármelyik szerocsoport bármelyik másikkal újra kombinálódhat, és így bár
mikor újabb és újabb szerotípus alakulhat ki. Van közöttük teljesen ártal
matlan, de akad olyan is, amelyik enyhe, súlyos, akár elhulláshoz vezető

megbetegedést okozhat. A fiatal és legyengült szervezetet támadják meg
(akár egy stressz is kiváltója lehet). Újszülött borjakban, malacokban has
menést, választási korú egyedekben hasmenést, ödéma-betegséget vált ki,
de házinyulak súlyos hasmenését, elhullását is okozza. Szarvasmarháknál
sú lyos, nehezen, iIletve egyáltalán nem gyógyuló tügygyulladást okozhat
nak. Abaktériumok hőstabil és hőlabilis enterotoxint termelnek. Ezek ato
xinok súlyos folyadék-felhalmozódást idéznek elő a megtapadásuk helyén.
A malacok fertőződése a baktériumhordozó anyakocától közvetlenül vagy
akár közvetett úton következik be a születés utáni órákban, napokban. A
bélcsatornában megtelepedett kórokozók aztán a különböző hajlamosító
hatásokra alakítják ki a kórokozó törzsre jellemző tüneteket, meg
betegedéseket.

Az E. coli-baktériumok okozta kórképek gyógykezelésének legfontosabb
eleme a gyorsaság, azaz az azonnal megkezdett gyógykezelés és/vagy a
választott malacok esetén akoplaltatás ..

A diéta akár könnyen emészthető, alacsony fehérjetartalmú, hagyo
mányos takarmányból állhat (pl. pörkölt árpa, főtt krumpli). Agyógykezelés
alatt fokozottan kell gondoskodni a bőséges folyadék- és ásványi só
pótlásáról, de hasznos lehet a faszén etetése, kamillatea itatása, az ivóvíz
savanyítása akár ecettel is, néhány lapát föld bedobása, udvarra kiengedés
(stressz-betegség ellen a legjobb egy másik ún. "pozitív" stressz) is. A
takarmányt harmadára csökkentsük, de az első napon akár a teljes
megvonás is szerencsés lehet. Fokozatosan emelve az adagot, egy hét után
térhetünk vissza a teljes adag etetéséhez. Ivóvíz folyamatosan legyen előt

tük. Ha szükséges, óvatosan itatgassuk meg a szájára csorgatva a
folyadékot l

Amegelőzésben legfontosabb az alapvető higiéniai szabályok betartása,
betartatása. Embereknél a zöldségek, gyümölcsök többszöri lemosása, a
húsok felszeletelésére használt eszközök alapos elmosása lecsökkentheti a
baktériumok számát, de teljesen nem mindig tünteti ell Az állatoknál atisz
ta, száraz alom csökkentheti afertőződés lehetőségét. Atojás héján lévőket

is lemosással lehet eltávolítani. Igaz, ez rövidíti a tojás felhasználhatósági
idejét.

Rendelkezünk vakcinákkal is, de sajnos anagy újrakombinálódás miatt
néha csökkent eredményeket látunk. Alapjaiban, az időben adott vakcinák jó
védelmet nyújtanak az állományaink megvédésében.

Dr. Kondé Gábor állatorvos
Gyomaendrőd, Fő út 149.
Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
konde@kondorosiktv.hu
Tel.: 30/9032-998

Nagyszabású TÁMOP-projekt - a Bethlen is
résztvevő

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb fejlesztési programja zajlik, mintegy
373 millió forintos EU-támogatással, aVM Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző

Központban (ASZK) és tagintézményeiben Ebben társ résztvevő a gyomaendrődi

Bethlen Gábor Szakképző Iskola. Arendelkezésre álló forrást az ASZK, mint térség i
integrált agrár szakképző központ, aközös intézményi szervezet kialakítására, aszak
középiskolák humánerőlorrás- és szervezetfejlesztésre használja fel. ATÁMOP egy
olyan komplex humán erőforrás- és szervezetfejlesztés, melynek fő fejlesztési
területei kijelölése a pályázati prioritások mentén, szakterületek szerinti csopor
tosításban, aközreműködő szervezet felügyelete mellett történt.

Avidék fejlesztése nagyon fontos. Atanulás új módszereit meg kell találni, 14
60 éves korig legyenek tanulók az emberek. Az informatikai oktatás lényeges elem.
Szaktanácsadási rendszer, határokon átívelő szakmai tapasztalatszerzés, apedagó
gusképzés, közösségi portál kialakítása, oktatási segédanyagok, marketing
fejlesztések ... Ez afelsorolás csak egy csoportja akitűzött fejlesztéseknek. Akon
ferencia aBethlen szakképző iskolában zajlott aközelmúltban.

OLVASÓi LEVÉL
Egy olvasónk küldte ezt az elkeseredett levelet szerkesztőségünknek. Két prob

lémát vet fel Már megint egy viselkedésbeli (illetve kettő) hiányosságot tár fel hiva
talos helyen, ahol ma már nem így kellene fogadni az ügyfeleket. .. Amásik problé
ma pedig akukadíjjal kapcsolatos

Sajnos, rákényszerültem, hogy segítséget kérjek az önkormányzattól.
Elveszítettem amunkám. Nem tudok elhelyezkedni, mert az esély, sajnos, anullával
egyenlő. Több helyre jelentkeztem, de még csak ígéretet sem kaptam Sajnos, nem
vagyok egészséges, így még kevesebb az esély. Nagyon nehéz helyzetben vagyok,
ezért gondoltam, kérek egy kis segítséget. Bementem ahumánpol itikai osztályra, de
úgy fogadtak, mintha fertőző beteg lennék. Átküldtek Endrődre, ami elég messze van
egy beteg embernek Megoldo~am, átmentem. Ott nagyon készséges volt az ügyin
téző, de mondta, hogyapapírokat Gyomán is leadhatom. Megtettem volna,
csakhogy megint olyan volt a fogadtatás, hogy legszívesebben visszafordultam
volna. Azért ímmel-ámmal megnézte a hölgy, és hazaküldött még "egy" papírért.
Visszatértem: egy másik hölgy fogadott, aki mondta, még egy papír kell Ezek után
kérdem én, az első hölgy nem tudta volna előbb közölni velem? Elhiszem, hogy sok
gondjuk van, de emberségből nálam levizsgáztak! Becsületes, tősgyökeres gyomai
vagyok, mindent becsülettel fizetek, amit rám szabnak, de amikor én szorulok segít
ségre, megaláznak emberi méltóságomban l Ezek után nem szívesen megyek az
önkormányzathoz, bár remélem, atöbbi osztályon nem így viselkednek!

Más.
Ránk rótták aheti kukadíjfizetést, ami, úgy gondolom nagyon megterhelő sok

embernek, hiszen egy négytagúcsalád sem produkál hetente egy ku kányi szemetet,
mivel van szelektív hulladékgyűjtő, és oda visszük aszemét nagy részét. Ráadásul a
szolgáltatásért kell fizetni, de ha üres akuka, mit szolgáltatnak? Mivel terhelik még
meg a nehezen élő gyomaendrődi lakosokat? Van, akinek ez nagyon megterhelő.

Még ide tartozik, hogya szolgáltató irodában, ahol fizetünk, olyan barátságtalan
ügyintéző ül, hogy még egy mosolyt sem kapunk l Felvilágosítást pláne nem. Nem
így kéne viselkednie egy szolgáltatásban dolgozónak! Olyan mogorva, mintha ez
lenne adolga

Egy elkeseredett gyomai
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In memoriam Papp Zsigmond
A KIÁLLíTÁSRÓL:

Amegnyitó beszéd dr. Szonda Istvántól
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek!

Régóta várt eseménye ez városunknak és nagy adóssága a kiváló gyomai
polihisztor, Papp Zsigmond hagyatékával szemben. Már korábban is történtek
próbálkozások Papp Zsigmond művészetének bemutatására és emlékmúzeumá
nak megnyitására, de sajnos ez 20 éve sem sikerült.

Tisztelt Vendégek l

Papp Zsigmond nem hétköznapi embere volt városunknak: gazdálkodó,
festő, szobrász, feltaláló, politikus. Olyan ember, aki kiállt az igazságért, aki saját
vagyonát is kockára téve, a közösséget szolgálta. Példakép mindannyiunk
számára.

Papp Zsigmond 1888. június 25-én látta meg a napvilágot Gyomán, a
Rákóczi utcában. Szülei gazdálkodók voltak. Akemény munkát, kitartást tőlük ta
nulta. A katonai szolgálat után, 1911-ben, édesapja halálával nyakába szakadt a
gazdaság minden gondja-baja. A sok adósság és hitelek csaknem koldusbotra
juttatták a családot. Majd kitört az I. világháború, melynek borzalmai mély
nyomokat hagytak az érzékeny lelkű emberben.

A háború után barátságba került Nagyatádi Szabó Istvánnal, aki szerette
volna, ha Papp Zsigmond mandátumot vállal. Erről így vall visszaemlékezésében
aművész: "A képviselőséget akkor én még régi mértékkel mértem, szerintem több
és magasabb végzettség kell oda. Csak később láttam, hogy milyen emberekkel
lett körülvéve."

Később Gyomán képviselőséget vállalt, majd presbiter lett, és az éledő

Hitelszövetkezetben elnökké választották. Újraalapította a rosszemlékű Han
gyaszövetkezetet, és 1922-ben az Állatbiztosító Szövetkezetet. Alapítója volt a
Hombár, Gyoma és Vidéke Mezőgazdáinak, Tárháznak, Termelő és Értékesítő

Szövetkezetnek, aMéhész Egyesületnek.
Atalajjavítás művelője, maga tervezte gépekkel, eszközökkel modernizálta a

gyomai gazdái kodást.
Művészeti érdeklődése már gyermekkorában jelentkezett, majd festő akart

lenni, de édesapja inkább a gazdálkodás felé irányította. Felvételizett a IVlintarajz
Iskolába, de nem vették fel.

"Egy legénylakásban tanultam meg a festészetet is. Minden segítség nélkül.
A legelemibb oktatásban sem részesültem. A festék kezelését is a festéküzletben
egy segéd mutatta meg"

A katonaság alatt készültek első kiérlelt művei. Eszközeit, szerszámait maga
készitette. Amagtárlaposi tanyán sok adósság terhe alatt rendezte be első műter

mét. Ekkor már kőfaragással is foglalkozott. Festményei, szobrai világlátásának
kiváló bizonyítékai. Atáj és aparasztsors ábrázolása mellett kiváló karakter-meg
Jelenitő alkat volt.

Művei Gyoma több pontján még ma is állnak. Temetői művészete kimagasló
teljesítmény. Legnagyobb művészeti vállalkozása, agyomai Református templom
belső és külső művészeti munkálatai, kitörölhetetlenné tették nevét alföldi váro
sunkban.

1937-ben felavatták aGyoma főlerén ma is látható Országzászló emlékművét,

melyet később megcsonkítottak. Ennek részleges rekonstrukciójában 1993-ban
magam is részt vállaltam, melyet anapokban elhunyt Halász István tanár úr szor
galmazott.

Csak részben történt meg Papp Zsigmond életművének és személyiségének
rehabilitációja. Ugyanis az 1950-es években elszenvedett kilakoltatás, vagyonából
kiforgatás, agyonhallgatás bűneiért nem kapott bocsánatkérést sem. 1961-ben
csendben, Gyomán tért meg teremtőjéhez.

Tisztelt Művészetpártolók és Papp Zsigmond tisztelői!

E jelen kiállítás elsősorban arra hivatott, hogy megmutassa Gyomaendrőd

polgárainak, ki is volt Papp Zsigmond. Mindannyiunk számára példa értékű,

hiszen ő nem azászló volt, melyet hol jobbra, hol balra fújt aszél. Ő a rúd volt,
mely sziklaszilárdan, egyenes derékkal, a becsület és tisztesség védelmében
ellenállt mindenféle erőnek.

Atárlat szeptemberig látható, majd reményeink szerint a Munkácsy úr által
létrehozandó magánalapítvány gondozásában hamarosan látható lesz a teljes
anyag aszülői házban, az elhunyt Futó Ilonka végakaratának megfelelően.

Köszönöm figyelmüket l

Tájékoztató
A Papp Zsigmond-hagyaték befogadásáról a 2011. február. 24-i testületi

ülésen kellett dönteni. Ekkor még az alapítvány, melynek a hagyatékot kellett
volna kezelnie, jogilag nem állt készen a feladatra. Az eltelt két hónap alatt a
bíróság az alapítványt jogilag működőképessé nyilvánította. Felállt az új, szak
mailag is megfelelő kuratórium, megteremtettük a képtár folyamatos nyit
vatartásának feltételeit, így váltunk alkalmassá arra, hogy a hagyatékot
Gyomaendrőd város közönségének bemutassuk.

Példa értékű, hogy egy jó cél érdekében oly sok ember bizonyította tenni
akarását.

Csak így lehetett két hét leforgása alatt Kóris Györgyné Klárika szakmai
vezetésével létrehozni a Papp Zsigmond hagyatékának ideiglenes kiállítását.

Szeretnék megemlékezni Papp Zsigmond unokájáról, Futó Ilonkáról, aki
sajnos már nem lehet közöttünk az ünnepi megnyitón. Köszönetet mondok
Munkácsy László úrnak, Futó Ilonka férjének, aki az első kérő szóra kölcsön adta
akiállítás anyagát.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szakmai tudásukkal,
munkájukkal önzetlenül, sokszor kérés nélkül is segítettek bennünket: (Bella
Rózsa, Benkó Lajos asztalos, Bohákné Ladányi Judit, dr. Komlovszki Zita, dr.
Szilágyiné Németh Eszter, Farkas István Cuti Kft., Farkasinszki Sándor,
Farkasinszki Zoltán, Túri Sándor Jobbik, Czikkely Péter, aGyomai Kner Nyomda
vezérigazgatója és munkatársai, Kóris György, Márton József, a megyei bíróság
munkatársai, Megyeriné Csapó Ildikó, Nagyné Perjési Anikó, Németh Dezső,

Poharelecz László és fiai).
A kiállítás közadakozásból valósult meg, jutalmunk, ha megtelik a

vendégkönyv akiállítás utolsó napjára, szeptember 30-ra.
A kuratórium tagjai 2016. április hó 30. napjáig, mely végzés 2011. július

22-én lett jogerős:

Kóris György Béláné kuratóriumi elnök
Megyeriné Csapó Ildikó kuratóriumi titkár
Dr. Perneczky László Árpád
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén
Nagyné Perjési Anikó
Bella Rózsa
Dr. Frankó Károly
Diószegi Gyula Antalné
Fülöp Imréné

Akiállítás megtekinthető 2011. július 22-től 2011. szeptember 30-ig.
Nyitva tartás: augusztus 30-ig.

Hétfő: zárva
Kedd: 8-12
Szerda: 13-17
Csütörtök: 8-12
Péntek 13-17
Szombat: 13-17
Vasárnap: 13-17

Végezetül engedjék meg, hogy felvillantsam Papp Zsigmond emberi arcu
latát, szakmai kivál óságát.

Hogyan született meg a gyomai református templom orgonájának
terve?

Visszaemlékezés
Az orgona történetét, amely egyházi műemléknek számító gyomai Református

templom fő dísze, Bay Zoltán aranydiplomás gépészmérnök, az akkori gyomai
református lelkész, Bay József fia mesélte el:

»- Már csaknem készen volt a belső felújítás, csupán a régi nél jóval nagy
obb méretű orgona terve hiányzott. AMűemléki Bizottság három tervező művésze

is belevágott afeladatba, de abizottság egyik tervet se fogadta el. Már-már emi
att elakadt afelújítás, amikor Bay József odafordult kedves presbiteréhez: "Na, ez
a feladat, amelyre régóta vártál, és amely terád várt eddigi" - azzal kedélyesen
átölelte, és közölte, hogy délig (reggel 9 óra lehetett akkor) bezárja a templom-
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(Folytatás az előző oldalról)
ajtót, sbiztos benne, hogy addig meg is születik avárva várt terv. Papp Zsigmond
nem neheztelt meg a"szobafogságért", sőt örült anagyszerű megbízatásnak. Egy
csomagolópapírt terített ki az Úrasztal ra, és egy ceruzával meg egy vonalzóval
nekikezdett a munkának. Rajzolt, méricskélt, tűnődött, és amikor a toronyban
odafenn megkondult adéli harang smegcsikordult a kulcs azárban, készen volt
az orgona tervel

- A lelkész nem volt annyira meglepve, mert ismerte presbitere tehetségét,
mint a Műemléki Bizottság elnöke, aki nem akart hinni aszemének és afülének,
hogya nagyszerű látványtervet egy négy polgárit végzett gazdálkodó parasztem
ber készítette Csodálattal gratulált neki, átölelte, és természetesen ezt a tervet
valósitották meg, mely ma is büszkesége atemplomnak, sezen játszanak Bachot,
Beethovent hazai és külföldi mővészek.

"Papp Zsiga bácsi életének talán egyik legfantasztikusabb tette a templom
rekonstrukciójának végrehajtása volt. Az orgona műhelyrajzok nélküli felépítésén
túl, a templom belső átformálásán át, mindent fejből vezényelt le; a külső ajtók
faragott felületét, az orgona, aszószék, az Úrasztala felújítását is. Amunkát, magát
részben sajátkezűleg, részben Juhász Sándor - tehetséges alkalmazottja - segít
ségével végezte el.

- Ilyen széleskörű, csodálatra méltó képesség - bátran állíthatom - a
reneszánsz nagy mesterei óta alig mutatkozott." - emlékezett Bay Zoltán

Atemplom bejáratánál kis márványtábla örökíti meg Papp Zsigmond érde
meit atemplom felújításában.

Lejegyezte: Szilágyi Ferenc, Bay József gyermekkori barátja
Dr Farkasinszki Erzsébet, önkormányzati képviselő

Papp ZSigmond "találmányai"
Papp Zsiga bácsi önéletrajzának elején (kézzel írott, élete vége felé papírra

vetett életpálya) felsorolta legfontosabb technikai jellegű találmányait.
Természetesen az általa legfontosabbnak ítélt nyolc találmányt, de ezen kívül szá
mos kisebb-nagyobb találmánya volt, legtöbbje a talajjavítás területéről,

bezárólag egy saját szerkesztésű márványvágó szerkezettel. Az egész önéletírás,
ahogy szokás ma mondani, egy az egyben kiadásra méltó lenne, okulásul az
utókornak, s megismerve aparasztpolgár őseink életét, küzdelmeit a XIX.-XX.
század fordulóján, el egészen a "veres diktatúra" minden valamirevaló értéket
elpusztító bejöveteléig.

"Az idő halad, az élet véges I Úgy gondoltam, hogy mind azokat az elgondo
lásaimat, találmányokat, melyek eddig évtizedek óta fejemet terhelték, papírra
vetem, bár kivonatosan. Mindeniknek az emberiség széles rétegeinek könnyebb
megélhetéséért való küzdelem acélja. Emberirtó nincs egy se. Nem véletlen, hogy
mind a mezőgazdaság, a termelés terén mozog. Ide vezet minden út, ebben
születtem, s halok megl Gyoma, 1954. július hó 10-én. Papp Zsigmond sk.

1. számú találmány. Anyagszóró kocsi. Leginkább szikes talaj
javításánál, mint terítő kocsi felel meg. Az elterítendő anyagot előre megállapított
mennyiségben lehet vele elteríteni úgymint földet, homokot, kavicsot, meszet,
mésziszapot, lignitet stb. A terítést önműködőleg végzi. A mennyiséget munka
közben is lehet szabályozni. Utak, gátak épftésénél is lehet alkalmazni, mivel a
szóráson jár, rendkívül tömör talaj marad utána. Munka teljesítése rendkívül nagy.
Egy ember kezeli, 1perc alatt kiürül.

2. számú találmány. Rakodó készülék. Ömlesztett anyagnak vagonból
ki-be rakása kocsira vagy depóniába. Többi találmányaimmal összedolgozva
sokoldalú munkát lehet vele végezni, ilyen esetben baggerszerű munkát végez, azt
helyettesíti is. Talajlazító, anyagszóró és arakodókészülék összedolgozása
sokoldalú munkát végez lényegesen olcsóbban, és gyorsabban dolgozik. Gátak,
utak, csatornák építésénél nélkülözhetetlen.

3. számú találmány.. Csatornaásó gép. Leginkább kisméretű

csatornák ásására felel meg, ahol akiásott talaj acsatorna mellett marad. Fő elv
az olcsó, pontos, gyors munka. Méretezést külön a gyakorlat mutatja meg. A
csatorna oldalával azonos hajlású forgó, hengerszerű csigavonalas maró
készülék egy, vagy egy időben két oldalra dolgozik. A fúrás és a csigavonal
(emelő) előnyei t érvényesítő készülék. Tökéletes, pontos munkavégzése miatt
szállítható alászerelhető szilárd alappal, amely előre kitűzött irányvonalon dolgo
zik; kell felszerelni. Acsigavonalat továbbítóval kell szerelni, hogy aföldet minél
távolabb rakja. Az 5. számú találmány működésénél is lehet esetleg alkalmazni, a
fenék ásásánál.

4. számú találmány. Rizsarató gép Elgondolások: Formája a tengeri

(kukorica)-arató géphez hasonló. Álló helyzetben vág, ugyanazon helyzetben köt
asztal nélkül. Keskeny vágószélességgel, könnyű, kisméretű motorral, lehetőleg

motolla nélkül. Szórás esetén szemgyűjtő ponyvát kell avágókészülék alá szerel
ni, gyűjtővel. Apró kévét kössön, általában könnyűre kell méretezni, hogy sáros
talajon is tudjon menni.

5. számú találmány. Kapáló!I3p. Talajlazító. Veteményesben
legkeskenyebb sorköztől atengerinél előforduló legszélesebb sorközig lehet vele
kapálni. Több típust kell gyártani, bár minden típusnak van minimális és maxi
mális határa, melyek között a kapálás szélességét szabályozni lehet. A gép
méretezését nagyságban és kések szaporításával fokozni lehet, hogy szántást is
lehessen vele végezni. Azonos lóerővel eddig semmiféle szántórendszerrel azt a
mélységet nem lehetett elérni. Száraz, kemény, kötött talajban is könnyen dolgo
zik. Kivételesen lehet úgy is méretezni, hogy kavics, kőtörmelék, makadám utat is
meg lehet vele szántani. Ezen géprendszernek a termelés szempontjából több
nagy előnye van, úgy akapálásnál, mint aszántásnál. Atalajt mélyen megműveli,

tökéletes gyomirtást végez. Abaktériummal telített felső réteget nem fordítja alá.
Munkája afúrás elvén alapul. Szerkezeti leg nagy előnye, hogy az ellenállás nem
a gépre vagy a vonóerőre hat, nem ráz, a talajból nem tör ki, hanem a kapáló
szerkezet párosan, egymással szemben, egyenlő megterheléssel működik.

Ugyanakkor teljesen laza homoktalajon nem merül el, porolás nélkül dolgozik,
nem megy mélyebbre, mint amilyen mélyre van állítva. Kisméretűeket, melyeket
kapálásra használnak, gyalogosan, lépésben, szarvánál fogva kell vezetni, tolás
nélkül, az előrehaladást agép maga végzi. Nagyméretűeknél traktorszerűen, rajta
ülve kell vezetni. Kisméretűeket közönséges kerékpármotorokkal (motorkerékpár
- szerk.) meg lehet hajtani, úgy megszerkeszteni, hogy felállva lehessen használ
ni, vagy mint kerékpárt vagy mint kapálógépet, esetleg még a motorral darál
hatunk is. A kapálógép helyben sarkon fordul. A kapáló kések rendkívül egy
szerűek, kevés anyag kell hozzá, egyetlen csavarral egy percen belül cserélhető,

könnyen élezhető, állandóan éles késsel lehet dolgozni. Általában maga akapáló
készülék rendkívül egyszerű, kevés anyagból, olcsón előállítható.

6. számú találmány. Vízemelő. Századok óta ismert természeti erők és
fizikai szerszámok összedolgozása alapján, avízemelésnél rendkívüli eredményt
lehet vele elérni. Közreható erők: 1. Newton a nehézségi erő, 2. Archimédes
emelő csigája, 3. légnyomás, 4. centrifugális röpítő erő. Ezek közreműködése egy
olyan konstrukcióban, amelyben asúrlódás rendkívül kicsi, avízemelésnél eddig
nem ismert, szokatlan eredményt lehet elérni. Különösen nagyméretű gépeknél.

7. számú találmány. Mákcséplő. Több mint húsz évvel ezelőtt saját
használatomra készítettem a rendelkezésre álló anyagból egy kézzel hajtható
mákcséplőt. Kisebb, mint egy szelelőrosta, két ember elbírja, kint atermőföldön,

a helyszínen lehet vele csépelni. Nyolc-tíz személy által leszedett mákfejet két
ember el tudja vele csépelni. Amák megrostálva zsákba folyik, az összetört mák
fej meg kosárba. Már évek óta nagyon sokan kölcsönkérték használatra, de még
senki le nem másolta, bár javított formában érdemes volna tömegben gyártani,
nem kerülne sokba

8. számú találmány. Rigolírozó r~p. A gondolat ideje 1955. június
hóban. Az 5. számú találmány mint előrész a 2. számú találmánnyal összedol
gozva úgy akemény, mint a laza talajokat nagy mélységben teljesen át lehet vele
fordítani szőlő vagy faültetés alá. Aránylag kevés lóerővel dolgozik."

Zsiga bácsi hagyatékában ezen "készülékek" rajzai is megtalálhatók méret
arányosan. Afentiekben csak vázlatosan írta le gondolatait Közvetlenül aháború
előtt atalaj nyeső-terítő gépét Mezőtúron egy kiváló mesterrel ketten elkészítették.
Majd egy budapesti gépgyáros ellopta, kicsalta tőle atervrajzakat saprototípust,
azonban mindez egy bombázás alkalmával gyárostul, mindenestül megsem
misült. Küzdelmes élete volt. Közreadja Cs. Szabó István

Utóirat:
Mindennapi reggeli imádságomban, amikor elmondom: "Hálát adok Neked,

Uram eddig való életemért, kedves, jó szüleimért, testvéreimért, igen kedves jó
feleségemért, gyerekeimért, unokáimért és minden jóravaló emberért, akik által
Tetőled épültem, Uram, mindazokért, akik már előtted vannak s azokért is, akik
még közöttünk élnek... "

Ilyenkor Papp Zsiga bácsira is gondolok lélekben, Istennek legyen hála, hogy
ismerheltem, beszélgethettem vele, épülhettem tőle, s most öregségemre érzem,
micsoda nagy kincs volt ez, s erő, megtartó erő, atöbbi hozzá hasonló "jóravaló
ember", akiktől épülteml

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

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/L
Tel./fax: 661282-095, 06/20/9142-122

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

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, 06/70/945-7863

hermannkert@fibermailJlu

r----------------------------------------------------------------,

! CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., BÁÉV orvosi rendelőjében, hétfőn: 14-18 óráig

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
'~I rendellenességek megszüntetése
-y~ ·nyaki eredetű szédillések megszüntetése

l '. ~ · sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
!~/ ·hagyományo,s ~nai o~o,slás
! ~J · fulakupunktúras fogyokúra
l ii:l ·porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli
: megszüntetése

! dr. Garzó Péter természetgyógyász
I

: mobi!: 06-30/9458-477 I

~----------------------------------------------------------------~

, , If" ,

NYARI RURAl I FURDORUHAK

NÖIFELSÖ~GYEBEKRUHÁK, ,
NAGY VALASZTEUAN

, " , ,
MINDEN HETFON UJ ARU!

KábelTV
Internet

upc Telefon
iGyomaendrődön
i Analóg és Digitális TV
j Szupergyors Internet
i Fiber Power 10-25-50-120

[ elefon kedvező díjakkal

! '=': V,
: A belépés részleteiről valamint
! a csomagok havidíjairól keressen bennünket
i Gyomaendrődi üzletkötőink kérésre házhoz mennek
i Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/4411-905
: Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332
iTe/emax Távköz/éstechnika Te/:66/442-755

Gyoma Kossuth u, J~, .N0tva: Hértőtől· Pénteki~ 9,~~·m~4~ Szombat 9·12·i~
Endrőd Fő út· Mikes út saroK' Nyitva: Héttőtől· Pénte~~ ij.J~·12,~~·i~ m~·11,J~·i~ Szombat ij.J~·m~~~
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Letörött ág
Július 20-án, délelőtt fél tizenegy körül történt az eset. Azon a napon na

gyon erős szél fújt, de esőt nem hoztak a fellegek. Az erős szél belekapott a
Határ Győző Könyvtár udvarán álló öreg, méltóságteljes szomorúfűz egyik
vastag ágába - a három közül abba, amelyik az udvar felé emelkedett -, és
letörte. Valószínúleg nem kellett nagyobb erő hozzá, mert látható a törés nél ,
hogy eléggé korhadt volt, nem sok tartotta anagy, nehéz ágat. Szerencse, hogy
nem esett az eső, így viszonylag könnyű volt, mert ha asok felfogott víz megter
heli a lombozatot, talán amásik ág is leszakad ... Állítólag tavaly egy nagyobb
ág esett le, szerencsére balesetet akkor sem okozott. A három vastag, öreg
ágból, ami megmaradt, az egyik veszélyesen dől akönyvtár keleti, lapos tetőv

el borított szárnya irányába. A fa mutat némi jelet arra, hogya korhadt közepe
előbb-utóbb elengedi ahatalmas ágat, ami rádőlhet atetőre, tetemes kárt okoz
va. A hivatal szakemberei valószínűleg intézkednek, és nem várják meg a
legközelebbi balesetet. Sajnáljuk aszép, öreg, nagy árnyat adó fát, de ha nincs
más megoldás, sajnos, el kell tőle búcsúznil

Galaktika Nap, 2011
Időpont: 2011. szeptember 10. (szombat) 14 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakképző Iskola (ebédlője)

Aprogramunk:
1. Sós Tibor

- Magyar X-akták (Válogatás aMagyar ufokutatás gyöngyszemeiből)

2. Kalmár János
- Honnan jöttök, idegenek? (Ahogy fent, úgy lent)

3. Nemere István
-"Titokzatos Világ" (Ufók, Időutazás, Világőr)

A téma és a rendezvény iránt érdeklődőket délután 14 órától szívesen
látjuk aBethlen Gábor Szakképző Iskola ebédlőjében.

Bővebb információ: www.galaktikaklub.hu oldalon

Bethlen Nyugdyasok Közössége
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumból, vala

mint annak jogelőd oktatási intézményeibőlnyugdíjba vonult
dolgozók közössége 2010. november 26-án társadalmi szer
vezetet hozott létre. Neve: Bethlen Nyugdíjasok Közössége.

A szervezet céljai és feladatai között fogalmazta meg az
iskola és nyugdíjasai, valamint a nyugdíjasok egymás közötti
kapcsolatának javítását, ápolását. Célkitűzései között szerepel
tagjai és az érdeklődők számára kulturális és sportprogramok
szervezése, művészeti, történeti, környezetvédelmi ismeret
terjesztés is. Feladatának tekinti a tagság az iskolai rendezvé
nyeken való aktív részvételt, azok sikeres lebonyolításában
való - igény és lehetőség szerinti - közreműködést. Politikai
tevékenységet nem végez.

Céljai megvalósításához a szükséges anyagi feltételek
megteremtése érdekében tagjai számára kötelező tagdíj
fizetését írja elő.

A szervezetnek rendes tagja lehet a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolából - és annak jogelődjeitől - nyugdíjba
vonult személy, aki az alapszabályelőírásait elfogadja, és a
tagdíjat megfizeti. A rendes tagokon kívül pártoló és tisztelet
beli tagokat is befogadhat a szervezet.

Alakulásakor a közösség ügyeinek vitelére elnökséget
választott.

Elnök Bíróné Majoros Mária nyugdíjas tanárnő lett.
A közösség az iskola egykori igazgatóját, Urbán Vincét

- aki sok-sok éven át igen eredményesen vigyázta, igazgatta
iskolánkat - tiszteletbeli elnökké választotta.

A közösség megalakulásának tényét emlékiratban
rögzítette. Az emlékirat ötven sorszámozott példányban
készült, melyben - mindössze 12 oldalon - szó esik a
közösség megalakulásának körülményeiről, iskolánk
múltjáról, jelenéről, a szakképzés, szakoktatás rövid
történetéről. Az alapító tagok fényképei mellett az iskola
vezetőinek, korábbi igazgatóinak és a szakképzés
indításában, újraindításában elévülhetetlen érdemeket
szerzett személyek fényképeit is elhelyeztük.

A közösség az elnökség által összeállított és a közgyűlés

által elfogadott éves programhoz igazodva végzi tevé
kenységét. A legutóbbi - július elsejei - összejövetelkor
az elnökség beszámolt az első félévi tevékenységről, a tagok
megkapták az emlékiratot, majd azt követően jóízűen elfo
gyasztották a Kohn Sándor tanár úr által elkészített kakas
pörköltet. A vacsorát követő beszélgetések, emlékezések,
élménybeszámolók közben fel-felvetődötta jövő is. Az isko
la jövőjéért való aggódás. Aki 10, 20, 30, vagy talán 40 évet is
meghaladó időszakot töltött el az iskolában, részéről talán
érthető, ha szóvá teszi az iskola sorsát érintő teljes bizonyta
lanságot. De ez már politika. Azt pedig hagyjuk meg a hozzá
éItőknek.

A közösség végül határozatban fogalmazta meg, felhívás
ban fordul azokhoz az egykori tanárokhoz, alkalmazot
takhoz, akik iskolánkból mentek nyugdíjba, vagy nyugdíjazá
suk előtt valamikor dolgoztak a mezőgazdasági vagy az ipari
iskolában, jöjjenek közénk, részvételükkel segítsék közös
ségünk tevékenységéti

Elérhetőségeink:

Bíróné Majoros Mária, telefon: 2029734 36
Botos Sándorné, telefon: 30 299 82 70

Babos László, az elnökség tagja
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Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

"Szép ruhában, arany ajtón
kopogsz most, hogy szabad-e?"

Weörös Sándor

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8.3O-12-ig

.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

MAKITA kisgépek a készlet erejéig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókl

STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák
Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvényekl

Idomacélok, síkhálók, lemezek
Minőségi konyhai eszközök, hártartási gépek
Minőségi kerékpárok és alkatrészek!

Épületgépészeti anyagok, csövek, idomok, kazánok
Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)

nagy választékban I

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!
Fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kivitelezéshez

kivitelezőt tudunk ajánlani.

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig, szombat: 8-12-ig

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT

Akác, tölgy, bükk tíízifa
- hasítva is!

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

Fax: 661280-259; 66/284-812 este

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs út 63.

HETI KET
'UT! ALKALOMMAL
@ (HÉTFŐN ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'u~\ 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
díj mentesen .

Elérhetőségek:

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

: TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS t,
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés t

ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
06/30/630-80-97 Csó1<:e János

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
~'1

Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 1
. .:..-::.:z...~"t.u':?r,~,:z:'2,:Z...~'2:.~-::-":+.:. ·"<";·...,."t',;''U~~''Z.."Z..~"Z2.'2..··~'~,:'=:2.~~''Z..'':::.'2..~..,...:-7""eo'"-:-''Z..~"'t..'''2...:...í>J<.

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

(~---------------------

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, készpénzzel!

\.. _~~k~ .:sol~ ~~:~:d:ö~ ~::k~ ~._5:._J
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Alkotó Zug, Szellem- Ház és Kert
Ez év júliusában egy hétre, a helyi kötődéső képzőmővészeti alkotók és

más szellemi területeken tevékenykedők összejöttek egy helyi házba.
Mi volt az előzménye ennek az eseménynek? - kérdezem Cs Nagy

Lajostól, aszervezőtől, aki maga is művészi vénával megáldott, gondoljunk itt
az általa fából faragott szobrokra, segyéb alkotásokra.

- Nagyon régre nyúlik vissza, ha szorosan vesszük. Tizennégy évvel
ezelőtt ketten-hárman kiötlöttük, hogya helyi alkotóknak legyen bemu
tatkozási lehetőségük.

Ebből jött létre az őszi tárlat, mely évről évre azóta is megrendezésre kerül,
bizonyítva népszerűségét, hiszen a részt vevő alkotók száma mindig
emelkedik.

A tárlatra az évek során összességében igen sokan jelentkeztek. A múlt
évben merült fel, hogy ezen túlmenően jó lenne egy alkotó közösséget létre
hozni.

- Kiket hívtak meg?
- A meghívás válogatása szubjektív, de mindenesetre olyanok, akik

maradandó értéket teremtenek. És atehetséges fiatalok.
- És akik kimaradtak?
- Mivel ez magánszervezés és lebonyolítás, nincs ok megbántódásra. Sőt,

hátha más is kedvet kap e példábó I kiindulva. Egyébként nem zártkörű a
"csapat", szeretném is bővíteni ajövőben az arra érdemesekkel. Ha jól körül
nézek, túl sokat nem kell törni rajta afejemet, kik is lehetnek ezek.

- Név és művészeti áganként kik voltak ott?
- Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra, Dolmány Enikő festők, Novák Hanga

festő-grafikus, Szakáll Sándor grafikus, B. Molnár Zsuzsa grafikus, Varju
Krisztián festő-szobrász, Nagy Zopán fotós, Timár Sándor faragó. Afiatalab
bak: Molnár Anna Lívia, Kolozsvári Vica és Menyhárt Kata többféle tech
nikában.

- Ön aszobraival több kiállitáson részt vett már, dijazott is volt közöttük.
Ez alkalomra is alkotott valamit?

- Nem lett teljesen kész, amibe belekezdtem, de kicsi hiányzik a kitel
jesedéshez A"vendéglátás" tevékenysége időbe került.

- Minden efféle megmozdulásnak kell anyagi háttér is. Ez most hogyan
oldódott meg? Szponzorokkal?

- Nem. Úgy gondoltam, hogy előbb bizonyítani kell, utána lehet megny
erni önkéntes-önzetlen támogatókat.

- Mit jelent a"szellemi" jelző?

- Esténként akultúra más területei jelentek meg. Oláh Gizella és Turnák
Mariann verset és prózát mondtak, Koczka Szilárd az elméleti filozófiát
fejtegette, Erdősi Tibor a hitről és a református egyházról beszélt, Biró Károly
szaxofonon zenélt, Varju Krisztián vetített, B. Molnár Albert gitározott és
énekelt, Papp Lilla bluest énekelt zenekara kíséretével, írásaiban jelen volt Biro
Balogh Tamás, Fehér József, Vasas Péter néptáncolt és táncházat vezetett ...

- Van-e elképzelése afolytatásról?
- Igen, már tervezem ajövő évit\ Az idei résztvevők véleménye szerint is

folytatni kell.
- Láthatók lesznek aHázban és Kertben alkotók munkái?
- Igen, aterv szerint, ősszel, aSzabadság téren.
- További sikeres folytatást!
- Köszönöml

DAVIDOVICS LÁSZLÓ ÉRTESÍTÉSE

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
A VM Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző Központ diákjainak

szakmai gyakorlata lengyel partnereinknél aharmadik hetében tart.
Diákjaink teljesen beilleszkedtek a Jal1ow-i Ménes és :\KV-ék

munkafolyamataiba, lengyel szakiskolásokkal együtt végzik a napi
munkafeladatokat.

Tartalmas szakmai és kulturális programokat szervezünk, projektpart
nereinkkel együtt.

A magyar tanulók részt vettek az angio-arab lovak éves szemléjén,
amelyen a lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
munkatársai is jelen voltak.

Egy egész napos, 19 km-es lovas túraútvonalon is végigmentünk
lengyel barátainkkal.

A diákok kint tartózkodása a Leonardo da Vinci Mobilitás-program
keretében, az Európa Unió támogatásával valósul meg

A projektet a "Dél-Alföld-EU" Többcélú Közhasznú Egyesület
koordinálja.

Tisztelettel Davidovics László, a "Dél-Alföld-EU" Közhasznú
Egyesület elnöke, Leonardo-program koordinátor
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HOCCÓ LÁTOGATÁSA
Amint ígértem, meglátogattam a családornat, és körülnéztem aváros

ban. Páran mosolyogtak a családi tragédián. Akik ismertek engem és a
családom hozzám fűződő kapcsolatát, szomorúan élték meg a halálomat.
Úgy tudom, még mindig nincs felelős. Legszomorúbb számomra, hogy
öreg gazdim szíve-lelke teljesen összetört az elvesztésem után. Nem volt
egészséges, de az én hiányom még jobban legyengítette. Nem igazán érezte
jól magát a Földön nélkülem. Hihetetlenül hangzik, de megsúgta nekem a
halála előtt, hogy hamarosan találkozunk. Most pedig figyeljetek, földi
emberekl Öreg gazdim 2011. február 17-én reggel 5.15 perckor érkezett
meg hozzám.

Tudjátok meg, ez avilág más... Nincs kiJlönbség ember és állat között.
Nincs különbség szegény és gazdag között. Nincs irigység, hazugság, kö
pönyegforgatás, különcködés. Itt nincs pénz, ami megfertőzné a minden
napokat. Nem kell harcolni az igazságért. A politizálásnak halvány jele
sincs.

Ahogy érzékeltem, semmi nem változott távozásom óta. Sajnos, apénz
és az önérdek motiválja az embereket. Az utcákon még mindig sok az
eldobált csikk, szemét és kutyagumi. Azebránál 20 percet is várni kell egy
udvarias sofőrre, amíg átengedi agyalogosokat. Sokan tanulhatnának az én
szomorú, tragikus sorsomból. Nyugodtan gondolkodjon el a két
településőr, milyen felelőtlenek és közömbösek voltak az éhesen kóborló,
magára hagyott kutya iránt. Bizony, ő is meghalt. Túladagolták az altató
lövedéket. A mezőőr, akinek nincs fegyvertartási engedélye, valószínűleg

nem tudta felmérni az altatószer hatását. Vagy netán fülest kapott a kutya
gazdájától?!! Öld meg!

Bizony-bizony, az összeköttetés, a falazás sokak számára nélkülöz
hetetlen eszköz...

Azért meggyőződésem, hogy több a jó ember aFöldön, mint agyarló.
Csak nagy hiba, hogy odáig jutott az emberiség, legyen bár pozitív vagy
negatív érzése, nem meri kinyilvánítani.

Van egy kis utódom, Noé a neve... Láttam, ő ugyanolyan szeretetben
cseperedik, mint amilyenben nekem volt részem. A hosszú séták persze
elmaradnak. Idősebb gazdám merészebben, hosszabb utakra is elviszi, de
kisebbik gazdámban olyan mély nyomot, fájdalmat és félelmet hagyott az én
megdöbbentő, hirtelen halálom, melyben anagykutya a legkevésbé felelős,

hogy Noéval aséták csak a lakótelep környékén történnek. Hiába nevezték
el Noénak akis, új kutyagyereke,t és kisebbik gazdám hiába hisz Istenben,
hiába gondolja, hogya Noé név és lsten megvédelmezi, mégis rettentően

félti. Egy nagyobb kutya hirtelen megjelenésétől, vagy közeli ugatásától újra
előtör a félelem ... Hogy meddig tart ez még kisgazdálTlnál? Senki nem
tudja...

Kérlek benneteket, földi emberekl Figyeljetek, vigyázzatok jobban
egymásra, gyermekeitekre és persze kutyatársaimra iSi

így talán elkerülhetőek az ilyen és ehhez hasonló tragédiák. Legyetek
türelmesebbek, és hallgassátok meg egymást, nevessetek sokatl Öreg
gazdimmal mi is ezt tesszük itt fent :-)... ROCCÓ és MAMI

Tanulság: "Én mondom, mindig dolgozni kellene, úgy, hogy kifárdjon, és akkor
nem hülyeségekkel foglalkoznánakl Reméljük, még el jön az az idő isi!!"
Példabeszéd egy HŐLGYTŐL!

A kapálás elhozza a világbékét. A múltkor Egerben mama kérdezte, hogy épp
mivel foglalatoskodom, én pedig mondtam neki, hogy olyan nőkről írok, akik bor
zasztóan kritikusak saját magukkal szemben, és kiakadnak azon, hogy vastagabb a
karjuk vagy narancsbőrös afenekük. Mama megvetően legyintett, közölte, hogy ez
baromság, és hogy inkább arról írjak, hogy ezek anők kapálja nak be öt hektár kuko
ricát, és akkor biztosan nem lesz idejük a narancsbőrükkel foglalkozni. És akkor
hirtelen belém hasitott, hogy basszus, mindenre ezt a kapálás-dolgot hozza fel, és
összegyűjtöttem, hogy mama szerint milyen problémákra lenne megoldás akapálás.

l. Terhesgondozás, újszülött ellátás, bizonyos mértékig paraszolvencia 
"Katicám, annak idején megszültek anők akapaföldön is, nem volt semmiféle ultra
hangozás, meg terhesjóga, meg boríték az orvosnakl"

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz.

Befőttes Uveg és tető, cefrés rnOanyag hordók
Fűnyírók, gurnicsizrna, takaró ponyva, fólia

Üstök, zornáncos, üstházak
Dernizsonok, drótkerítés

Fejsze, fűrész, létrák
Festékáruk, zornáncok, glettek, falfestékek

Szivattyúk, perrnetezők

Virágföld, cserepek
MOanyag kuka, munkavédelrni kesztyO, bakancs

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

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

SACRAMENTUM

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

2. Homoszexualilás - "Kapálna végig egy nyarat, oszt nem lenne ereje tollas
gatyában vonulgatni!" (Egyébként mama nem homofób, csak nem érti ezt adolgot,
és agenetikában sem áptudét.)

3. Bűnözés - "Hogy afrász üsse ki őket, mennének el kapálni ahelyett, hogya
szomszéd tyúkját lopkodják!"

4. Vald Világ 4. -"Ez nekik avaló világ??? Mennének el kapálni ahelyett, hogy
a segg üket hizlalják egy medencében. Akkor aztán nem lenne idejük veszekedni,
örülnének, ha a vízhólyagoktól egy pohár vizet meg tudnak inni, oszt lefekhetnek
aludni. Na, az avaló világ, Katicám." (Évának már javasolt 3 hét uborkaszedést is
Szabolcsban, mondván, attól elmenne akedve aveszekedéstől, és nem lenne annyi
ideje fújni afüstöt. Alekosz tartásjavítására pedig némi kaszálást említett.)

5. 5zámitdgép függőség - "Hajnali kettőig nyomkodta a gombot?
(=számítógépbillenytyűzet és/vagy egér gombja - a szerk) A rossebb megette,
bezzeg ha másnap hajnal ötre kapálni kéne menni, már fél 9-kor lefeküdne aludn ji"
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• APRÓHIRDETÉSEK· APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

Telefonszám: .

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

Július 15-én elhunyt

HALÁSZ ISTVÁN testnevelő tanár,

életének 72. évében!

Nyugodjon békében!

Angol nyelvoktatást vállalok általános- és
középiskolásoknak Lár: 1000 FV45 perc
Érd.: 06-30/325-8406

lalkozások indulnak általános iskolásoknak
(1-8. oszt.). A foglalkozások heti száma
problémától függően 1-3 Minden fel
szerelés ingyen biztosított. Érd.: 06
30/856-32-18.

Nyáron előkészítő, ismétlő, gyakorló,
fejlesztő, felzárkóztató, pótvizsgára,
középiskolai felvételire felkészítő log-

Keresek 15 m2 térkövet, ha lehet Őszi lomb
(sárga-piros) típusút. Tel.: 30/354-0706
Takarítást, vasalást, Idősgondozást vál
lalok. Érd.: 30/5650158

Tisztelt Hirdetünk!
Az Új Gyomaendrődi HIrlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű ÜlÁiYAR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat is!
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesltősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. u.
25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!
"--------------------------------------------------------------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
1 Feladó neve: i
i Címe: i
1 Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 SZÓ): !
j ··················1

Masszázsoktatás, kezdóknek és haladók
nak. Érd.: 06-30/320-81-89

Közepes termetű lánykutya ingyen elVI
hető. Érd.: 20/9645-901
Ve tőgép, La')'"ta"t'="ípuC-:s"'u,"""1""6-::Cso=-=ro=-=s-',vC":"on:::7ta'""to"'tt
kistralctor után való egytengelyes pótko
csi, érvényes műszakival eladó. lár
80-150 EFt. Érd. 20/537-59-19
Hordozható csempekalyha eladó. Ar meg
egy. szer. Érd.: 20/227-65-36
Bontásból származó vályogtégla, cserép,
kistégla van eladó. Érd.: 70/269-97-55
Eladó 17 ml üvegszálas tető, zöld színű.

Philips lemezjátszó, C02 hegesztő, drót
0,8 mm-es. Ár 10 EFt-tól Érd.: 70/659
67-76 -b-4x-
Gyoman, h'''-'a"""''m-'va''''''sz'''ta''''''so'''''s--'tC:Cem--:e-UtéC:CsrC:Ce"""a"lka""'-I
mas sírhely kész gránit síremlék garnitúrá
val, járdával, koszorútartóval eladó. lár
300 EFt. Érd.: 66/285-469 -b-4x-

Agyneműtart S re ami ea o. lár 25
Ft. Érd. 30/604-83-91 -b-4x-

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek Gyo
mán, Petőfi u. 64 06/30/4643956
Dióbél eladó. Érd.: 30/2167-085
Baromfi kopasztást vallaiok. Erd. 20/553
94-30

Gye., Hantoskerti utcában 4 szobás,
légkondís, riasztós, beépített konyhabútor,
dupla garázs, padlásszobás ház szép,
parkosított kerttel, kerti öntözőrendszerrel

eladó. I.ár 16 MFI. Érd. 30/8461-905 -b
4x-

Gyoma, Arany J u. 16. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266
573 -b-4x-

Gye központjában, Napkeleti u. 4 sz. alat
ti 2 szobás, gázfűtéses családi ház nagy
melléképülettel, 1440 m2-es telekkel eladó
Lár 3,45 MFt. Érd.: 20/4132-770; 62/322
572 -b-4x-

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert) vízpar
ti telek eladó. lár 2 M Ft. Érd.: 66/386
191, 30/9985-096 -b-4x-

net bekötve. (Akár két generáció számára is
kialakítható.) lár 9 MFt. Érd.: 20/221-66
33 -b-4x-

Gye, RákÓCZI U.-ban 4 szobás, dupla für
dőszobás, dupla ebédlős, 2 bejáratú pol
gári ház melléképületekkel, dupla garázs
zsal, vegyes tüzeléssel, berendezéssel el
adó. Érd. 66/284-278; 30/851-99-02 -b
Gyomá0,3Zrínyi M. u. 1/5. sz. alatti kertes
családi ház eladó. Érd.: 30/488-43-94;
30/216-70-85
~rteríltp.2T-5en 2 szobás, erké
Iyes, 3. em. lakás áron alul, sürgősen

eladó! Termőföldet beszámítoki lár meg
egy. szer. Érd. 20/805-44-21 -b-4x-
Gye., Oregszólöben, a kondorOSI kövesút
mellett összkomfortos ház, másik lele bár
mire kialakítható épület 2740 m2 területtel
eladó.. Érd.: 30/6376-831
BYUasártéfl ltp. 25. ép. 6 lakásos tár
sasházban 3 szobás, erkélyes 74 mLes 1.
em. 3. sz. lakás 12 m2-es alsóépülettel
eladó. lár 10 M Ft. Érd.: 10-18 óráig
66/283-863 -b-4x-

Gyoman, Rózsa F. 14. sz. alalt 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-

Gyomán, a fürdőtól 200 m-re, Móricz zs.
4. alatt 2 szoba, összkomfortos kockaház
eladó. I.ár 7M Ft. Érd.: 30/562-57-54 -b
4x-

Gye., a Kecsegés-zug belsóben vízparti
861 m2 telken 30 +em. 30 mLes szerkezet
kész üdülő, horgászati joggal eladó Érd.:
66/220-091; 30/675-24-92

Gye., Fűzfas-zugban kert, 2 sor gyümöl
csössei eladó Érd: 30/216-7085

Gye., Vásartéfl Itp.-en löldszlntl, 2 szobás
lakás mélyen áron alul, sürgősen eladó.
I,ár 5,1 MFt. Érd.: 30/301-58-61 -b-4x
Gye., Október 6. ttp.-en lakás, 3,5 szoba,
igényesen felújított, ár és fizetési
lehetőségek személyes megtekintés során.
Érd.: 20/4696-547

Gyoman, a Vásártéri ltp-en földszinti, 2
szobás, 57 m2-es, parkettás, konvektoros
lakás sürgősen eladó. I.ár 5 M Ft. Érd.:
30/301-58-61 -b4x-

Gyoman, 3 szobás, kertes családi háZ
eladó. Érd.: 30/216-78-85
~2 szobás családi házeraaO,
Öregszőlőben, Diófa u. 13. Villany, víz van
Gazdálkodásra alkalmas nagy porta. Érd.:
30/3595-201
~Oktober 6. Itp.-en 2 szobáG
emeleti lakás eladó. Lár 6,2 M Ft. Érd.:
20/5767-879 -b-4x-
Gyomán, Körös sor 8 sz. alalt felúJítolt, 3
szobás, összkomfortos családi ház garázs
zsal, nagy terasszal, gáz-vegyes közp.
fűtéssel eladó I,ár 15 MFt. Érd. 30/2154
327 -b-4x-
End róa''''''ön"2"s=-=z-:O:ob""-a-+"""n-=-=ap""-pa:-rll-,ö"""s-=-=szTCko=-=m:T:fo=-=-r-
tos parasztház alsó épülettel, nagy udvarral
eladó. Lár 3 MFt. Érd. 20/215-56-70
Gye, Templom-zugban, vizpartra meno
ingatlan eladó, villany és fúrolt kút van.
4614 m2 Ár: 2500 Ftfm2. Érd.: 06/70/9438
212 -b-4x-

" INGATLAN

Köröshöz közeli kis haz eladó. I.ár 2,5 M
Ft. Érd. 20/553-94-30 -b-4x-

Gye, félkomfortos parasztház beköl
tözhetően, Kálvin u. 57. sz. alatt, eladó. lár
4,5 M Ft. Érd.: 70/2015-208; 66/282-148
-b-4x-
Gyomán, Arany J 25., 845 mLes telken,
145 m2-es, 5 szobás, összközműves vá
Iyogház melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetően eladó -

Vásártéri Itp.-en, földszinten, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó Érd.: 30/621-8612
Gyomán, vIzparti ház Kölcsey F. u. 6. sz.
alatt, afürdőhöz és afőtérhez közel, pihenő
övezetben, csendes helyen, nagy alsó
épüleltel, nagy telken eladó. Lár 9,5 M FI.
Érd.: 30/360-81-43 -b-4x-

Endrődön, 3 szobás, felújftott kertes háZ
eladó. Érd: 30/405-95-71 -b-4x-
Gye., Kecsegés-zugban telek fahazzal:
horgászati joggal eladó. tár 3,5 MFt. Érd.:
30/339-68-40 -b-4x-
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Kft. boltjait!

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

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

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNKI

,

Válassza aSIKE

AKCiÓ A LÁTSZERÉSZ
UZLETBEN!

MŰANYAG, fÉNYRE SÖTÉTEdő lENCSÉk

~OO/O ÁRENGEdMÉNNyEl kAp~ATÓk!

MulTifokÁlis lENcsÉk MÁR 9900 Fr/db ÁRTÓlI

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁlAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT ] O-l 2'iCj

SZERdA dR. CEdEi MARqiT dE. 10-1 2-iq; du .• 14-1 6-iq

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

CYORS És pONTOS kiszolCjÁlÁSSAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TIsZTElmEl. Szarf..a Cilla iÁT5ZERÉSZMESTER

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53. TEL: 284,255

MÉG TART A NyÁR, MOST vÁsÁRoljON NAPSZEMÜVEGET

~O-500/o kEdvEIMÉNNYE
(POLICE, RAY BAN, POLAROID)I
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Egyéb ajánlatunk:

Öntapadós tapéta • Bordűrök· Mennyezetlapok
Szegőlécek· Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

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

Tapéták széles választékban!
Újdonság:

Katalógusból választható
tapéták

Mai modern színekben
egyszínű,

csíkos, nagy virágmintás,
gymással variálhatók

. ~500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.

~·~--::tAPÉTA,~FESTÉK

ÉS AJÁNDÉKSZALON

'-:·.a·

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;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők. ISSN szám: 2060-7083

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