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ISMÉT MINDENKI KARÁCSONYA!
Idén. immár harmadszor. kerül megrendezésre a

"Mindenki Karácsonya" elnevezésűesemény.
A Tímár panzió, TímárJános és felesége által fémjelzett
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kezdóKnek, és haladóknak!
Jelentkezés dec. 30-ig:
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angol és német klubok
gyerekeknek

Tájékoztatás:

Hajdu Andrea angol klubvezető, Farkas Margit német klub
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Inter Nyelvstudió,
Gyomaendrőd

Rendőrségiesemények
Vasvillával a rendör ellen - életveszélyes pofon

- kerékpáros elleni düh - kábítószer...

• November 22-én jelentették be egy szarvasi úti ikerház építésű tanyából,
hogy betörtek oda. Akiérkező rendőrök megállapították, hogy az ikerház közös
padlásteréből hatolhattak be alakásba. Mikor aszemlét megkezdték volna, egy
háromtagú c. család, akik ott laktak, vasvillával, vascsővel és nagy hanggal
támadt arendőrökre. Ők erősítést hívtak, közben sakkban tartották atámadókat.
Akiérkező erősítéssel elfogták és előállították atámadókat, akik ellen hivatalos
személy elleni erőszak bűntette miatt nyomozást indított a gyulai nyomozó
ügyészség. A legmegdöbbentőbb, hogy az agresszív embereket a bíróság
szabadon bocsátotta...

--~ FELELŐS
SZERKESZTŐ:

BIRÓ KÁROLY

/

HIRLAP-
• 27-én ahajnali órákban érkezett abejelentés, hogy egy helyi "szórakozó

helyen" egy férfit megütöttek. Aforrónyomos felderítés során kiderült, hogya
sértett életveszélyes sérülést szenvedett, az elkövetőt viszont elfogták Egy
korábbi veszekedés volt a verekedés előzménye. Az ügyet a megyei főka

pitányság vizsgál ja.
• Több ittas gépkocsivezetőt vontak intézkedés alá a rendőrök. Egyiket

1-jén, az éjjeli órákban. Avezető megpróbált elmenekülni arendőrautó elől. A
Semmelweis úton aztán mégis sikerült utolérniük és megállítaniuk. Tekintettel,
hogy menekült a rendőri intézkedés elől, megbilincselték, majd vérvétel re
előállították.

• 6-án délután történt az eset, amikor is egy kerékpáros a járdán hajtott,
és majdnem elütött két gyalogost. Az egyikük nehezen viselte az incidenst, és
akerékpáros után eredt. Amikor utolérte, meglökte akerekezőt, majd két pofont
osztott ki neki. Aférfit közlekedési biztonság elleni cselekmény miatt állították
elő. A további vizsgálatokat a szarvasi kapitányság közlekedési szolgálata
végzi.

22-én reggel előállítottak egy férfit, akiről feltehető, hogy kábítószert
fogyaszt Az ügyben anyomozás kábítószerrel való visszaélés miatt megindult.

FELHívÁs!
A decemberi ünnepek idején a tisztelt Vásárlóközönség figyeI

mét szeretné felhívni a rendőrség. Lehetőség szerint nagy mennyi
ségű készpénzt ne hordjanak maguknál, ha mód és lehetőség van
rá, bankkártyával oldják meg a fizetést, de a bankkártya mellett ne
tartsák ott apinkódot!

A gépkocsiban látható helyen ne hagyjanak pénztárcát, táskát,
egyéb értékeket! Nagyobb forgalmú üzletekben legyenek figyelme
sek, gondoljanak az esetlegeszseblopásokra, próbálják azt elke
rülni!

SZilveszteri pirotechnikai eszközök vásárlásakor tartsák be az ide
vonatkozó szabályokat, úgyanis a rendőrség fokozottan ellen
őrzéseket tart majd! A tűzijátékok vásárlásakor az eladótól kérjenek
felvilágosítást avonatkozó rendeletek ügyében I
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Dr Frankó levele
Karácsony előtt - mi lesz afák alatt?

Meleg nyár volt, amikor az UPC-Tv és internetes hálózat Szegedről hozolt egy
brigádot és felásatta a fél Kossuth utcát, majd a Jókai utcát, egészen a Kollman
telepen lévő TV-telephelyig. Vidáman ástak adolgozók, átvágva az összes útba eső

akác gyökereit A telkem sarkánál elfordultak, és a garázs falától nem messze álló,
hatalmas, 70 éves akác mellett folytatva útjukat, vagdosva szegény, öreg fa gyöke
reit, majd betemettek mindent és elmentek. Egész nyáron, amíg csak lehetett, titok
ban, késő este és hajnalban egy gumicsővel vizet szállítottam ahaldokló, öreg fának.

Telt-múlt az idő, megjött akorai tél, anagy szárazsággal. Tegnap, november 21
én teherautó k, árokásó gépek jelentek meg aházam előtt. Az E.ON-cég egyenruhás
dolgozói, amár betemetett, lassan besüppedő földet agépükkel kiásták, az oda fek
tetett műanyagcsöveket - egy kivétellel- átszakították, majd megkerülve aszegény,
öreg akácot, agarázsom felőli oldalon agéppel árkot ástak akerítés mellett, a Fő út
felé. Hatalmas, karvastagságú gyökereit elvágva a haldokló öreg fának. "Tervszerű,

nagyszerű munka". Plakáton meghirdették, 23-24-én reggeltől késő délutánig nem
lesz áram, mert a járdátlan oldalon kicserélik a villanypóznákat Nagyszerű! Nem
kell, nem lehet fűteni, lehet spórolni a gázzal, a villannyal. Igazi idénymunka! A
tényeken nem lehet változtatn i. Reménykedem, az öreg fa tavasszal mégis virágba
borul, rá se hederít az emberi hülyeség egaztettére. Bár még megteheti, hogy egy
heves, nyári zivatar alkalmával, esetleg rádől - bosszúból - az ott álló trafó ra, és
nem agarázsomral Ő tudja, hogy szeretem és féltem, próbálom megmenteni.

Jön a Karácsony, talán akkorra az idő is megenyhül, ha hinni lehet a népi re
guláknak Milyen lesz? Szegény? Gazdag? Fehér vagy fekete? Nehéz előre megjó
solni. Félő azonban, hogy sokaknak a rosszabbik oldalát mutatja majd. Jön az
ajándékozás ideje. Városunknál ez hamar bekopogtatott. Kállai Ferenc özvegye szép
hagyatékot, emléktárgyakat és nem kevés pénzt adományozott elhunyt férje akarata
szerint aszülőföldnek Emlékszem Kállai szüleire, a'70-es évek elején többször lát
tam aszép, fehérhajú párt sétálni a főtéren. Vissza-visszajártak Gyomára. 1994-ben
hívtuk haza a város születésének 5. évfordulójára rendezett szép ünnepségre a
művészt Ekkor találkoztam vele először. Élmény volt Könnyes szemmel toppant be
aszínpadra és mondta el Petőfi Szü/őf6'ldemen című versét Tombolt aközönség. A
város korábbi vezetői elmondták, aszocializmus éveiben nemigen lehetett hazahívni.
Nem Jött '96-ban díszpolgárrá fogadtuk. Nagyon örült és meg volt hatódva
figyelmességünktől. Nagy művész volt Láttam színpadon és számtalan filmben.
Róla könnyű szépet, jót mondani, csak ismerni kellett színészi és emberi múltját A
Csaba-TV Békéscsabán leadta az ünnepségről készült filmet l Sajnos, a meghívót
nem kaptam meg időben, így azon nem vehettem részt. Máig fájlalom. Tudom, Moór
Mariann szépen, jelen időben beszélt Kállai Ferencről, mintha ma is élne. Igaza volt
Az ünnepségen megtudták az ott lévők, hogy polgármesterünknek aznap volt a

Kedves Olvasók!
Minden gyomaendrődinek kívánok kellemes Karácsonyt!
Azt követően pedig boldogabb, szebb új esztendőtl

Tudjuk, hogy mostanság milyen nehéz időket élünk. Tudjuk, miért és kiknek köszön
hetően kerültünk ide, de inkább azt mondanám, maradtunk ebben az elfojtot, kisemmizett
állapotban, ahonnan nem engednek bennünket telállni. Tudjuk, hogy a világot a tőke, a
pénzemberek irányítJák Szorításukból nem engednek senkit kibújni!

Lásd Kadhafi elnököt, vagy bárkit, aki ellenállni merészkedik. Aki nem fogadja el a
kapzsi, vérszemet kapott pénzpiaci feltételeket, annak megszámláltak anapjai! Hiába pró
bálsz ellenszegülni, mi, kisemberek, csak elszenvedői vagyunk mindennek. Nem is tudnánk
semmit sem tenni ellenükl Ám, ha összefognánk, például próbálkoznak agörögök, talán
valameddig eljuthatnánk ellenük, de addig ...? Mindez csak fantazmagória l Meg kell hu
nyászkodnunk abankok, apénzemberek, akamal és kamatlábak, THM-ek előtt, és nyögnünk
akényük-kedvükre emelt, egyre magasodó kamatokat l Európai Unió? Leginkább az felelős

az európaiak lenullázásáérL Szép csendben munkálkodnak mindenki ellen. Hogyan? Aki
nem látja, csak néhány tény az egész keleti blokk csak piacnak, új területeknek kellett nekik l

Gondoljunk csak a cukorgyárakra, vagy a növényolaj-ipari ágazatra ... Megszüntetni a
nemzeti iparti Asok kiszolgáltatott ember nem tehet mást. elfogadja. A jól képzett, vagy
kevésbé képzett munkaerőnket is elszívja az unió centruma. Ott kell az olcsó, be nem jelen
tett munkaerő. Kell a rabszolga. Otthon úgy sem tud mit kezdeni, megvették agyárainkat,
üzemeinkel Amultik foglalkoztatnak ugyan nagyobb számban magyarokat, de milyen bérért,
mennyire kizsákmányolva? És ha nem tetszik le is út, fel is úti Szakszervezet? Amely ellenük
tudna fellépni? Ugyan márl Lesöprik őket. Aki csak szakszervezetre mer gondolni is, elzavar
jáki Akkor minek az unió? - kérdezhetjük. Hát, erre! Igaz, néha adnak pénzeket, pályázati
lehetőségeket, de miért? Hogy kedvünket ne szegjék annyira. Remélem, az euró, mint
fizetőeszköz, soha nem kerül aközelünkbe, akezünkbe! Mert ezzel, akkor is ők járnának jól!
Nem ilyen évet kívánoki Aszerkesztő

születésnapja, mikor a nagy művész meghalt, e miatt nem is bánom, hogy nem
voltam jelen Megmentett egy rosszulléttől atávolmaradásom. Ennyit a történetről.

Régi, szép fehér Karácsonyok jutnak eszembe, atéli szünetben hóesésben, séta
a lányaimmal agáton, a ligetben, csodáltuk atéli tájat, az alvó öreg fákat Meglesni
a pihenő bagolycsaládokat. Ugyanezt tettem az utóbbi 10-15 évben az unokáimmal
is. Acsendes, elhagyott liget volt számunkra az erdő, de sajnos nem jött ott sem a
télapó, sem egy eltévedt őzike. De láttunk odatévedt fácánt, sőt vadnyulat is. Nem is
értem, hogy gondolhatta valaki, valakik, hogy ezt aszép, de csak tenyérnYI ligetün
ket iparosítják? Cukormázba öltöztetve az ügyet, amagasztos turisztika fellendítésére
hivatkozva? A liget még elhanyagolt állapotban is közös kincsünk, mindenkié! Úgy
gondolom, és megismétlem avéleményem: magán célra, aturisztika "fellendítésére"
hivatkozva az ügy nem engedhető megl Az utóbbi 20 évben városi képviselő magán
célra így még nem lobbizott, sportszerűtlenül. Remélem, mindenki megelégedésére
az a történet a liget fáinak győzelmével végződik! Az egy más történet, hogy egy
kalandparkra hogy lehet 60 milliót nyerni?! Erre van pénze az államnak? Havonta kell
támogatn i például amentöhelikoptereket! És sorolhatnám még. Pályázni kellene tér
figyelő kamerára, nyilvános WC-re, tisztességes körforgalomra, szóval lennének
fontosabb ügyekl Ám, hogy valami jót is írjak, látom fákat ültettek aBajcsy-Zs. úton,
csak aztán tavasszal, nyáron locsolják is' Nehogy úgy járjanak, mint az autómosó
mögötti fák - mind kiszáradtak. AVásártéri lakótelep játszóterével mi lesz? Lesz ott
valaha is fa ültetve? De astrandunk parkoló területe is megérdemelne jó néhányat!

Mire ezek a sorok megjelennek, talán a Mikulás is végigjárta a házakat, és
gyerekeink, unokáink boldogan bontották ki acipőkbe tett ajándékokat. Jó lenne, ha
az évek múltával egyre gazdagabb és szebb ünnepek várnának valamennyiünkrel Ám
félő, hogy jó darabig ez csak álom, vágy marad. Valahol, valakik, ismeretlen arcú
nagy urak nem ezt akarják. Egy "kellemes" kávé mellett eldöntik ott a világ isme
retlen tájain ami - kisemberek - sorsán Ha kell bedöntik apénzünket "segítséget"
ajánlanak bajainkra. Ha mi büszkén - mert miért ne? - ezt elutasítjuk, mert meg
próbálunk saját lábunkra állni, akkor Ők cserébe tönkretesznek, mert megtehetik! Ők
avilág urai! Itthon pedig támaszra is lelnek, akár jobb, akár baloldalon, egyre megyl
Csak középen nem maradhatszl Ne legyél magyar, ne legyél független, ne legyen
múltad, de jövőd se' Magánvéleményem: mi a függetlenség, a demokrácia? Csak
dumal Az Európai Unió csak díszlet egy üres színpadon A főszereplők a díszlet
mögött játszanak A nézőtér asemminek tapsol. Letettük a fegyvert. Mi, magyarok,
megszokhattuk, a vesztesek szerepét kaptuk a Teremtőtől, de mindent túléltünk,
csalódva, megcsonkolva, mégis felemeltük és felemeljük afejünket! Emiatt is félnek
tőlünk l Példát mutatunkl

Kedves Olvasói Legyen szép, boldog Karácsonya, próbáljon meg kis dolgoknak
is örülni, és bízzunk minden bajunk ellenére egy szép új esztendőben!

Tisztelettel dr. Frankó Károly

LAKOSSÁGI ÜGYEK
Még anovemberi halottak napja előtt, időben szólt kedves olvasónk agyomai köztemető

kezelőjének, mint eddig szinte minden évben. Kérése, illetve felvetése az volt, hogy legalább
egy-két világítóteslet helyezzenek ki a temetőben ideiglenesen, az ünnepek idejére, hiszen
hamar sötétedik, és az emberek nem csak anappali órákban érkeznek ide, hanem sötétedés
után ís. Ezért az évek tapasztalata mutatta, hogy asötétben nagyon nehéz mozogni atemetőben,

acsaládi sírt meglalálni. ígéretet kapott kedves olvasónk aGyomaszolgtól. hogy megnézik a
lehetőségekel. és néhány lámpát elhelyeznek halottak napja táján atemetőben.

Aztán eljött az idei ünnep is Viszont olvasónk, de más se találl világításI. nem voll köny
nyú aközlekedés atemetőben. Az emberek egy része rosszallotta adolgol, hogy még erre sem
telik, hogy legalább ezen az ünnepen segitsék atemelólátogatókal, atájékoZódásL Sok ember
távolabbról, más vidékről érkezett, de a sötétben nehezen találla az utal. a sírról nem is
beszélve. AGyomaszolg új vezetése igérete ellenére sem tette komfortossá anovember eleji
halottak napját atemetőben

* * *
Másik olvasónk nehezményezte, hogya legúiabb buszmenetrendet úgy állították össze.

hogy az biztosan később érkezzen aMÁV-állomáshoz, mint ahogy az éppen vonatkozó menet
rend szerinti vonat érkezne. Ezzel nem csak az utazni kívánókat állítja nehéz helyzet elé, hanem
azt alátszatot is kelti, hogy itt semmi sincs az utazókért, nem is igyekeznek akedvükbe járni,
nem veszik figyelembe avonat menetrendjél

(A buszközlekedési cég válasza: Sajnos, nem lehelséges minden vonathoz a buszjárat
Reggetente például amunkába és iskolába igyekvőket kelt e!sösorban kiszolgálni. Anap többi
részében pedig amenetrendet úgy kell az utazóknak megválogatni, hogyavonathoz megfetelő

legyen. Sajnos, anyagi és szervezési okokból is előfordulnak üres időszakok, amikor nem
érkezik busz a vonathoz, ezért elnézést kérnekl)

*' * *
Az Erzsébet-liget gyalogjárdás részén, a fürdótől a pálya irányába, a járda életveszélyes és
majdnem járhatatlan. Egy anyuka biciklivel majdnem elesett, mert nem látta ajárda szélét az
ellakaritatlan avar miatti
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MEGKÉRDEZTÜK A PüLGÁRMESTERT

***

Zárul egy év, és kezdődika másik
Túl vagyunk egy esztendőn a 2010 októberében meg

választott képviselőkkel. Az első közös költségvetést több
alkalommal módosította a testület, de elmondható, hogy
voltak ugyan eIIendrukkerek, a gazdálkodás mégis rácáfolt a
negatív véleményekre és teljesíteni tudjuk azt az elvárást,
hogy a működéshez nem veszünk fel hitelt. Természetesen
GyomaendrődÖnkormányzata sem mondhatja, hogy a gaz
dasága rendben van, hiszen ez nem igaz sem Európára, sem
az egész világra. Családok életszínvonala csökkent, sokan
képtelenek a hitelek törlesztésére, míg a város intézményei
ebben a gazdasági környezetben is igyekeztek jól gazdálkod
ni. A város eleget tesz a kötelező feladatok elIátásának, de a
nem kötelező feladatok, mint a különböző alapok képzése
sem maradt e!. Sorra megrendezésre kerültek a település
hagyományos rendezvényei, de újakkal is bővült a kínálat.
Kiemelném, hogy sikeres konferenciáknak, fórumoknak
adott otthont az Endrődi Népház. jól működnek civil
szervezeteink, és büszkék lehetünk a sport terén elért ered
ményekre is. Remekül szerepelnek fiataljaink a kajak sport
ban, ahol Tótka Sándor, a Brandenburgi Ifjúsági Vb-n minden
színű éremből elhozott egyet, de meg keII említenem a judos
Siroki Ibolyát is, akiről szintén sokat olvashatunk. Kiválóak a
táncosok, az atléták és ne feledjük el a futballt sem, mert
ifjúkorban az is sikersport a városban. Eddig talán a kultúráról
beszéltem többet, holott egy polgármestertől inkább azt vár
ják el, hogy a gazdaságfejlesztésről és munkahelyteremtésről

szóljon. Megítélésem szerint, ha egy városban élénk a kul
turális élet, beleértve a sportot is és természetesen emelIé
még béke is van, az rangot jelent, arra odafigyelnek, és ha
más adottságok is megvannak, akkor megjelennek a befek
tetők.

A képviselőtestület elfogadta és többször is megtárgyalta
az elkövetkező évek gazdasági programját. Ez a program
összhangban van 2011. január 14-én hatályba lépett, az Új
Széchenyi Terv programpontjaival. Én magam is régóta
támogatom az alternatívenergiatermelés feltételeinek kidol
gozását. Sajnos a képviselő-testület nem akar erre a prob
lémára megoldást keresni, míg más településeken már régen
átvágták egy-egy peIIetlbiobrikett üzem avatószalagját, itt
nálunk ebben a kérdésben nem történt semmi. Termé
szetesen pozitív dolgokról is számot keII adnom, hiszen
belvízprogramjaink sikeresen folytatódnak. Ha jól áIIunk
hozzá, akkor lehet még öntözéses mezőgazdasági termelés is
Gyomaendrődön. A kormány ugyanis nagyban fejleszteni
kívánja a mezőgazdaságot és akkor sikeresen megvaló
síthatóvá válhat 3500 ha jó minőségű földterület öntözése.
Terveink a jövőre nézve bőven vannak. Döntött a képviselő

testület a szennyvíztisztító-telep fejlesztéséről, és igaz, még
nincs k(lfVa a pályázat, de a fürdőfejlesztésre is van elképze
lésünk. Az Új Szécsényi Terv első programcsoportja a
Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program. Az ebben
megfogalmazott pályázaton szeretnénk indulni, növelve a
fürdő szolgáltatási kínálatát.

Szintén fontos programja a kormánynak a foglalkoztatás.
Szerintem az ipari parkba a betelepítés folyamatos, és az
inkubátorházba is várjuk a betelepülőket. Nagyon jó, hogy
Erdős Norbert kormánymegbízott úr elérte, hogy két kistér-

ség a megyéből részt vehet a közfoglalkoztatási minta
programban. Az idei évben október 20-tól 150 fő dolgozhat,
és januártól még 100 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Az
idén földutak javítása, téli munkák, például nádirtás, csator
nák tisztítása, vályogtégla készítés, majd januártól indul a
mezőgazdasági program, primőr zöldségtermesztés, abrak
takarmánynövények termesztése, gyógynövénytermesztés és
áIIattenyésztés. Ha a program jól működik, akkor átalakulhat
szociális szövetkezetté és a benne dolgozóknak biztos megél
hetést adó munkaheIIyé.

Sok minden változik az országban, az országgyűlés meg
alkotta Magyarország Alaptörvényét, melynek alapján sar
kalatos törvények változnak. Vannak akik erre úgy reagálnak,
hogy mi lesz akkor, ha így vagy úgy aIaIrul valami. Egy város
nak a hatályos törvények mentén keII gazdálkodni és saját
jogszabályairól dönteni. Természetesen mindig jól informál
tan, felkészülve a változásra. A közigazgatás átszervezése
során járási székheIIyé válhatunk. Készüljünk erre, és ne
azokat a lehetőségeket taglaljuk, hogy melyik épület nem
alkalmas, vagy miért nem lehet.

Karácsony közeledtével egy-két szót azokról, akik a
szeretet jegyében adtak, vagy adni akartak a városnak. Én
most csak a sikerekről fogok szólni. KáIIai Ferenc özvegye,
Mara asszony szinte számolatlanul küldte "haza" a Nemzet
Színészének megannyi emléktárgyát, kitüntetéseit. Vitéz Váry
józsef 6,5 miIIiós adományából valósággal megújult az
Őszikék Idősek Otthona. Nemrég pedig a Schöneckiek vál
tották be igéretüket és hoztak egy tűzoltó autót a városnak.

Advent van, várjuk a kis jézus születését, a szeretet ün
nepét.

Kívánok Gyomaendrőd minden polgárának békés, bol
dog karácsonyt és sikerekben gazdag újesztendőt I

Válji András polgármester

A TŰZOLTÓSÁG ESEMÉNYEI - vonulások
November l-jén, az endrődi kistemetőben összehordott fenyőgallyak, koszo
rúk, egyéb hulladék égett.
6-án a Fazekasi-holtág melletti ártérben száraz fű, avar égett, mintegy 200 m2

en.
7-én Gyomaendrőd és Hunya között, acsatornaparton égett száraz fű, avar.
l2-én a Kecsegés-zugban száraz fű, avar égett kb. 2 hektár területen, és
nyaralókat veszélyeztetett.
17-én Öregszőlő és Szarvas között egy nagyméretű faág zuhant telefonvezetékre,
ezt kellett eltávolítani.
lB-án a Táncsics utcában melléképület égett, amit három gépjármO-fecsken
dővel oltottak el.
20-án Gyomaendrőd és Dévaványa között, a csatornaparton égett száraz fű és
avar.
23-án aVásár\éri lakótelepen egy nagy fa megdőlt, és agarázssoron garázsokat
veszélyeztett, ki kellett vágni.

Német testvérvárosunkból, Schöneckből, a polgármester, Ludger Stüve
vezetésével egy delegáció járt Gyomaendrődön. A delegáció, amely nagyobb
részt partnervárosunk tűzoltóiból állt, nem jött üres kézzel. Egy szépen felújított,
ajándék tűzoltó gépjármű-fecskendőt hoztak, melynek adományozására novem
ber 20-án került sor a tűzoltólaktanyában. Várfi András polgármester, a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság elnöke vette át az új
tűzoltóautó kulcsát, majd a helyi tűzoltó parancsnok jelképesen üzembe is
helyezte.



4 ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 20 ll. DECEMBER

Záró rendezvény
Az önkormányzat sikeresen pályázott abelterületi belvizrendezésre ABelterületi

Vízrendezés VII. Ütem című projekt ünnepélyes záró rendezvénye november 28-án
volt. Ennek keretében ünnepélyesen átadták a besenyszegi részen az elkészült
műveket, aFő út melletti záportározókat, ahozzájuk csatlakozó elvezető csatornákat,
valamini a Görbekút, a Vidólaposi-csatorna (Rácz Lajos utca) egy szakaszának
burkolattal való ellátását.

Az eseményen jelen volt Nagyné Sós Ida minisztériumi osztályvezető, Szabó
János, a Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője,

Kulcsár László dr, az Agrárkamara megyei elnöke is. A projekt kivitelezését a
gyomaendrődi Tótka Sándor által igazgatott Tótkaép Kft. végezte A munkákban
zömében helyi munkavállalókat alkalmaztak

Az esemény résztvevői: dr Kulcsár László,Nagyné Sós Ida,
Várfi András polgármester, Tótka Sándor

Márlon-nap a tájházban

Dr Szonda István, vezető, akövetkezőket mondta lapunknak
Ez aMárton-napi rendezvényünk aGyomai Táj- és Alkotó Házban zajlott. Most

harmadik éve jött létre ez a november 11-e körüli esemény. Nagyszerű lehetőség

arra, hogy fiatalok, idősebbek, családok összejöjjenek itt, és aMárton-nap kapcsán
olyan népszokásokat elevenítsünk fel közösen, amelyek ehhez a naphoz kötődnek.

Kicsit Mártonról és a libáról is szól ez amai napunk itt. Előadást tartottam ajelen
lévőknek Szent Márton életéről, és azokról adolgokról, ami miatt ő szentté vált. A
gyerekek pedig közben a lúdtollal való szépírást gyakorolták ... Rájuk is fér, azt
hiszem, a mai gyerekekre a szépírás gyakorlása. Aztán különféle lermésekből

ragasztgattak liba alakzatokat, az udvaron egyszerű népi játékokkal, íjászattai töltöt
ték az időt. Éhségüket zsíros kenyérrel, ludaskásával és egyéb ételekkel csillapíthat
ták, de volt újborkóstoló is.

Őszi tantestületi kirándulás
2011. október 21-én a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanári kara a

Bibó István Általános Iskolába látogatott, Őr településre, amely Szabolcs
Szatmár-Bereg megyében található.

A kölcsönös együttműködési megállapodás a halmozottan hátrányos
gyerekek integrált nevelése érdekében jött létre. A tantestületek találkozója
során tapasztalatcserére, ismeretek bővítésére, jó gyakorlatok átadására,
átvételére, valamint baráti beszélgetésre került sor. A nevelők megtekintették az
iskolát és óvodát, bepillantást kaptak az őri kollégák oktató-nevelő munkájába.

A délutáni útirányt Nyírbátor felé vették a pedagógusok, ahol a Hardi
Csárdában elfogyasztották a finom ebédet. Ezután anevezetes Báthori-kastélyt
és a református templomot nézték meg, majd Máriapócson a görögkatolikus
templomba is betértek.

Gyomaendrőd ismerős tájai már esti fényben köszöntötték akirándulókat

Bemutató órák az interaktív tábla sokoldalú felhasználásáról
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2011 novemberében bemutató

órákon mutatta be a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megnyert
pályázat keretében kapott informatikai eszközök sokszínű használatát.

Az intézmény az "Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd

Város Önkormányzata által fenntartott iskolákban" című projekt keretében a Fő

úti és a Hősök úti épületegységben iskolai asztali számítógépeket, interaktív
prezentációs eszközöket (interaktív tábla, notebook, projektor) helyezhetett el a
tantermekben .

A bemutató órákon apedagógusok, szülők és érdeklődők egyaránt megta
pasztalhatták mindezen eszközöknek az oktatás-nevelés folyamatára gyakorolt
pozitív hatását.

Mi is az interaktív tábla?
Az interaktív tábla olyan eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja

össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak vezérlése a
tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra ment
hetővé válnak. Tehát képzeljük el a táblát úgy, mint egy hatalmas érintő

képernyő!, amelyet az utolsó padban ülő diák is jól lát.
Az alsós diákoknál Orbán Józsefné az 1.a osztályban irodalomóra kere

tében, Hornokné Lapatinszki Gizella a2.c osztályban környezetismeret órán, fel
sőben pedig Uhrin Attiláné aB.b osztályban földrajzórán és Oinya Lívia az 5.b
osztályban történelemórán mutatta be az interaktív tábla sokféle felhasználási
lehetőségeit. A táblákkal olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a
rávetített objektumok, az internet és multimédiás CO-k kínálta lehetőségekkel,

melyekben a diákok és a pedagógus kreativitását kihasználva, igazi problé
mamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulva
sajátíthatják el atananyagokat.

A látogatók megtapasztalhatták azt is, hogy az interaktív tábla használatával
alanórák szórakoztalóbbak lettek, a diákok és a pedagógusok egyaránt
motiváltabbakká, az órák frontálíssága együttműködővé vált. A tanulók érdek
lődése megnőtt, a felhasználási utasításokat gyorsan megtanulták. Többet
mozoghattak az órán, aktívabbak voltak.
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Franciaországi szakmai gyakorlat
Nagy meglepetés ért bennünket, amikor megtudtuk, hogy asok jelentkező közül

mi, hatan - a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi, OrosháZi és
Békési tagintézmények tanulói - vehetünk részt a franciaországi háromhetes szak
mai gyakorlaton. Izgatottan vártuk, hogy az otthon megszerzett tudásunkkal hogyan
álljuk meg a helyünket külföldön. Hajtott bennünket a kalandvágy és a kíváncsi
ság is.

Utunk során kisebb-nagyobb pihenőkkel áthaladtunk Szlovénián és Olaszor
szágon. Első éjszakánkat Európa legmagasabban fekvő településén töltötlük az
Alpokban. Nagyon izgatottak voltunk az első közös hócsatánkon.

Reggel útra keltünk, és délután megérkeztünk afrancia partnerekhez Agyakor
lat során három részre oszlott acsapatunk. Gáspár Dániel az iskola tangazdaságához
tartozó bio-sertéstelepet választotta gyakorlati helyéül. Győri Tamás és Buzi Róbert
egy helyi vállalkozáshoz kerültek, ahol vágókacsákkal és szarvasmarhával foglal
koznak. Rácz Roland, Varga Kfisztina és Kovács Tímea az iskola mellett elterülő

lovasközpontban tették hasznossá magukat.
A bio-sertéstelepen automatizált etető és itató berendezések találhatók. Itt a

malacokat nyolc hetes korukban választják le akocáktól. Franciaországban nagyon
nagy kereslet van abio-sertéshÚsra. Dani segédkezett afialásnál és asertések gon
dozásánál.

Robi és Tomi akacsafarmon gyakorolták akacsák tömését, levágását és feldol
gozását. Megfigyelték, hogy egy tömött kacsa mája akár fél kilogrammosra is meg
nőhet. A szarvasmarhatelepen traktorra szálltak, és a takarmány beszállítását
végezték.

Alovasfarmon Kriszti, Roland és Timi takarították abokszokat, elátták alovakat.
Az itt eltöltött idő során volt lehetőségük lovaglásra egy profi lovasoktató jelen
létében. Jó hangulatban telt az idő, nem maradt el aviccelődés és ajáték sem.

Ahétvégéket Franciaország látványosságainak felfedezésével töltöttük. Többek
között túráztunk ahegyekben, jártunk templomokban, várakban, és láthattuk avörös
kövekből épült Collonge la Rouge települést is.

Az utolsó hétvégét Párizsban töltöttük. Megnéztük aváros látványosságai közül
a Notre-Dame-ot, az Eiffel-tornyot és végigsétáltunk aChamps-Elysées sugárúton,
megtekintettük aDiadalívet.

A három hét során szert tettünk szakmai tapasztalatra, francia tudásra, sok új
barátra.

A francia diákok ajövő évben jönnek houánk hasonló gyakorlatra.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznosan töltöttük el agyakorlatot, és szívesen

rogunk majd visszagondolni az itt eltöltött időre és emberekre.
Ami mottónk.
MI ALEONARDO CSALÁD VAGYUNKI

SZERESSÜK EGYMÁST, GYEREKEKI Leonardós diákok.

KÖSZÖNET
A Suttyomba Alapítvány ezúton mond köszönetet támogatóinak a 2011. évi segitségért,

amelynek köszönhetően idén is megrendezésre kerülhettek Gyomaendrődön anépmüvészeti ren
dezvényeink, fesztiválunk és táncházaink.

Köszönjük a támogatást a Nemzeti Kulturális Alap ígazgatóságának, Gyomaendrőd Város
Önkormányzalának, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, továbbá köszönjük mindenkinek,
aki adója 1"Io-ával alapilványunkal támogatta!

Évzáró láncházunkra 2011. december lD-én 16.00 órától kerűl sor az Apolló Pizzériában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunkl

Suttyomba Alapítvány

Kis Bálint, néhai gyomai rektor tanító élete és munkássága
Cs. Szabó István előadásából (1.)

Nemrégiben arra a megtisztelő feladatra kaptam felkérést, hogy Kis Bálint,
kiváló gyomai rektortanitó úrról tartsak előadást. Erre az előadásra került sor 2011.
október 22-én, szombaton, az endrődi NépháZban "EgyháZ és Oktatás néprajzi kon
ferencia" keretében. A mai "gyomaiak" sajnos igen keveset hallhattak, hallottak Kis
Bálintról. Akik avolt Dimitrov utcában laknak, mára már ismét Kis Bálint utcában.
Merem remélni, kaptak némi felvilágosítást arról, hogy ki is volt utcájuk névadója
Először 1931-ben határozott úgy a korabeli községi képviselő-testület, hogy utcát
neveznek el Kis Bálintról, az eladdig Selyem, illetve 1852-tőI19ü6-ig Kisrét utcának
ismert utcát. Ma sem értem miért van még Gyomán is Ságvári E, Sebes Gy., Hámán
Kató, Somogyi Béla stb. utca? Mi, gyomaiak - már akik még maradtunk azoknak
(akár a távolból is) - különösen 1945 után keveset vagy semmit sem törődtünk

szülőföldünk azon férfiaival, snemkülönben asszonyaival, leányaival, akik sokat tet
tek, hírnevet szereztek ennek ahajdan pezsgő paraszti-polgári életet élő Gyomának.
Az 1980-as évek elején én még láttam Kis Bálint szürkemárvány sírkövét az Oreg
temetőben. Feliratát le is írtam, ekkor már a "felszámol t" sirokról összedobált sír
kövek között volt: "Itt nyugszik Deli Mária, meghalt életének 79-dik évében 1878.
nov. 8. és fia Kis Bálint született 1828. jan 17-én, 1848/49-ben volt a magyar
szabadság harczosa 1851-1886-ig volt városunk felejthetetlen rektora, meghalt
életének 69-dik évében 1896. nov. 2-án. Béke hamvatokra amiglen eljőnek új életre
hivó angyalai aBölcs Teremtőnek. Ezen emléket készitette akét hálás unoka Bertalan
és Dániel."

Istennek legyen hálal Kovácsné Nagy Katalin tanárnő és támogatói, segítő

munkájának köszönhetően ma iskola őrzi nevét Gyomán Életéről rövid, de kiváló,
szorgalmas kutatásokon alapuló közlemény jelent meg Kovácsné Nagy Katalin tol
lából a Mozaik (Gyomai Szülőföld Baráti Kör kiadásában) 2002. január I. évf 1.
számában. Sajnos irathagyatéka, könyvtára nem maradi ránk, illetve talán lappang
belőle itt-ott szórványemlék. Házát is csak bizonytalan feltételezések mellett vél
hetjük a hajdani "Karsai szódás-féle" háZ vagy a mai Katona József Művelődési

Központ helyén - előbbi ma Vidovszky Gyűjtemény, azaz a Kossuth Lajos utca
9-11. szám alatt.

Kis Bálint 1828. január 17-én született az Abaúj-Torna vármegyei Jósvafőn,

édesapja Nagymihályi Kis Dániel, édesanyja nemes Deli Mária. Nagyapja Nagy
mihályi Kis András református lelkipásztor, nagyanyja Szabó Sára. Nővére Kis Mária
1840-ben 20 esztendősen feleségül ment nemes Mészáros János varbóci lakoshoz,
két fiuk született Dániel és Bertalan. Ekét legényke árvaság ra jutván gyámatyjukhoz
kerültek Gyomára, Kis Bálint háZához, s ő gondoskodott azután róluk. Kis Dániel
Jósvafőre került református tanitónak, sami Kis Bálintunk itt végezte elemi iskoláit
édesapja keze alatt. Majd elemi iskola után a miskolci református gimnázium
következett. Édesapja 1838-ban meghalt. Bálint 1841-ben édesapja régi jó barátja,
Steller János tanár kezei alá került a Isonci református gimnáziumba. Innen jutott ki
segédtanítónak Heténybe és Alsónémedibe. Tovább folytatva magasabb szinten
tanulmányokat 1847-ben Debrecenbe, areformátus Kollégiumba iratkozott be.

Az 1848/49-es szabadságharcban honvédként harcolt, savilágosi fegyverleté
tel után mint "elbocsátó leveles" újfent jelentkezelt Debrecenbe tanulmányai foly
tatására. 1851-ben itt érte a gyomai református egyház meghívása rektortanítói
állásra. A gyomai rektortanitói pozíciÓ jól jövedelmező helynek számított régóta.
Hiszen a gyomai iskola a debreceni Református Kollégium "partikulája" volt, azaz
fiókiskolája, s a debreceni kollégiumi tanmenel s rend szerint tanítottak. Mivel jól
jövedelmező hely volt, ide jöttek egy-két évre akülföldi akadémiákra készülő diákok,
hogy ottani tanulmányaik költségét előteremtsék (természetesen ehhez kellett mások
támogatása is). Ez utóbbi rendszert nevezték "académiai promotio"-nak.

Amikor Kis Bálint Gyomára érkezett, még DávidháZi Sámuel voll az első

lelkipásztor, aki 1818-tól haláláig, 1862-ig szolgálta agyomai református egyháZat.
Közösségformáló "filantrop" (emberbarát, jótékonykodó személy) beállítottságú lel
kész volt öltözködésétől kezdve abeszédmódján keresztül minden tettéig az egysze
rűség, s'a szigorú erkölcs jellemezle. Minden, kényelmet szolgáló dolgot elítélt. Ő
írta meg Gyoma történetét először (kézirat agyomai református egyháZ irattárban).
Sírja az Öregtemetőben a "szántóföld" közepén fákkal, bokrokkal benőve még lát
ható. 1872-ben egy, még - mondhatni - nagyobb egyéniség került Gyomára lel
késznek, Garzó Gyula, aki agyönki református gimnáZium igazgatói székét hagyta ott
a gyomai első lelkészi állásért. ő volt több iskola építője, atemplom 1879. évi fel
újítója, számos szervezeti megújítást kezdeményezett. Irodalmi munkássága, politi
kai tevékenysége a"Gyomaendrődi Ki-kicsoda" kötetben felsorolva olvasható. Ama
még Gyomán látható régi épületek az ő munkásságának eredményei (egyháZi és
világi épületek). Módosabb gazdacsaládokat is ő buzdított "csinosabb házak"
építésére



6 ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 20 ll. DECEMBER
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AGRO ARUHAZ

Fő út 15. sz.
Befőttes üveg és tető, cefrés műanyag hordók
Fűnyírók, gumicsizma, takaró ponyva, fólia

Üstök, zománcos, üstházak
Demizsonok, drótkerítés, fejsze, fűrész, létrák

Festékáruk, zománcok, glettek, falfestékek
Szivattyúk, permetezők

Virágföld, cserepek, virághagymák (tulipán, jácint,
krokusz ... ), rózsatövek!

Kályha, kandalló
Műanyag kuka, munkavédelmi kesztyű, bakancs

Hólapát, szóróanyag, adventi gyertyák, ajándékok
Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

7~ ?'Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032
9léllolles. kaNkMHwi iinnepeket,
é.~ 60ldqy ii eSz(;endőtkfuámmkl

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l.
Tel./fax: 66/282-095, 06120/9142-122

E-maiI: rozak.ft@rozakft.hu

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

:_-, , _-:' , -'_ 'x ~e//e_~~~_~~n,~~_~~~!'.~~_~~:.~~-~~~:'r. '._,' ,',J

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

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

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
.~". rendellenességek megszüntetése

.-'""'?~ ~~.=-" • nyaki eredetű szédülések megszüntetése
~: • sportsé~lések, ~zü~eti bánt~lmak kezelése
~ • hagyomanyos kínaI orvosIas
.~ • ftilakupunktúrás fogyókúra
W .porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

: dr. Garzó Péter természetgyógyász
I

l ~~!?_i!~~~?_~~~~~:!?_~::!?_? _

upc direct
A jó dolgok az égből jönnek

I ...../

~
Gondolkozás nélkül!

Karácsonyra UPC Oirect!
UPC Direcf bármilyen TV-re kiváló képminőséggel!

Direct Light csomag már havi 990 Ft-tól
Direcf Plusz és Superpak csomagoknál

akár ingyenes bekötéssel!
8cki7tésJ d~"ó1 érdckl6djön! Beköct!:si dljról érdeklödjönl Ingyenes bcüzem::Jés:sdI!! Ingyenes beúzcrrrlCssd!f!

DirectUght Direct DirectPIusz SuperPak

csomag Medium csomag csomag
12 csatomavcJ 54 csatorrrivaJ 74 csatorrrivoJ 83 csatorrrlvaJ
1190 Ft helyett 2500 Ft helyett 3900 Ft helyett DVR+HD csomaggaJ

6 hónapíg csal< 990 Ft 6 hénapig csal< Z()()() Ft 9 hinapig csak 3500 Ft csak 6300 Ft

HA KARÁCSONY AKKOR

~6 D

~mID~
KARÁCSONYI DíSZEK

DíSZTÁRGYAK, CSOMAGOLÓK
V1LÁGíTÓK, AJÁNDÉKOK
ÉS SOK MÁs ÉRDEKESSÉG

2000 Ft feletti vásárlás esetén
ajándékkal kedveskedünk!

December 18-én és 24-én is nyitva
8.30-12.00-ig

Két ünnep között a turiban
ALKALMI RUHÁK
nagy választékban

GyomaendrődMikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

Egyelőfizetésenbelül max. 4 db beltéri egységet,
ezen belül 2 db rögzítős DVR egységet tudunk biztositani.

Az ingyenes beüzemelést 2 beltéri egységig, ezen belül max. 1 db DVR
egységig tudjuk biztositani a megjelölt csomagoknál!

A szolgáltatás részleteivei kapcsolatban keressen bennünket o lenti telefonszámokon

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

Mobi/: 20/535-4330; 20/236-7170; 20/337-8010
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Fürj Katalin: A krokodil félelme

A művészeti iskola legújabb hírei
Hevesi-Nagy Anikó, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény veze

tője a következőket nyilatkozta lapunknak az új tanéwel kapcsolatos változá
sokról.

"Az idén szeptembertől nagy pezsgés indult be iskolánk életében. Két új,
nagyon tehetséges gitártanárunk van a gitár tanszakon, akiket a gyerekek és a
szülők is nagyon megkedveltek. Tóth Richárd dzsesszgitáros Budapestről jár
hozzánk, Papp Gábor pedig klasszikusgitár szakon oktat, mellette még egyete
mi tanulmányait végzi. A hangszer iránti nagy érdeklődés miatt már az idén
várakozólistát kellett állítanunk ajövő tanévre vonatkozólag.

Észrevettük, hogya klasszíkus zenét tanuló gyerekek gyakran csak azokat a
darabokat ismerik, amelyeket tananyagként tanulnak, és nem ígazán
tudnak/mernek hangszerükön egyéb műveket, illetve más műfajokat kipróbálni,
kreatívan kísérletezgetni. Ezért tantárgyi bővítésként negyedik év után aheti két
szolfézsóra egy órára csökkent, így beléphetett az improvizáció tantárgy, a
rögtönzés művészetének oktatása, egyelőre a zongoristák és agitárosok
körében. Távolabbi célunk persze az, hogy képzésünk elmozdulhasson - a
klasszikus zenei oktatás megőrzése mellett - a dzsessz műfaj irányába is. A
fúvósok számára a heti egy óra zenekari gyakorlat vált kötelezővé ötödik évtől,

így minden fúvós megismerheti az egymásra figyelés, a közös muzsikálás
örömét.

Kezdő növendékeinknek a csoportos szolfézsoktatást a katolikus és az
endrődi általános iskolákban az idei tanévtől Tóthné Kele Ágnes és Nagy Ildikó
énekzene szakos kollégák tartják. Természetesen hangszeres tanáraink továbbra
is kijárnak ezekbe az iskolákba, ha igény van rá akisebbek körében.

Szeptembertől már nem indítottuk be a társastánc oktatását, mert aváros
ban két egyesület is - nagyon szép eredményeket felmutatva - foglalkozik ezzel
a területtel.

A Nílusi krokodilus
Az embertől reszketett,
Hiszen az ő bőréből

Gyűjtögetett készletet.

Nem volt arról fogalma sem,
Hogyan védje életét,
Ezért a bölcs vízilótól
Sürgős tanácsokat kért.

A víziló ajánlotta,
Hogy mikor az ember épp
Fegyverénektávcsövébe
Fél szemével belenéz,

Csapjon egyet farkával a
Krokodil feléje,
Ettől üljön az emberke
Egyenesen fenékre.

így is tett a krokodilus,
De a terv nem sikerült,
Mert az ember a csapástól
Fenékre biz' nem csücsült.

Rálőtte a villám golyót
A krokodil hátára,
Nem talált és szerencsére
Utolsó volt a tárba'.

Visszament a vízilóhoz,
Kért egy újabb tanácsot,
Mi lenne az ember ellen
A leginkább hatásos.

Azt mondta a víziló, hogy
Vicsorítsa a fogát,
így az ember megijed majd
És elillan szaporán.

Vicsor ide, vicsor oda,
Túl merész volt az ember.
A nevét még nem is mondtam,
Úgy hívták őt, hogy Mermer.

Szomorú lett a krokodil:
Táska lesz a bőrömből,

Szobrot sem faragnak rólam
Színes, erős kőtömbből. -

- Borítsd fel a ringó hajót,
Essen vízbe a piszok,
Tanulja meg végre már, hogy
Krokodilt ölni tilos! -

Aláúszott a krokodil
A libegő hajónak,
Felborult az emberrel a
Vízen úszó kis csónak.

Pórul járt hát így a gonosz
Krokodilbőrt begyűjtő,

Vagyis inkább úgy mondanám
Haszontalan pénzfüggő.

Többé már ő krokodilból
Cipőt nem készíthetett,
Kereshetett egészen más,
Nehezebb munkahelyet.

További híreink büszkeséggel töltenek el bennünket:
"Képzős" diákjaink szép sikereket értek el Szentesen október végén, a

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kiírt "Állatok világa"
Országos Képző- és Iparművészeti Versenyen. A zsűrinek az ország minden
részéből és ahatáron túlról érkezett 500 darab pályamű közül kellett kiválaszta
nia a legjobbakat. Az eredmények:

1. hely: Soczó Tamás, Képalkotás kategória, 2. korcsoport
3. hely: Farkas Cintia, Tárgyalkotás kat., 2. korcsoport
3. hely: Megyeri Erika, Tárgyalkotás kat., 3. korcsoport.
Felkészítő tanáruk Hevesi-Nagy Anikó. A döntőbe jutott műveket a

szervezők egy kiállításon mutatták be, amely 2011. november 30-ig volt
megtekinthető aMűvészetek Házában, Szentesen.

2011. 11. 26-án került megrendezésre a IX. Szentesi Kamara Gyermek
Néptánc Fesztivál aSzentesi Zöldág Táncegyüttes szervezésében. Néptánc tan
szakos növendékei nk Weigert László "Eleki" és Csurák Ildikó "Pulyaságok"
című koreográfiájával neveztek aversenyre A szakmai zsűri a legidősebb kor
csoportban agyomaendrődi táncosokat jutalmazta Fesztivál-díjjal.

Az érzékelhető, pozitív irányú változások minden tanszakra, tanárra és
diákra ösztönzőleg hatnak, folyamatosak a szereplések, a versenyek, a tansza
kok közötti együttműködések Erről mindazok meggyőződhetnek, akik ellátogat
nak iskolánk hagyományos karácsonyi műsorára, ahol növendékeink és
tanárai nk közösen lépnek fel. A koncert helyszíne aKisréti utca 27. szám alatti
hangversenytermünk lesz, aműsor 2011. december 16-án, 17 órakor kezdődik.

Minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várunkl -HI~A-

Hírek a Rózsahegyi iskolából
(Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola honlapján.
www.rozsahegyiiskolahu)

Iskolagyúlés
Ünnepi műsor keretében emlékeztek meg atanulók az 1956-os eseményekről

Az irodalmo szakkörösök, énekkarosok korabeli dokumentumokból idézve,
versekkel, dalokkal emlékeztek a forradalmárokra

A műsor után Farkas Zoltánné igazgatónő értékelte az elmúlt időszakot.

Megköszönte agyerekek részvételét a hulladékgyűjtésben, akik közel négyszázezer
forint értékű, újra felhasználható anyagot gyűjtöttek. Kiemelte a különböző

versenyeken elért eredményeket és megdicsérte arésztvevőket.

Versenyek
ABolyai Matematika Csapatversenyre 48 gyerek utazott el Szarvasra. Közülük

a "Nekem 8" csapat megyei ötödik helyezést ért el Tagjai: Biró Adrienn, Forgács
Genovéva, Korsós Vivien és Szerető József 8.a osztályosok.

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Angol-amerikai országismereti
vetélkedő Sarkadon. A háromlős csapatnak az első fordulóban egy angol nyelvű

országot kellett bemutatnia. Amásodik fordulóban az angol nyelvterület kultúrája és
történelme volt a téma. Végül amásodik helyezettek díját vehette át Biró Adrienn,
Gonda Bettina és Korsós Vivien.

A Takarékossági Világnap alkalmából meghirdetett Gyomaendrődhöz kap
csolódó esszépályázaton második helyezést ért el Vaszkó Ágnes 5.b és Vári Edina
8.a osztályos tanuló

Arajzpályázaton első lett Meszlényi Jázmin l.b és Forgács Genovéva 8.a osztá
lyos, második helyezést ért el Nemes Ágota 3c, Gonda Bettina 8.a és harmadik
helyen értékelték Mester Lilla 1.b valamint Kulik Adrienn 7.b osztályos tanulót. Az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet értékes díjakkal jutalmazta anyerteseket.

Kirándulások
Aharmadik évfolyamosok Szarvason, az Arborétumban figyelték meg az őszi

fák, bokrok gyönyörű színeit. Megnézték aVíziszínpadot és agyaloghídon is átsétál
tak.

A8.a-sok tartalmas napot töltöttek el Budapesten november 18-án.
ATermészettudományi Múzeumban épp akkor nyitották meg az Eltünt világok

- A dinoszauruszok kora Magyarországon című kiállítást. A megnyitón részt vett
Süsü és hangja, Bodrogi Gyula színművész is. ALáthatatlan kiállításon meg tapasz
tal hatták avak és látássérült emberek életét. Megilletődve jöttek ki újra a fényre. A
Planetáriumban aTudományok délutánjának keretében két előadást is megnéztek,
ismerkedtek atávcsövekkel, űrkutatási eszközökkel
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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
ta', kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BáTkai Zsolt, Gyomaendröd, Bocskai u. 59. .J
~--~-------------------
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TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Akác, tölgy, bükk tűzifa - hasítva is!

BORSODI SZÉN
ismét kapható! ,

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

Fax: 66/280-259; 66/284-812 este
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!

FÉM CSARNDKDK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

HETI KET
'UTI AL KAL OM MAL
@ (HÉTFON ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'u~\ TELJES ARUCSERE!
: • Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás :
! • Magánnyomozást vállalok!. ,
: Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu :
~-~-------------------------------------------------~

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8.30-12-lg

Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

Elérhetőségek:

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

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt.!

STIHL kisgépek a készlet erejéig!
MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókl

STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák
Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Mosógépek~ hűtó'k, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények!

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

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

kandallók nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!
Fűtéskorszerüsítés, fürdőszoba kivitelezéshez

kivitelezőt tudunk ajánlani.

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

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen.

, "" ~~~

I~ TEMETKEZESI SZOLGALTATAS :~
i" >-

~.. Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés ;-1

ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám ~

06/30/630-80-97 CsóKe János
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

>~ Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269
~..':'"::..:"'2..-:::."':":::.::.'t.G..':::.."'2Z:::::::-:::z."Z.U-:-::...~~tt":::.-zz::::::::.·~.:z."t.~-..::.'UU-."~,:,::2:.'Z.."Z.:2.:z.:'2':.~'1...'2..~uZ::,,--:-<~~·":-"'>·

F7SSz.:..;;:;':::'7;:"""S>~"""S-~S%z.:.'"':S:::S-.".:$SS$$SZ%S$%%%SSSS..%$%S$%.ssSZS%%ZZ%-ZSS$S::':S»~

t "Szép ruhában, arany ajtón t
~. kopogsz most, hogy szabad-e?"
}~: Weöres Sándor
\:.
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Állatorvosunk levele

EBADÓ
Rendőrségiajánlás a falopások megelőzésére

TISZTELT ERDŐTULAJDONOSOK !

(folytatás a 10. oldalon)

Kérdések és válaszok a szemétszállításról
AGyomaközszolg Kft. tájékoztatója a lakossági szemétszállítá

aktuális kérdéseiról

Ahogy már értesültek róla, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hul
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatal
mazás alapján, ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 16/2002 (IV 10.) EüM
rendelettel összhangban megalkotta a 14/2011 önkormányzati rendeletét,
amely kimondja, hogya hulladékot kertes házaknál hetente egyszer, társashá
zaknál hetente kétszer kell elszállítani.

Mivel ezzel kapcsolatban sok kérdés merült fel, szeretném ezeket tisztázni,
megkönnyítve cégünk és az Önök közötti kommunikáciÓt.

1. Miért kell mindenkinek egységesen heti egyszeri űrítést fizetni?
Az országos szinten betartandó köztisztasági törvények alapján minden

önkormányzatnak ezzel összhangban kell rendeletet alkotni, illetve gazdálkodni.
A díjszabás, a kedvezményezettek kijelölése, a hulladék-elszállítás rendjének
meghatározása a helyí önkormányzat feladata. A szolgáltató (jelen esetben a
GYOMAKÖZSZOLG KFT) csakis ezen rendelkezéseket hajthatja végre

2. Miért van (még mindig) szükség a vonalkódokra?
Avonalkód az ügyfelek nyílvántartására, érvényes szerződések figyelésére,

illetve az ürítések mennyiségének mérésére szolgál. Csak így tudjuk nyomon
követní, hogy az ingatlantulajdonos jogosan veszi-e igénybe a szolgáltatást.
Ezért kérjük, hogy ha az ingatlantulajdonos személyében változás következik be,
azt mindenképpen Jelezzék nekünk, hogy számlázáskor ne legyen Önöknek
kellemetlenségei

Ma Magyarország területének ötödét borítja erdő, ez közel 2 millió hektárt
jelent. Az erdő 66%-a gazdasági szervezetek, 12%-a egyéni társaságok kezelé
sében található A tél közeledtével hangsúlyos probléma az erdőterületek va
gyonvédelme, a falopások megelőzése.

Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen jellegű jogsértések megyénket is
elérték. Az eltulajdonított fa értéke apár ezer forinttól a több százezer forintig is
terjedhet. Esetenként védett fafajok válnak az elkövetők "áldozatává" . Az erdős

területek általában a lakott településektől távol esnek, ritkán látogatottak, ami
megnehezíti az ezen bűncselekmények elleni hatékony védekezést.

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik. A tulaj
donostól is függ az, hogy erdős területe mennyire válik az elkövetők célpont
jává. Gondolja át mit tett, illetve mit tehet védelme érdekében I

Arendőrség az alábbiakat javasolja:
Atulajdonosok beszéljék meg egymás között, hogy folyamatosan figyelem

mel kísérik, látogatják - célszerű lehet a látogatások időpontját előre egyeztet
ni, annak érdekében, hogya terület sokáig ne legyen magára hagyatott - az
erdőterületeket, értesitik egymást, ha gyanús körülményt észlelnek Ameny
nyiben gyanús személyek mozgását tapasztalják a területen, jegyezzék meg
személyleírásukat, gépjárművük rendszámát l

Ha a településen működik polgárőrség, mezőőri, tanyagondnoki szolgálat,
természetvédelmi őrszolgálat, vadásztársaság, velük, Illetve az erdészekkel is
célszerű felvenni a kapcsolatot, kérve, hogy tevékenységük során kísérjék
figyelemmel az adott területet.

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget a
107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a szükséges információkat.
Amennyiben lehetséges ahelyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha ahelyszínen bár
milyen változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Ezen bűncselekmények megelőzése közös érdekünk, ezért kérem lehe
tőségeikhez képest vegyék figyelembe javaslatainkati

ivatal ólHírek a

A parlament 337 igen, egy nem szavazattai és tizenöt tar
tózkodással néhány napja elfogadta az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998-as törvény módosítását. A jövőben az
önkormányzatok ebadót vethetnek ki a településükön összeírt
ebekre. Az adó mértéke hatezer forint, veszélyesnek minősí

tett eb esetén akár 20 OOO forint is lehet. Az adót ebrendészeti
hozzájárulás címén szedhetik be a kutyák gazdáitól.

Ez alól kivételt élveznek a mentő, jelző, vakvezető, rok
kantsegítő vagy terápiás; a Magyar Honvédségben, rendvé
delmi szerveknél, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy köz
feladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott; az ivartalanított; az
ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebren
dészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet kutyatelep-helyén
tartott; valamint állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy
állatvédelmi szervezettől örökbefogadott kutyák.

Az önkormányzatok ugyanakkor maguk dönthetik el, hogy
beszedik-e a hozzájárulást. Veszélyes ebnek azon kutyák
minősülnek, amelyek fizikai sérülést okoztak (embert martak),
vagy fizikai vagy pszichikai állapotuk alapján feltételezhető,

hogy fizikai sérülést okozhatnak (agresszív fajtának minősítik).

Az ivartalanított állatok, valamint az őshonos magyar kutya
fajták után nem szedhető adó - kivéve, ha az ebet veszé
lyesnek minősítették, ez esetben az adó mértéke is maga
sabb, húszezer forint lehet.

Emellett megváltoznak a prémtermelésre vonatkozó
szabályok is. Alapvetőer. '1em lehet majd állatot tartani a szőr

méjéért, de ez alól lesznek kivételek, amelyeket csak később

szabályoznak a törvény végrehajtási rendeletében. A módo
sítás eredetileg megtiltotta volna az élő állatok nyeremény
játék díjaként történő felhasználását is az állatok védelme
érdekében, de a végül elfogadott szöveg szerint szintén végre
hajtási rendeletben szabályozzák majd a kivételeket.

Őshonos magyar fajták:
Kuvasz, komondor - a hongfoglaló magyarok hozták őket

magukkal. A kuvaszt vadászatra és terelésre, akomondort
őrzésre tartották.

Magyar vizsla - apróvadak vadászatára használták; drót
szőrű változatát az 1930-as években tenyésztették ki.

Puli, pumi, mudi - terelő munkakutyák.
Magyar agár - legősibb vadászkutyánk; keletről hozták

magukkal a magyar törzsek.
Erdélyi kopó - elődje, a pannon kopó, a történelmi Ma

gyarország területén alakult ki.
További újdonság, hogy "veszettség elleni oltás járvány

védelmi, továbbá ebrendészeti" feladatok elvégzése érde
kében az önkormányzatok háromévente legalább egy alka
lommal ebösszeírást végeznek. Ekkor az állatok gazdáinak
nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint
többek között a kutya fajtáját, születési idejét, nemét, színét,
nevét rögzítik.

Hogy valójában hogyan is fog lezajlani ennek a törvénynek
a végrehajtása, végrehajthatósága, a végrehajtására ki
adandó Kormányrendelet fogja majd szabályozni. Érdeklődés
sei várjuk!

dr. Kondé Gábor állatorvos
Gyomaendrőd, Fő út 149.
Kondoros, Bacsó Béla u. 30
Tel.: 30/9032-998
konde@kondorosiktv.hu
www.konde.sokoldal.hu
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(folytatás a9. oldalról)

3. Miért nem vitték el akukámal?
Egyes anyagok elhelyezése veszélyeztetheti mások egészségét (égési mel

léktermék, állati eredetű hulladék, veszélyes anyagok stb) ezeket adolgozóink
nem kötelesek elszállítani. Az edényzet tisztán tartása az ügyfél feladata. Ha a
hulladék összetömörödött, vagy megfagyott, vagy olyan anyag van benne, ami
miatt nem szállítható (pl építési törmelék). azt a tulajdonosnak kell üríthetővé

tennie (14/20n Kt. 7. 13.§).
Előfordulhat az is, hogy valaki későn tette ki aszemétgyűjtőt. Dolgozóink a

szoros ütemterv és ürítési rend miatt nem tudnak visszamenni akorábbi helyre.
Kérjük, hogya kukákat reggel 7-re helyezzék kil

4. Akik kevesel ünlenek, illelve nincs szemelük, kaphalnak-e kedvezményt?
A 14/20n Kt. rendelet 18. §-a pontosan meghatározza a kedvez-mé

nyezettek körét: a) Amennyiben Ön egyedül élő, az öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött személy, 60 l-es kedvezményt kaphat. b) Az egyedül élő személy,
akinek havi jövedelme nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori leg
kisebb összegének kétszeresét (57.000 Ft), ahulladékszállítás díjából50% ked
vezményben részesülhet. c) Alakatlan ingatlan tulajdonosa mentességet is kér
het. ft, kéreimeket apolgármesteri hivatal városüzemeltetési és vagyongazdálko
dási osztályára kell benyújtani, ők adnak akedvezményről igazolást, ami alapján
aszolgáltató atovábbiakban eljár.

5. Miérl fonlos az, hogyavonalkód sérülésmenles legyen, a megfelelő

űrtarlalomra szóljon?
Legtöbbször asérülés avonalkódon nem látható, azonban a leolvasó ké

szülék érzékeli ahibákat. Amegszűnt szerződések, illetve érvénytelen vonalkó
dok kiszűrése a cél. Fontos, hogy minden edényzetre a megfelelő űrtartaimat

jelölő címke kerüljön, mivel számlázásnál akülönböző szemétgyűjtők más árka
íegóriába esnek. Helytelen vonalkód alkalmazása miatt a kukát nem áll mó
dunkban kiüríteni.

6. Ki lehet cserélni a vonalkódol akukaedény kicserélése nélkül?
Más edényzetet jelölő vonalkódra nem. Azonban ha a lakos 60 l-es ked

vezményre kapott határozattal felkeresi irodánkat, a kedvezményt jelölő új vo
nalkódot megkapja. Továbbá ha avonalkód sérül, elhasználódik, akkor ugyan
olyan vonalkódra (címke) térítésmentesen jogosult az ügyfél, személyes átvétel
lel az irodánkban.

l Akkor is kell szerződést kölni, ha nincs szilárd burkolatú út?
Igen. Földes utaknál azsákos hulladékelszállításra kell szerződést kötni heti

1 alkalomra. Az erre rendszeresített zsákot a GYOMAKÖZSZOLG KFT. irodájá
ban kell átvenni.

8. Mi ateendő, ha akukám eltört?
Abban az esetben, ha bizonyítottan az ürítés során aszolgáltató hibájából

törik el, a szolgáltató köteles azt olyan állapotba hozni (javítani), hogy az to
vábbra is használható legyen. Amennyiben ez akuka állapota miatt nem lehet
séges, új edényzetet biztosítunk.

Azonban akkor, ha az ügyfél afelelős atörésért (a szemétgyűjtő túl volt ter
helve, elöregedett, vagy rossz volt aminősége), akkor ő köteles egy új, azonos
űrtartalmú kukaedény beszerzésére.

Aszolgáltató atörésről értesítőt (cédulát) hagya helyszínen, vagy ha lehet
séges közvetlenül egyeztet az ügyféllel az esetről. Kérjük, hogy ha az eset vitás,
keressék fel ügyfélszolgálatunkat akivizsgálás érdekében.

9. Milyen iratok kellenek az ügyintézésre?
Az ügyintézéshez arcképes igazolvány, lakcímkártya, akadályoztatás esetén

meghatalmazás.

Reméljük, a felhívásból sok felmerülő kérdésükre választ találtak. Ezúton
kérjük a szíves közreműködésüket, hogy cégünk a továbbiakban is mindenki
számára kielégítő szolgáltatást nyújthasson. Amennyiben bármi kérdése,
észrevétele van, kérjük, keresse az irodánkban munkatársunkat!

Január elsejétól új helyi adórendelet lép hatályba
November 4-én kihirdette a jegyző a képviselő-testület októberi ülésén

alkotott új adórendeletet. Ahelyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányza
ti rendelet 2012. január elsején lép hatályba.

Lényeges tudni, hogya helyi adókról szóló új önkormányzati rendeletben
adómérték-változtatásra nem került sor, minden adónemnél megmaradt az eddi
gi adóztatás i struktúra és adómérték.

A változás egyik lényeges eleme az adózók és adóhatóság szempontjából
is, hogy minden adónemnél biztosítva lett az elektronikus adóbevallás lehe
tősége. Az iparűzési adó esetében az ÁNYK-programmal kitölthető elektronikus
adóbevallás benyújtása azonban nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is
lesz. Ennek megfelelően kötelező lesz az önkormányzat honlapján közzétett
iparűzési adóbevallás, változás-bejelentés űrlapjának használata, melyet vagy
az ügyfélkapun keresztül lehet elektronikusan elküldeni, vagy az általános
nyomtatványkitöltő program használatával előállított és kinyomtatott űrlapot

lehet eljuttatni az önkormányzat adóhatóságához.

Abevallások gyors és automatikus feldolgozására egy interfész programot
fejlesztünk ki. Az elektronikusan beküldött bevallás így nem csak az ügyfeleknek
jelent könnyebbséget, de az azt feldolgozó hatóságnak is. Ezért kérjük a vál
lalkozások vezetőit, azok könyvelőit, minden iparűzési adóbevallásra kötele
zettet, hogy feltétlenül éljenek akorszerű technológia adta előnyökkell Az intel
ligens e-nyomtatvánnyal nem csak hibátlan bevallást állíthatnak elő, hanem az
internetes ügyfélkapun keresztül postaköltségmentesen is tudják azt eljuttatni.

Agépi adatfogadás és feldolgozás miatt kis módosítást kellett végrehajtani
abevallás űrlapokon, így 2012. január 1-től egy új 11HIPA2 és 11HIPA2_EGY
jelű űrlapot bocsájtunk ki. Az űrlapok december 15-tőllesznek letölthetők.

További változás, hogy az üdülési célú építményeknél aközművel való ellá
tottság szerinti övezeti besorolás felülvizsgálásra került, így egyes adózóknál a
magasabb övezeti kategóriába való átsorolás miatt növekedhet az éves adó
mértéke.

Az idegenforgalmi adónál az adó alapjának, összegének megállapítására
alkalmas, meghatározott adatokat tartalmazó nyilvántartási kötelezettség került
előírás ra, mely az adó ellenőrzését is lehetővé teszi. A nyilvántartáshoz szük
séges dokumentumot az önkormányzat állítja elő és bocsátja térítésmentesen az
adózók rendelkezésére.

Az új rendelet alkotását szükségessé tette még az új jogalkotási törvénynek
és ajogszabályok szerkesztésének szabályait előíró miniszteri rendeletnek való
megfelelőség is. Ennek eredményeként egy korszerűbb, rövidebb, jól átte
kinthető és értelmezhető rendelet fog hatályba lépni az új év első napján.

SACRAMENTUM

TEMETKEZÉS
Állandó ügyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 117. sz.
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.. INGATL'AN
Gye., Október 6. ltp-en 4szobás (81h.,
1/4) lakás eladó. I.ár 7,5 M Ft. Érd.:
66/284-148 -b-4x-
Gye., aVásártér I 1'''tp-.-c:-:en--r2'''s=zo''-baTC

' s---:,e""'rk""--é
Iyes, 3. em. egyedi vízórás lakás eladó.
Termőföldet beszámítok. Érd. 20/805
4421
Gyomán eladó 2 szoba összkomfortos
+ szoba-konyhás rendezett, sátortetős

ház életjáradék, részletfizetéssel is.
Endrődön másfél szobás, összkomfor
tos ház részletre is eladó. 12 MFt. Érd.:
70/254-58-03 -b-4x-
Gyomán, aTompa u. 20. sz. alatt telje
sen felújított, összkomfortos (3 szoba,
étkező, fürdőszoba, 2 garázs) ház
parkosított, szőlővel , udvarral eladó.
I.ár 13 M Ft. Érd.: 66/283-943;
20/227-65-36 -b-4x-
Endrődön, 2 szoba + nappali, össz
komfortos parasztház alsóépülettel,
nagy udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670 -b-4x-
Gye, Vásártéri Itp.-en 4 lakásos tár
sasházban 3 szobás lakás garázzsal,
alsó résszel eladó, vagy kertes házra
cserélhető, agyomai részen. I.ár: 8,6 M
Ft. Érd.: 30/488-4396; 30/944-1847 
b-4x-
Gye., ü"'k"'tóL:beC:-r 6"'.""Itp=--e=n"'2--=-sz=oL:bá'-:-s,"'3---:.e=m
lakás eladó, vagy kertes házra cserél
hető. Érd. 20/5767-879
Gye, öregszőlő, Szőlőskerti u. 1. sz.
alatti 3 szobás családi ház eladó. A
kondorosi kövesút mentén, gazdál
kodásra alkalmas. I.ár: 6,5 M Ft. Érd.:
70/3232-562 -b-4x-
Gye., kertes, családi ház eladó. Erd.:
30/216-70-85
Fűzfás-zugban kert eladó. Éra.:
30/216-70-85
Gye., Polányi M. u. 1 kh szántó össz
komfortos tanyával eladó. I.ár 4,5 MFt.
Érd.: 70/513-77-92; 30/563-22-08 -b
4x-
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkező, padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó, kisebb csere érdekel. I. ár 11,5
MFt. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-
G~élkomfortos parasztház,
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, összköz
műves vályogház melléképü letekkel
(vállalkozásra alkalmas), azonnal be
költözhetően eladó, - net bekötve.
(Akár két generáció számára is kiala-

kítható.) I.ár 9 M Ft. Érd.: 20/221-66
33 -b-4x-
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó. Érd.
20/5266-573 -b-4x-
Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert)
vízparti telek eladó. I.ár 2 M Ft. Érd.:
66/386-191; 30/9985-096 -b-4x-
Gye központjában, Napkeleti u. 4. sz.
alatti 2 szobás, gázfűtéses családi ház
nagy melléképülettel1440 m2-es telek
kel eladó I.ár 3,45 MFt. Érd.: 20/4132
770; 62/322-572 -b-4x-
Gye., Rákóczi u.-ban 4 szobás, dupla
fürdőszabás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel, beren
dezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

2 db íróasztal, gázlámpa, gyümölcs
centrifuga, dióbél, baracklekvár, cibere,
24" monitor, Asus notebook, gáztűz

hely, gázpalack! Hízót beszámítok! Érd.:
30/216-70-85
Takarítást vállal ok. Erd.: 30/565-01-58
Zárt szelvények, bolti ár - 10% kiszál
lítássai, szalagcserép eladó. Érd.:
30/216-70-85
Háztartási terménydaráló, Siesta mobil
gázkályha, palack nélkül eladó. I.ár
10 EFt-tól. Érd.: 70/659-67-76
CO hegesztődrót 0,8 mm-es, gyü
mölcscefre 600 I, Philips lemezjátszó
eladó. 10 EFt-tól. Érd.: 70/659-67-76
riadó 2 db íróasztal. I.ár 4000-6000
Ft. Érd.: 30/915-76-70
Tisztelt Szülők! Korrepetálás, felzárkóz
tatás, magánórák fejlesztő foglalkozá
sokra, dolgozatokra, középiskolai fel
vételire, versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak (1-8. oszt.)
Iskolai dolgozatlapok megrendelhetők.

Korszerűen felszerelt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztosított.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérésel Az Ön gyermekéért dolgozami
Érd.: 30/856-32-18
Masszázsoktatás kezdőknek és hala
dóknak. Érd.: 06-30/320-81-89
Dunnát, párnát, hagyatékat veszek
Gyomán, Petőfi u. 64. 06/30/4643956
Angol nyelvoktatást vállalok általános
és középiskolásoknak. Érd: 06-30/325
8406

...
Gyomán hosszu távra 3 szobás,
igényes, folyóhoz és központhoz közeli
családi házat keresek, tavaszi beköl
tözéssei. Érd.: 30/640-33-73

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

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

j ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::::::::::::'::::"::.: i
I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::':.:::::'::"::: j

: :
i Telefonszám: i
l._(~~~~~~~:~~:·~::·~:~~:!.:L J~~~~~~~!~!~~~~~~!j

•••••••••••••••••••••••••••••••

MUNKAALKALOM
AGyomai Kner Nyomda Zrt.

szerződéses munkalehetőséget hirdet,
NYOMTATVANYOK
BORíTÉKOLÁSÁRA

Amunkavégzés várható időtartama:

2012. január 3-tól 26-ig
•

Jelentkezés: Gyomai Kller Nyomda, porta :
•Jelentkezési határidő: 2011. december 5-től 17-ig. ••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Tapír papír- és írószer bolt elköltözött a volt
Háztartási bolt helyére (Kossuth utca 31. szám alá)

Szeretettel és hő áruválasztékkal váJjuk
kedves vásárlóinkat.!

Kínálatunkból:
játékok • karácsonyi díszek
nyomtatványok • naptárak

iskolai szerek
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KARÁCSONYI VÁSÁR
, ,

ALATSZERESZ
ÜZLETBEN!

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TEl.: 284-255

NOVEMbER 28-Tól dECEMbER 23,iC;

Mir'-JdEN SZEMÜVEC;kERET ÁRÁból JO% kEdvEZMÉNYT AduNkl

PROC;REsszív lENCsÉk 20... JO% kEdvEZMÉNNYEl!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2'iq
SZERdA dR. CEdEi MARC,iT dE. l O-12,i~; du.: 14-16,i~

c SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

GYORS ÉS pm,nos kiszolC;ÁlÁssAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlói N I<AT I

TisZTElmd: Szarka Csilla lÁTSZERÉSZMESTER

Tapéták: papír, viies, fürészporos, öntapadós tapéta

Bordűrök

Polisztirol mennyezetlapok

Polisztirol szegőléccel

Festékek kül- és beltérre

Festő, tapétázó szerszámok

Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet
kívánunk!

Nyitva tartás: H.-P.: 8-12; 13-17.30-ig, Sz.: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12
MiNdEN kEdVES vÁsÁRlóNkNAk NAC;YON kEllEMES kARÁCSONYT

ÉS boldoC; új ÉVET kíVÁNUNk!

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

Gyomaendrőd, Fő ú 214.
el.: 06-66-282-822; 06-30-349-1325

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

k.ü~", Ilt~~,: -. ·::.::-_·....cj.. ~'X'"l· ··5d\'a!.ac=..l.:u·.Dcr-inos~ ~1l.~J. ·t,t"(.:-,;r:;t~,(2

.. CIIiIl00ME' '" Illlo.lC...:::jF''\.10cM~~ Gl1t.:U:l~ ,~»J.. 'Cl ·::r(~,,'C. ~.'

Oko telefonok Domino c_omagban extra adatfürgal mma

Együtt. Veled

· · • · · •• · • · • •• · • · • · ~ • ·~()Ilil~· · •

boltjait!Kft

i'ft.'mrr)(""'-:?Ji2f'.

,§I

1 ~I~IKE~
l
eli f(Jl
~

l§ll
,G" ,l'l
!~I Válassza aSIK
iC~1
I~
I~I yomaendröd:
I~ • Fő út 26.
i~

i~ • ajcsy-Zs. út 49.
1;'1 • Kossuth u. 2.Ir']

1~1 • Kossuth u. 66.
I§!
I!l HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI
I~l U ALVÁNYOKAT ELFOGADUNKI
'~il. Minden VásárZónknak kellemes karácsonyi
~! _ ünnepeket. és boldog új évet kívánunk!
0ö":. "c"

Új Gyomaendrődi Hírlap" független városi havilap. Felelős szerkesztő: Biró Károly,
szerkesztőség 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz. Felelős kiadó Biró
Károly 06/20/221-66-33 Nyomtatás Baiu Print Bt. Gyomaendrőd, tel.
06/30/9580-479 E-maiI. gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.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_Ol jelű írások fizetett hirdetések,
vélemények vagy PR-cikkek. Címlapterv: Novák Hanga.
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