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REND-O'RSEGI ESEMÉNYEK

BETÖRŐT FOGTAK, AJÁTÉKGÉP "ÁTKA" , FELHíVÁSOK
December iS-án az egyik helyi kocsmából jelentették, hogy egy kedves

vendég üvegeket tördel, és randalírozik ahelyiségben. Ez nem elég, még a
vendégekkel is kötekedik! A kiérkezett rendőr felszólítására abbahagyta a
tombolás!. Ezután elment édesanyja házába, ahol abejárati ajtót zúzta szét.
Ezt követően sem nyugodott le, elbotorkált volt felesége lakásába, ahol
különböző dolgok széttörésébe kezdett. .. Arendőr hamarosan előállította a
dühöngő!, feljelentette a férfit, szabálysértés miatt őrizetbe vették 72 órára,
és abíróság elé került az ügy.

(Folyta/ás a2. oldalon)

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Az új kerékpárútról
A frissen elkészült kerékpárútjainkkal (Bajcsy-Zs és Fő út) kap

csolatban néhány városlakó véleménye az, hogya hó eltakarítása na
gyon gyenge volt, így balesetveszély teremtődött. Agyalogosok és ke
rékpárosok egymás, valamint a hó- és jégbuckák kerülgetésével
közlekedhettek csak rajta. Nem beszélve arról, hogy egyes helyeken, a
jól kilógó kerékpár-elhelyezők is bosszús akadályokat jelentenek! Ha
még Jelentősebb hó hullik a télen, akkor kérik a lényegesen
hatékonyabb letakarítást ezeken az utakon l (Ha már ennyit áldoztak
rá ...)

--~ FELELŐS
SZERKESZTŐ:

BIRÓ KÁROLY

eszperantó tanfolyam indul január i3-án anyelviskolában:
6 hónap alatt (120 óra) középfokú nyelvvizsgát szerezhet(sz)!
angol. német. olasz. francia - minden szinten!
800Ft/óra
jelentkezés, információ: 20/22-970-22, 20/947-1603
info@internyelvstudio.hu
támogatási lehetőségek: munkaügyi és céges támogatás
igénybe vehető
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Időközi választás
A képviselő-testület megüresedett képviselői he- :

: lyére időközi helyhatósági választás lesz (dr. Busai :

~ György lemondása miatt). Gyomaendrőd 2. számú ~

~ egyéni választókerületében 2011. február 19-én ~..................................................................

TiSZTElETlE!: Szarfi..a Gilla IATSZERÉSZMESTER

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TElEfoN: 284/255

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁi.AT
kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT l O-I 2/i~

• SzTI</VÉNYEk bEVÁlTÁSA,

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

• OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVECjEk NACjY vÁlASZTÉkbAN kAp~-JATókl

EGYES opTikAi kERETEk

És NAPSIEMÜVEGEk ÁRENGEdMÉNNYElI
SZERdA: dR. GEdEi MARCjiT dE. 10-1 2-iCj; du.: 14-) 6-iC;

GYORS ÉS pONTOS kiszolC;ÁlÁssAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

Boldog új évet kívánnak az üzlet dolgozói!

, 00

ZERESZ UZLET
,

LAHello! ]
My name is V...IlIiam.
Come and play Vvith

us.at The Kids Club.

~
It's creat run I(0:~ -

KID5 CLUB - játék,dal, vidámság'
Tanulj nyelvet játszva, és szerezz új barátokat!
Foglalkozások januártól júniusig, heti egy alkalommal lesznek

CSOPORTOK:
életkortól és nyelvtudás szintjétől függően 5-10 éveseknek!
Díj: 700Ft/hét

HELYSzíN:
Kossuth út 18. A gyerekeket az óvodából,
iskolából átkísérjük
Jelentkezz január 14-ig,
és az első 5 foglalkozást ajándékba
kapod!
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Névtelen levél
Szerkesztőségünkkapott egy névtelen levelet Zeró aláírással. Az abban leír

takat sajnos aláírás hiányában nem tudjuk közreadni. Ajelzett problémának utána
néztünk, de negatív reagálás nem történt,az említettek másképpen emlékeznek a
történtekre, bár csak feltételezésekkel ... Megértését köszönjük!

FELÉPÜLT AZ ÚJ BÖLCSŐDE ASELYEM ÚTI ÓVODA UDVARÁN

A GYERMEKLIGET /1.."
NONPROFIT KFT 10 3.~
(GYOMAENDRŐD,
SELYEM ÚT 101.) ÉRTESíTI AVÁROS LAKOSAIT,
HOGY ASELYEM ÚTI ÓVODA UDVARÁN

PÁLYÁZATI, EURÓPAI UNiÓS TÁMOGATÁSBÓl FELÉPÜLT AZ ÚJ
BÖLCSŐDE (DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015)

SZÉP, ÚJ, UNiÓS ELVÁRÁSOKNAK
MEGFELELŐ PADLÓFŰTÉSES MODERN,
JÓL FELSZERELT ÉPÜLETBEN, SZERETET
TELJES LÉGKÖRBEN, FOGADJUK A
LEENDŐ KIS BÖlCSISEKET SZAKKÉP
ZETT, GYERMEKSZERETŐ GONDOZÓ
NÉNIKKEL.

A BÖLCSŐDÉBE FOLYAMATOSAN LEHET BEIRATKOZNI, JANUÁR 10
TŐL NYITVA ÁLL MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZÁMÁRA.
ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 66 386-346 TELEFONSZÁMON, VAGY
SZEMÉLYESEN A SELYEM ÚTI ÓVODA IRODÁJÁBAN SZABÓ ISTVÁNNÉ
INTÉZMÉNYVEZETŐNÉL

lennie. Pedig sokat változtunk l Sok mindenben példát mutatunk, talán ez a baj?
Félnek valahol valakik anagyvilágban, hogy ez arebellis nép példát mutat, és eset
leg követőink is akadnak? Lehet, sőt biztos l [gy gondolom

De nézzük, mi van itthon! Abukott "legnagyobb" párt kórusából néhány szoci
erőlködik. Naponta vakkantja a világba, minő szörnyűségek történnek kis
hazánkban. Az nem számít, hogy lényegében ŐK követték el a tönkretételünket.
Eladósították, becsapták az embereket, és hazudtakl Ezek tények. Most sajnálják és
aggódnak aszegényekért? Ki találta ki aBokros-csomagot annak idején? Kik miatt
kellett iskolákat összevonni? Kik záratták be az asztmás gyerekek szanatóriumát? Kik
záratták be aközel ezer személyes elme- és idegbetegeket kezelő országos intézetet?
Ma is százak bolyonganak miattuk anagyvilágban! Akkor nem sajnáltak senkit? Kik
emelték fel agyógyszerárakat? Kik vették el apelenkát a bepisilő nyomorult öregek
feneke alól? Biztos, nem én, és biztos, nem Orbán Viktor'

"Vegyen Suzukit' Már 10 OOO forintért elviheti!" és 5 év alatt majd kifizeti.
Emlékszik még valaki erre? És asok szerencsétlen akkor még dolgozó magyar hitt a
bankoknak. Hitte, hogy ő is autóba ülhet. Kik csapták be őket? Tessék csak gondo
lkodni, mert érdemesi

Nagy a baj most. Rendet akarnak vágni az új, fiatal és harcos vezetőink. Azért
dolgoznak is ellenük rendesen! Tessék megnézni reggel aTV2 Mokkáját, vagy este
Azurák Csabáék Tényeknek nevezett a "Kékiény"-nél is szörnyűbbre faragott
híradóit! Üvölt belőlük a Te, magyar, csak ne örülj! Látod milyen országban élsz?
Mint a kukába dobált szemetet, ha asaját fejünkre öntjük, úgy szedik össze arossz
dolgokat. Lássa ország-világ, ilyen ami hazánk! Ugye, ilyen? Nem ilyen! Ők előtte

tudatosan, megfontolt szándékkal törik össze, kedves Olvasó, aTe lelkedet, elveszik
areményedet, mert ez acéljuk! Érzik, tudják, vége ajó világuknak, és remélhetőleg

hosszú időn át nem lesznek többé hatalmon, nem méltók rá'
Befejezésül: azért reménykedjünk, várjuk az ismeretlen új esztendőt!

Reménykedjünk, hogy szokatlan új világ lesz. Hiszem, hogy értünk, értem is akarnak
jót tenni. Hogy végre nem sikkasztók, hazugok és becsapottak országában kell
megöregednem és élni, dolgozni mindannyiunk gyermekeinek! Ha lesz munka, ha
születnek, felnőnek gyerekek, lesz, aki dolgozzon, lesz, aki eltartsa a majdani
öregeket, mert csak így lehet és így kell l Lesz egy egészséges lelkű magyar nemzet,
akik büszkén vállalják egymást szeretetben és békében. Kívánom, hogy így legyen!
Boldog, békés, sikeres új esztendőt! Lejegyezte dr. Frankó Károly

Dr Frankó levele

A remény
December 29., szerda, hajnali 5 óra. Hatalmas a hó, és nagy a csend. Lehet

menni havat söpörni! Nem nagyon örülök neki. Még néhány nap, és elengedhetjük
akezét ennek az esztendőnek, s úgy gondolom, többségünk örömmeL Ritka rossz
esztendő voltl Értem alatta elsősorban atermészet szeszélyeit, csapásait, melyeket el
kellett szenvedniük világszerte az embereknek. A karácsony szép volt, nekem
legalábbis az, hiszen itthon voltak a gyermekek, az unokák. Ezek a napok azért
mindig fárasztóak is, leginkább az édesanyáknak, nagymamáknak. Mi, fértiak, csak
nyűglődünk az apró kényelmetlenségek miatt. A régi karácsonyok jutnak eszembe.
Szegények voltunk a háború után, mint mindenki. Szegény, de gyönyörű ünnepek
voltak azok! Érzem most is az illatukat, az örömüket. Kevés volt az ajándék, és nem
volt csomagolva. Ahogya fa alá néztünk, azonnal láttuk, mit hozott adrága Jézuska'
Elénekellük a Mennyből az angyalt, csillagszórót gyújtott anyu vagy apa, és mi
bámu Ituk acsodát.

Karácsony előtt néhány nappal elmentem anyuékhoz a csabai temetőbe, így
szoktam. Eső utáni döbbent és szomorú csend voll. Nem tudtam elsírni magam, de
ahideg, acsöpögő, lecsapódó pára megtette helyettem is asírjukon. Nagyon hiá
nyoznak most is. Belőlük, az emlékeimből táplálkozom, biztatom magam ma is.

Jön aszilveszter, és ilyenkor illik, meg kellene is jókedvre hangolni magunkat,
mert bizakodva nézünk ajövőbe. Nem tudom, hogy is lesz, hogy alakul asorsunk,
elsősorban nekünk, acsaládomnak, és ennek aszegény, de gyönyörő kis országnak.
Sorscsapások esztendeje van mögöttünk. Vajon hogyan fogjuk kiheverni? Van-e
bizalom, bizakodás a jövőt illetően? Lesz-e itthon erő továbblépni, harcolni, szem
be szállni akár az egész világgal? Van-e erő még ebben anépben? Tudom, költőinek

tűnnek ezek amondatok, de kedves Olvasó, gondolja végig, és lehet, hogy igazat ad!
Mikor és kik álltak igazán mellénk, mikor ez az ország bajban volt? Talán akik
elkövették a mi Trianonunkat? Talán akik hagyták 1945-ben, hogy maradjon az
ország orosz megszállás alatt? Talán azok, akik állítólag izgultak értünk és miattunk
1956-ban? Ugye, hogy igazán mindig egyedül maradtunk? Most sem szeretnek.
Mert nem akarunk, és nem merünk kicsik lenni? Szeretnénk önállóak lenni!
Szeretnénk nem hitelből élni! Szeretnénk dolgozni, szeretnénk, ha megértenék
mások is, hogy a világ egyik legszorgalmasabb, legtehetségesebb népe vagyunk!
Szétszórva, időnként megalázva és lenézve. De miért? Csak. Mert így szokás, így kell

Rendőrségi események
22-én, késő délután egy gyomai kocsmából jelentettek be egy ügyet. (Érdekes,

mindig a kocsmák... ) A történet: egy férti nagyobb mennyiségű pénzt hajigált az
egyik játékgépbe, de a nyeremény elmaradt. A bentlévők, s a személyzet azt vette
észre, hogy eltűnik az emberünk akocsmából. Kisvártatva ismét megjelent, de nem
üres kézzeL Kezében egy baltát szorongatott, és elégtételt akart venni agépen, ami
kisebb mértékben sikerült is. A kiérkező járőr azonban megakadályozta a további
hasogatást, és rongálás miatt elindította az eljárást adühöngő vesztes ellen. (Miért
gondolja bárki is, hogy egy játékgép majd nyereménnyel árasztja el a kedves
játékost? Naivitás! Nem arra találták ki, hanem épp fordítva ... az szedi el apénzün
ket olyan iramban, ahogy mi beledobáljukl Ezzel az erővel az ablakon is kihajigál
hatjuk! Régebben félkarú rablónak nevezték találóan ... )

24-én, hajnali 1 Óra tájban érkezett ajelzés, miszerint az Ifjúsági lakótelepen az
egyik lakásban betörőt észleltek A kiérkező rendőrök elfogták a működésben lévő

tolvajt, aki aztán beismerte, hogy lopási céllal tört be. Anyilvánvalóan karácsonyi
ajándékgyűjtő úton lévő embert, lefogása után, betöréses lopás miatt büntetőeljárás

alá vonták. Egyébként a személy nem volt ismeretlen a rendőrség számára, mert
korábban már hasonló cselekmények miatt összeütközésbe került a törvénnyeL

Felhívás!
Arendőrség felhívja alakosság figyeimét, hogy városunkban ismét elszaporod

tak atrükkös és abesurranásos lopások. A legkülönfélébb módszereket vetik be az
elkövetők, hogy bejussanak a lakásokba, és lophassanak a tulajdonos értékeiből

Például önkormányzati dolgozónak, a nyugdíjfolyósító munkatársának, gáz-, vil
lanyóra leolvasónak adják ki magukat. Előfordul, hogy csak egyszerűen segítségüket
ajánlják fel idős, egyedülálló személyeknek, például fahordás, felvágás stb. A rá
szorultságot kihasználva aztán elvisznek a lakásból értékeket, pénzt, ékszert.

Több esetben akapura felakasztott kulccsal (jó, régi szokás szerinti kulcselhe
lyezés ... ), vagy a lábtörlő alá tett kulccsal jutottak be alakásba. Kéri arendőrség a
lakosságot, hogy asaját biztonságuk érdekében ismeretlen személyt ne engedjenek
be, és akulcsokat is biztonságos módon helyezzék el, vagy vigyék magukkal!



2011. JANUÁR ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 3

Egy család tragédiája
December 3-án tragédia történt a családunkban.

Reggel, mint mindennap, sétálni indultunk 9 éves keverék
kiskutyámmal, Roccóval.

Természetesen pórázon volt. A fő téren körülbelül 7.40
kor megtámadott bennünket egy gazdátlan kaukázusi
farkasölő kutya. Védekezésről szó sem lehetett, mert
perce:'< leforgása alatt a kiskutyám lágyékát és gerincét
összevissza harapta az eb. Csak néhány pillanatig élt még,
utána, majd elszállt belőle a lélek. Én (Fürj Katalin) őrült

módjára ordítottam, és sokkot kaptam.
Tudomásunkra jutb~-~, hogy nem mi voltunk az elsők,

akiket megtámadott.
Sőt, több bejelentés érkezett a rendőrségre és az önkor

mányzathoz, hogy az iskola környékén egy nagy testű kutya
sétálgat. A Kis
Bálint iskola előtt

két településőr

szolgálatot tartott.
Az egyik a követ
kezőképpen rea
gált a történtekre:

"Láttuk a nagy
kutyát, elzavartuk
az ellenkező

irányba. Az ordí
tozást hallottuk,
de azt hittük, vala
mi őrült kiabál."

Végül is egy civil
fiatalembernek
sikerült a meg
vadult kutyát el
zavarnia, de
akkor már Roccón
nem lehetett segí
teni.

Várfi András polgármester úr személyesen kereste meg
anyukámat, és nyomatékosan kihangsúlyozta: rendőrségi

feljelentést kell tenni ismeretlen tettes ellen.
A támadó ebet még azon a napon, az eset után kb. más

"iéi óra múlva altatóiövedékkel befogták, melybe belehalt.
A rendőrségi feljelentést megtettük december 5-én,

azóta semmi nem történt. Tudom, hogy elsősorban a kutya
gazdája a felelős, de a telefonbejelentésekre, már a legel
sőre, mely 7.05 perckor történt, miért nem intézkedtek az
illetékesek?

Mi kutyabarátok vagyunk. Ez ideig legalább 15-20
kutyusnak találtunk gazdát. Nem tudunk belenyugodni, nem
tudjuk feldolgozni ezt a csapást, hiszen a mi kis Roccó
kutyánk is találtként került hozzánk, most lett volna 9 éves.
Családtagnak számított, a 89 éves nagymamámnak társa
volt a mindennapokban, mivel a 3. emeletről ő már nem tud
lejárni.

Kérjük az Önök segítségét, igazából még azt sem tudjuk
hogyan, miben, csak érezzük, hogy itt nagy felelőtlenség

történt, mert akár egy gyermeket is megtámadhatott volna
az a nagy kutya.

Köszönettel, tisztelettel: Fürj Katalin

Állatorvosunk levele

Lovak betegségei,
melyeket zömében a vérszívók

terjesztenek...
Az enyhe őszi-téli időjárás miatt megnövekedett aszúnyogok, vérszívók

száma, és így a Nyugat-nilusi láz veszélye (az időjárás változásával a
betegségterjesztő vektorok száma és az egzotikus vagyegzotikusnak tűnő

betegségek Jelennek meg). Lovak esetében levertség, láz, könnyezés, ne
hézlégzés, izomrángás ok, az izmok bénulása, mozgáskoordinációs zavarok
utalhatnak a betegségre. A súlyos idegrendszeri elváltozások, szövőd

mények miatt a kezelés eredménye általában kétséges, Nyugat-nílusi vírus
miatt megbetegedett lovak 10%-a nem éli túl abetegséget, vagy maradandó
idegrendszeri károsodást szenved. Hazánkban egyre növekszik a beteg
egyedek száma. A Nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések elleni
védekezés egy fontos eleme a szúnyogok irtása, valamint távoltartása. Bár
emberi hatóanyagot még nem fejlesztettek ki, lovai nkat már védhetjük oltás
sal a betegség ellen. Az alapimmunizáláshoz két injekció beadása szük
séges, az oltások között a jelenleg forgalomban lévő vakcina esetében
legalább 3 hét várakozási idővel. Az alapimmunizálást célszerű még a
szúnyogszezon előtt, március-áprilisban elvégezni. Avédettség kialakulása
után már csak évente egyszeri ismétlő oltásra van szükség.

Ernberekre veszélyes betegséglll
A lovak fertőző kevésvérűsége ló, szamár, öszvér fertőző meg

betegedése. Vérszegénységgel, gyengeséggel, ödémaképződéssel járó
betegség, mely akár rnár heveny szakaszában az állat elhullásához vezethet.

Egy igen ellenálló retrovírus okozza, azon belül egy lentivírus, ahogy az
emberi AIDS-et is - ezért a sajtóban időnként "Ió-AIDS"-nek is nevezik.
Elsősorban fertőzött vér, de akár nyál, tej is terjesztheti. Jellemzően böglyök,
szúnyogok, kullancsok, pöcsöklegyek is terjeszthetik. A hordozóban rövid
ideig rnarad életben. Fedeztetés vagy azabla is terjeszthetik. Acsikó rnár az
anyaméhben fertőződhet. Magyarországon 1965 óta, hivatalosan 1996 óta
nem, vagy csak szórványosan fordult elő A fertőző kevésvérűséggel fer
tőzött lovak állami kártalanítás mellett leölésre (levágásra) kerülnek. Aszi
gorú rnagyarországi szabályozás a más állományokkal érintkező lovak
(sport- és versenylovak) évenkénti, az összes többi ló háromévenkénti vér
vizsgálatát írja elő.

A szomszédos Romániában azonban a jelzések alapján úgy tűnik, a
betegség jelen van, így az oda lóval látogatók visszatérésük estén veszé
lyeztethetik ahazai állományokat.

A fertőzött állatok életük végéig hordozzák a vírust, környezetükre
állandó veszélyt jelentve A fertőződés után a lappangási idő tág határok
között mozog (1 hét-3 hónap).

A lassabban lefolyó betegség esetén az isrnétlődő belázasodás,
súlyvesztés, vérszegénység, a rnellkas aljának, a hasfalnak, a pénisztasak
nak, herezacskónak és a lábaknak a beduzzadása szerepelhet A ló
fáradékony, munkára alkalmatlan. Visszatérően, többször belázasodhat,
vagy vérszegény lehet. Abetegség kifejlődése után évekkel később is visz
szatérhet ahevenyelhullással járó formába. Abetegekkel együtt tartott álla
tokat többszöri negatív vérvizsgálat után szabadítják fel a forgalmi korlá
tozás- zárlat alól. A zöldhatáron áthajtott lovak veszélyeztethetik a saját
egészséges állományainkat. Vásárlás esetén az állatok karanténba kerülnek,
ahol aszükséges vérvizsgálatokat elvégzik, és csak azok negatív eredményei
után keveredhetnek rnás állományokkal.

dr Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
5500 Gyornaendrőd, Fő út 149.
Tel.: +36/30/9032-998
konde.sokoldal.hu • e-maii: konde@kondorosiktv.hu
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Munkáspárti vélemény
Már lebonyolódtak aválasztások jó ideje. Volt idő gondolkodni és értékelni az

eseményeket, eredményeket. Mivel a helyhatósági választáson részt vett a helYI
Munkáspárt is, ezért az eltelt idő tükrében megkérdeztük Dávid Istvánt, miként
összegzi pártja és önmaga szempontjából avoksolás eredményét, tanulságát ..

Dávid István, aMagyar Kommunista Munkáspárt Gyomaendrődi Szervezetének
elnöke akövetkezőket nyilatkozta:

"Igen, elmúlt ez aválasztás, ha lehet egyáltalán választásnak nevezni ahúszéves
árulás után, mert, ugye, mindannyian tudjuk, hogy ennek az országnak avezetését,
politikáját húsz évvel ezelőtt az akkori szocialista országokban elárulták. Most már
bebizonyitotta akapitalizmus, hogy mi is az igazából: becsapták afiatalokat, hazud
tak a szocializmusra, gúnyolják, csúfolják tudathasadásos emberek a kommuniz
must .. Hát, legjobb tudomásom szerint avilágon kommunizmus sehol nem volt,
ez csak gúnyolódás és tévhit. De eljött most már "Amerika", elintézett bennünket
húsz év alatt, vagyonunkat, tudományunkat, amit meg afiatalok óhajtanak, mindent
avilágon megad, az ő alantas, vitatható kultúrájából. .. .

Ezt a választást a legprimitívebbnek tartom húsz esztendő óta. Mert valakit
ajándékkal, itallal, étellel, meggyőzni, az ikszre rábeszélni ... , tessék mondani, mikor
tanulhatnak akommunisták, ha nem most, ettől arettentő "fasizmustól"?

Hát, mi ez? Ez a tiszta választás? Nem szégyelli magát a világ, akik ezeket
elkövetik? Ilyeneket mondanak afiataloknak, hogy ez a tiszta, és ez ajó ... l

Húsz év elteltével nem tudja az egyetemista nagylány az egyszere,gyet, atévében
látjuk Ez az oktatási szint? A műveltségi szint is süllyed lefelé ... Es ezt érthetjük
mindenre.

Nevetséges volt ez a "tiszta" választás! Az emberek meggyalázása... Egyik
helyen mérték agulyáslevest ingyen, amásik helyen asertéspörköltet. ~tá.n ~eglá

togatták az intézmények lakóit ajándékokkal ... azóta se voltak Itt, de valoszlnu, hogy
négy évig nem is jönnek. . _

A Magyar Kommunista Munkáspárt azt szeretné, hogya képvIselok a parla
mentbői és az önkormányzatból is visszahívhatók legyenek, ha nem végzik el azt a
feladatot, amit ígértek aválasztóknak, vagy nem aválasztókat képviselik! Magyarul:
ha becsapták aválasztóikati Atőke irányít húsz év óta mindent, és annak kell alávet
nie mindenkinek magát! És ez több mint bűn IAmi pártunk ezzel nem ért egyet. Ami
pártunk nem vállalja fel az MSZMP esetleges bűneit, hibáiti Mi egy újfajta szocial
izmus épitésén vagyunk. Egyenjogúságot, munkahelyet, Jó viszonyban kell lenni az
országunk szomszédaival! Most mindegyikkel rossz kapcsolatban vagyunk.
Kezdhetnénk újra aszlovénokkal, ukránokkal, csehekkel, románokkal, szerbekkel ..
Mindenkinek beleavatkozunk abelügyeibe! Most meg megyünk hozzájuk könyörög
ni? Itt meg nem látjuk amik történnek? Éhen halnak, megfagynak az emberek
Magyarországon, és ez a jó? Aztán hirtelen lerendezték Moszkvában ezt a dolgot
legutóbb negyedóra alatt véget ért a látogatás. Elmondták, hogy mi még visszaem
lékszünk , hogy kik, mit jelentettek ki Magyarországon ránk, mármint az oroszokra.
Egy országot, egy nemzedéket gyalázni több mint bűn!

A Munkáspárt három képviselővel indult a helyi választáson. Megragadom az
alkalmat, hogy megköszönjem ezúton is mindazoknak a választóknak, akik a
Munkáspárt képviselőjelölt jeire adták le voksukat. Ne higgyék, nem veszett az ell
Ezek mind tisztességes, becsületes emberek voksai, ezek nem lettek megvéve, mint
már említettem, vacsoráért vagy egy üveg sörért. Mi nem adjuk fel, hogy most nem
sikerült, majd indulunk a következő választáson, akkor is tisztességgel, becsülettel
és amit mi ígérünk, azt betartjuk, teljesítjük Tehát egyáltalán nem voltam
megelégedve aválasztásokkal, itt tudni lehetett avárosban, hogy két tábor van van
a jelenlegi képviselő-testület vezetőjével, és volt az egykori polgármester, aki itt
hagyott bennünket négy évvel ezelőtt. Én nem szavaztam egyikre sem, nem is kértem
senkit erre, nem adtam kopogtatócédulát egyiknek sem, de azt azért elmondhatom,
hogy ajelenlegi polgármestert iparkodtak időben megtaposni. Már januárban meg
jelent a legmocskosabb szórólap. Lehet, hogy igazat frtak, de anevüket miért nem
tették oda. Annyi gerinc nem volt bennük? Szerintem ők is ugyanolyan MSZMP-sek,
ugyanolyan munkásőrök voltak, most meg mocskolódtak...

Én húsz éve a Munkáspártot választottam, akárhogy kritizáltak érte.
Munkásember voltam egész életemben. A mi pártunkban azok az egyszerő

munkásemberek vannak, akik akét kezükkel keresik akenyerüket, és tisztességesen
élnek. Nem loptak, nem korrumpálódtak, nem privatizáltak. Várjuk apolitikánkhoz a
fiatalokat, aszimpatizánsokat, akik nagyon sokan vannak már ... ASzabadság cimű

újságunkban megjelentek olyan országosan ismert emberek, művészek, akik velünk
értenek egyet. Fiataljaink egyetemeken már a mi egyenruhánkat viselik: szürke
ruhában bordó sapkában, tehát nem csak afekete ruha hódít ..

Az új képviselő-testületről mi a véleménye?
Nekem mindegy az összetétel, del Kérem, ki mit ígért, szíveskedjen teljesitenil

Hallom, hogya testületben összetűzések vannak, a munka helyett. Ezt azért ne
tegyék, mert az összetűzések, személyeskedések, frakciózások mind aváros negatív
érdekeit szolgálják, és ez baji Egységnek kell a testületben lennI. Van olyan
egyesület, amelyik csak azért alakult, hogy aválasztáson megjelenjen, aztá,n eltűnik

évekre. Abban mindenféle ember található, akik már nem férnek be máshova. Minket
nem érdekel, hogy valaki jobbos, vagy balos, aváros érdekeit szolgálja! Szerintem
képviselőnek, olyan ember jelentkezzen, aki ha kell, anegatívra is felnyújtja akezét,
és véleményeket formáljanak, ki nem a város érdekeiért dolgozik nincs helye ott.
Tehát várjuk a fiatalokat, szimpatizánsokat, és aki rájött, hogy húsz éve nem erre
szavaztunkl Nincs kellő munkahely, csak igérgetnek összevissza. Azt hiszem min
daddig nem lesz itt munkahely, amíg önmagunknak nem teremtünk Ezzel kapcso=
latban hallottam olyat, hogy mikor valaki ide akart hozni munkahelyteremto
beruházást Németországból, olyan felkérést kapott, hogy valakinek azsebébe évente
több milliót bekell csúsztatnia. . Ilyen feltételekkel mikor lesz itt jelentősebb

munkahelybővülés? Vagy amikor egy épületet még az én képviselői időmben

elkótyavetyéltünk, és aztán sokszorosáért kínálta vissza az illető ... vagyis a meg-
gondolatlan gazdálkodás se tesz jót avárosnak. . " , , ..

Sok ártérzi kút eltűnt avárosban, le vannak fojtva. Senki nem beszel az lvovIzrol,
de ha ne adj'isten, valami történne avízzel, milyen jó lenne, ha ezekhez lehetne for
dulni, jó ártérzi vizet onnan tudnánk hordani, mint régen. Szeretném, ha ate~tü[et

segítene, miszerint egy ilyen lefojtott ártérzi kutat legalább Endrődön megnYItnanak,
hogy itt is lenne iható víz. Gyomán ott ameleg termálvíz, ahová sokan járnak is. N~m
gondolhatják vagy mondják komolyan, hogy adott esetben majd lajtos kOCSival szal
lítgatják az ivóvizet körbe, atelepülésen ...

Nagyon boldog új esztendőt kivánok aváros lakóinak!"

Alkotók délutánja
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diákönkormányzata első

alkalommal rendezte meg Kónya Márta és Kereki Irén pedagógusok irányításá
val az Alkotók délutánja összejövetelt.

1-8. évlolyamig minden tanulócsoport képviseltette magát. A gyerekek,
valamint a pedagógusok saját készítésű munkáikat mutatták be. A paletta na
gyon színes és változatos volt. Köszönjük, hogy az alkotások elkészítésében a
szülők segítséget nyújtottak!

Készültek madáretetők, fából kisautók, origami figurák, sütemények, rajzok,
festmények, egyéb képzőművészeti alkotások. Többen saját versüket adták elő

az érdeklődő nevelőknek és diákoknak. A6.a osztályosok érdekes kísérleteikkel
és bűvészmutatványaikkal kápráztatták el a közönséget.

A Hősök úti és a Fő úti épületben akisebb és nagyobb gyermekek egyaránt
oklevelet kaptak

(Folytatás aköv. oldalon)
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Terematlétika
20101210-én a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alsó évfolyamos

atlétái Vaszkán Gábor edző vezetésével, 12 fŐlfel vettek részt a Buda - Cash
Békéscsabai Atlétikai Club új szemléletű versenysorozatán, Békéscsabán, ahol
különböző nehézségő futó, ugró és dobó számokban versenyeztek.

Eredmények
Aranyérmes: Patkós Patrik: Akadálypálya I.
Ezüstérmesek Patkós Patrik: Akadálypálya II., Várkonyi Sarolta célba

dobás, függőleges célra.
Bronzérmesek: Patkós Patrik: Célbadobás függőleges célra; Vizsnyai

Kristóf: szökdelések helyben; Hermann Helga szökdelések helyben.
Minden helyezettnek és résztvevőnek gratulálunkl

Rózsahegyis híre
Advent a Rózsahegyi iskolában
November 26-án, pénteken reggel atornateremben gyűltek össze az iskola

dolgozói és tanulói az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására. Ahete
dikesek műsorából megismerhettük az advent jelentését, az adventi koszorú
eredetét. Az első gyertyát Farkas Zoltánné igazgató gyújtotta meg

Aztán aszereplők népi rigmusokkal köszöntötték az Andrásokat:
"... Rávirradtunk András napra,
Ahordókat verjük csapra.
Adjon lsten András néked
Bort, búzát, szép feleségefl ...

Utána az osztályok képviselői kisorsolták, hogy karácsony előtt melyik
osztály melyik másik osztályt látogatja meg.

Végül közösen elénekeltük azt a karácsonyi dalt, amelyiket az isko
larádióból tanultunk ahéten.

Téli játékok: Mivel igazi hó nem esett, ezért a tornaterem ben műhóval

hógolyózhattak a csapatok. Lehetett hóembert építeni, hópíhét fújni és jégho
kizni. A türelmesebbek óriáskirakóval készíthettek egy karácsonyi képet A
legtürelmesebbek pedig iglut rakhattak össze 30 jégtáblából

Amásodik délután végére elfogyott a műhó is, de addigra már közel 300
g~'erek játszott vele.

Ég a második gyertya: A második gyertyát Vaszkó Miklósné,
élelmezésvezető gyújtotta meg. A műsor az adventi jeles napokat dolgozta fel
Borbála, Miklós, Luca.

Részlet aLuca-napi kotyolásból:
"... Luca, Luca, kitty-kottY, kitty-kottY,
Galagonya kettő, három,
Száraz körtét várom!
Ha nem adnak szalonnát,
Levágom agerendát'
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem aJulcsáfl. "

Végül aMikulásról énekeltek el egy dalt adiákok.
Karácsonyi mesehallgatás: Kicsinek bizonyult az olvasóterem, annyi

alsós jelentkezett a mesehallgatásra. Két délután is meséltek a nagyobbak a
kisebbeknek, akik a mesék után feltett kérdésekre is bátran válaszoltak.
Hallhattak Kippkoppról, a gesztenyegyerekről, az irigy kutyáról, Frakkról, a
tévémaci karácsonyáról, a szeretet virágáról, a három fenyőről, és a kis gyu
faárus lányról is.

Télapó itt van... December hatodikán nyikorgó csizmában járta atanter
meket aMikulás. Meghallgatta adalokat, verseket, és átadta acsomagokat, sza
loncukrokat, virgácsokat Aztán eltűnt, hogy óriástávcsövén figyelhesse, hogyan
majszol ják agyerekek az édességet

"... Jó gyerek ajándéka
csokimikulás,
rossz gyerek ajándéka
bizony a virgács ... "

Meggyújt ttuk a harmadik gyertyát: Az adventí koszoflJ harmadik
gyertyáját Tóth-Vitáris Erika gazdaságvezető gyújtotta meg. A műsorban a
karácsonyfa állítás történetével ismerkedtünk. Ezután a fiúk maguk fonta kor
báccsal mutatták be az Aprószentek-napi korbácsolást

íme, az egyik rigmus
"Beköszöntött Aprószentek,
fűzfakorbács akezemben.
Kentek lánya merre van?
Alszik még az ágyban?
Kelj fel hamar, Mariska,
odaégett ahurka!
Friss légy, nagylány légy,
Esztendőre férjhez mégy! .. "

A műsor végén együtt énekeltük a Dolly Roll együttessel a Karácsonyi
képeslap című dalt

Vendégeskedés: Az osztályok ajándékkal, műsorrallepték meg egymást
a látogatások során. Nagy izgalom, lázas készülődés előzte meg a vendégfo
gadást éppúgy, mínt a vendégségbe készülést Jó alkalom volt ez az
ajándékkészítésre, ismerkedésre, közös játékra és a karácsonyi dekorációk
megtekintésére.

Karácsonyi ünnepség: A negyedik gyertyát Várfi András polgármester
úr gyújtotta meg Az utolsó héten agyerekek által hozott anyagból elkészült a
karácsonyi képeslap kiállítás. Téli díszbe öltöztek afolyosók, afalakon minden
felé hópihék, mikulások, hóemberek, karácsonyfák és angyalok. Atantermek is
karácsonyi hangulatot árasztottak asok fenyőággal, ablakdísszel, téli rajzokkal,
adventi koszorúkkal.

A tornateremben felállították az óriási karácsonyfát, mely díszeivel várta a
gyerekeket és avendégeket az ünnepi műsorra az utolsó tanításí napon.

Versekkel, dalokkal, Mikulás-tánccal, jelenetekkel kedveskedtek aszereplők

aközönségnek, és betlehemes játék is színesítette aműsort.

Végül apedagógusok énekkara kívánt igazi ünnepet aPiramis együttessel:
".. .Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután.
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet
Békés karácsonyt mindenkinek!... "

Az. iskolai életről további információkat, képeket találhatnak az iskola hon
lapján. www.rozsahegyiiskola.hu

Angol házi verseny aRózsahegyiben
Az idei tanévben harmadik alkalommal rendeztük meg angol nyelvi házi

versenyünket. A vetélkedő évfolyamonként zajlott, és a tanulók egyénileg, két
fordulóban mérték össze tudásukat. Összesen 93 tanuló nevezett a versenyre,
melynek keretein belül játékos feladatokat oldottak meg a karácsony
témakörében. Adíjazásban segítségünkre volt az MM Publications és az Oxford
Kiadó, ők biztosították ahelyezettek könyvjutalmát

KÖSZÖNETNYILV ÁNíT ÁS
Köszönjük mindazoknak, akik VÉHA BÉLA (SO éves) temetésén meg

jelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, s ezzel fájdalmunkat, gyászunkat
enyhíteni igyekeztek l Agyászoló család.
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dr. Garzó Péter természetgyógyász
mohi!: 06-30/9458-477

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

Óriási csatornaválaszték
Csúcsminőségű kép és hang

Teljes szabadság a digitális videorögzítővel

és számos extra szolgáltatás
Ilrect ligtt Ilrect MrlLl11 Ilrectt

"1fI" A_éslőIsz;lrrIl<llt A_éslőI sztrntctt
AbeüzErreIésld _

.. ",0<' .-sö hÓrIal:I>an oR e!só~OR .-sö~OR
,~O a2. . a2. . .Z~61pecio,,;-"

1190R 2 !ro R 3 !ro R
Di<itálisV_ö .+1000 .+1000 .+1000

C5aI<lmík 17 53 71
filCSOlTlilll .+1~ .+1~ .+1~

Light csomag már havi 1190 Ft-tól!
Egy elöfizetésen belül akár 4egység!
Kristálytiszta HD műsorok! •Akár 2db DVR készülék!
Az. ajánlat részleteirőla belépési/egyszeri díjakről keressen bennünket

Te/ernax Távköz/éstechnika
Békéscsaba G:Ióni G u_ 6. Tel.:66/442-755

Mobi/:20/ 37-8010; 20/236-7170

Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1.

Függönyök 10-200/0-os árengedménnyel!
Avásárolt függöny beszegése fél áron!

Boldog új évet kívánunk vásárlóinknak!
Nyitva tartás.' hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat szünnap!
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! CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR :
I I

: R~~t I

Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., BÁÉV orvosi rendelojében, hétfon: 14-18 óráig

• idegbecsípődések, ízü!eti blokkok, tartási
..~.;' rendellenességek megszüntetése'-=W'=-- ·nyaki eredetű szédülések megszüntetése

I . . <ft!} • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése

'~f ·hagyomány~s ~nai or.vo.slás
'~ • fulakupunkturas fogyokúra
i::1~ •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélh.iili

megszüntetése

~ ..
<

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

.Weörös Sándor

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés

"ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám t.,

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

Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269

~~~ ALEGJOBB
~~I c> a HAS~NÁLTRUHA
~ ~ ~~~ UZLETEK

JELMEZ
•• •• •KOLCSONZES

Közeleg afarsang

jöjjön el, tekintse meg közel

300 jelmezünket

foglalja le időben!

Endrőd Fő út Mikes út sarok

Gyoma Kossuth u. 30 (Békés Fogászat mellett)

Dévaványa Hősök tere3 (Telepole mellett)
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A német nyelv és kultúra ápolása
Az őszi helyhatósági választásokban aNémet Kisebbségi Önkormányzat

is részt vett, és aszavazók jóvoltából folytathatja munkáját. Vezetőjük, Hack
Mária nyilatkozta az új ciklus kezdetekor az alábbiakat tevékenységükről.

- A Gyomaendrődi Német Kisebbségi Önkormányzat az 1998-as
választások idején alakult meg legelőször. Azóta négyévenként sikerült újjá
alakulni - kezdte Hack Mária, akisebbség vezetője. így történt ez a2010
es őszi választások alkalmával is. Ezúton szeretnénk megköszönni a
gyomaendrődi választópolgároknak, akik anyár folyamán adták le ajelölést,
hogyakisebbséghez tartozónak vallották magukat, majd ősszel elmentek
szavazni aNémet Kisebbségi Önkormányzatra, mert ez enélkül nem jöhetett
volna létre. Akormánya kisebbségi önkormányzatok képviselőinek számát
ebben az évben öt főről négy főre módosította. Aválasztások után meg is
alakult a Német Kisebbségi Önkormányzatunk, négy fővel: Ajtai Ferencné
Beinschróth Ilona, Gschwindt Mónika, Schwalm Márton és Hack Mária
személyében. Az alakulás célja az volt, hogya még meg lévő hagyo
mányokat ápoljuk. Anyelvet, kultúrát. Ezek közül aprobléma anyelvvel van,
mert nincs olyan, aki beszélné anyelvet, mint amikor az 1830-as években

átjöttek Mezőberényből. Rendkívül nagy jelentősége lenne anyelv ápolásá
nak, mivel a határok nyitottak lettek, az emberek az EU-s tagállamokban
munkát tudnak vállalni, s erlhez a nyelv nélkülözhetetlen. A tanuláshoz
elengedhetetlen a Kis Bálint iskolával és a Kner Imre gimnáziummal a jó
együttműködés. A Kis Bálint iskolában Balla Károlyné német nemzetiségi
nyelvdiplomával rendelkezik, Ökrös Katalin még, aki német nyelvet oktat. A
két intézmény részt vesz rendezvényeinken. Éves munkaterv alapján dolgo
zunk, amit a testületünk fogad el az elnök összeállítása alapján. Anyagi
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezeket az év folyamán megvalósítani.
Az országban 378 német kisebbségi önkormányzat működött. Most 426
kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor, ami azt jelenti, hogy
mintegy 10%-kal több alakult meg a németeknél is. Viszont nem emelték
meg a kisebbségre szánt támogatási összeget, maradt az eddigi összeg.
Ehhez jön, jöhet még a feladat alapú támogatás, amire minden évben
pályázn i kell. Az elvégzett feladatokat pontouák, és így valamennyi plusz
pénzt jelent. A kisebbségi önkormányzatok számszerű növekedése nem
csak anémet kisebbségi önkormányzatra, de a többi kisebbségre is kihat.
Tehát jelentősen csökken így az az összeg, amit támogatásként kapunk az
elkövetkezendő négy évben. A települési "nagy" önkormányzattól nem
kapunk támogatást, csak asaját bevételeinkre támaszkodhatunk. Tagdíjunk
nincs.

Programjainkból
A Kis Bálint iskolában Adventi kavalkád címmel műsoros napot ren

deztünk december 3-án. Ebben apedagógusok partnereink voltak, minden

tanulócsoportból minden gyermek daltanuláson, kézműves foglalkozáson
vett részt. Ez a kézműves foglalkozás mézeskalács díszítésből, karácsony
fadísz, hólabda, rénszarvas, csi Ilag, képeslap, ajándékdoboz készítés ből

állt. Kisebb csoportokban foglalkoztunk a gyermekekkel, mindenki nagyon
jól érezte magát. A szülők, nagyszülők is bejöhettek ezekre a foglalkozá
sokra. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy még az iskola auláját is
megtöltötték a szülők. Szeretnénk, ha ez tavasszal, a húsvéti
előkészületekkel folytatódna hasonló képpen. Minden évben megrendezika
magyarországi németek gáláját Budapesten. Ez a Magyarországi Német
Önkormányzatok Napja, az országban működő német kisebbségi önkor
mányzatok meghívást kapnak. Január 8-án zajlott, a fővédnöke Navrasics
Tibor volt, s az ünnepi beszédet is ő mondta. Ez az éves események nyitó
ja. Ennek arendezvénynek az utazási költségeit természetesen mi álltuk.

Februárban a hagyományoknak megfelelően megrendeuük a "Batyus
bálunkat", ami tizedik alkalommal kerül sorra. Ezt sokan színvonalas bálnak
tartják, rengeteg látogatót vonz. A kisgyermekektől a legidősebb korosztá
Iyig mindenki részt vesz rajta. Már lassan ott tartunk, hogya Katona József
Művelődési Központ kicsi lesz. Sajnos, a városban nincs másik olyan,
megfelelő helyiség, ahol egy ekkora, elég népes eseményt meg lehetne ren
dezni. A Sportcsarnok nem alkalmas erre, mert sem a hangulata, sem a
padlózata nem megfelelő. Régóta ismerjük Malét István urat, aki infor
matikus mérnök, ugyanakkor agyomai evangél ikus német családok család
fájának az elkészítésével foglalkozik. Tartott is egy előzetes könyvbemutatót,
hiszen egy könyvel jelentet majd meg erről. Amegjelenése 201 O-re volt ter
vezve, de pályázatot nem nyert, így elmaradt. A kisebbségi önkor
mányzatunk is egy bizonyos összeggel támogatta a könyv kiadását.
Számosan érdeklődnek akiadvány iránt, sőt az áprilisi, euel foglalkozó ren
dezvényünkön elég sokan megjelentek, még Mezőberényből is érkeztek.

Ha anyagilag úgy állunk, kisebb összegekkel, év végén szoktuk támo
gatni aKis Bálint iskolát, agimnáziumot, aművészeti iskolát. Ők ezt német
nyelvtanulást segítő eszközökre szokták fordítani. AHatár Győző Könyvtárral
is nagyon jó a kapcsolatunk. Ott kialakítottak egy német sarkot, ahol
gyűjt jük anémet kiadványainkat, könyveket (gyerekeknek szólótól a felnőtt

korúakig), folyóiratokat, amelyek megjelennek, és az olvasók ren
delkezésére bocsátjuk ezeket. Ehhez kapunk adományokat a testvérvárosi
Schöneckből.

Itt megemlítenék egy tavaly megjelent könyvet, amely atörténelem iránt
érdeklődőknek ajánlható. Címe: Egyetlen bűnünk a származásunk... Ez a
"máienkij" robotra küldött emberek történetét, életét mutatja be, saját beszá
molójukon keresztül, akiknek sikerült ezt apoklot túlélni ük. Magyarul is és
németül is olvasható.

ABékés megyei kisebbségi napot minden évben más településen ren
deuük meg 2010-ben Gyulán volt. Ezen mindig egy embert javasolnak
kitüntetésre, azok közül, akik a német közösségért kiemelkedő

tevékenységet folytattak. Ezen kívül minden évben sorra kerül a Békés
Megyei Németek Kulturális Napja is, mindig másik településen. 2009-ben
Gyomaendrődön volt, és sokan vettek részt rajta.

Tehát program van bőven, igyekszünk ezeket megszervezni, mint
például anyári anyanyelvi táborokat is. Ennek a résztvevői általában aKis
Bálint általános iskolások. Minden évben pályázunk az MNEKK-hoz, de
valószínű, hogy ez a szervezet meg fog szűnni. Remélhetőleg másik
pályázati helyhez lesz módunk fordulni. Atovábbiakban is szeretnénk ezt az
egyhetes tábort amegrendezni gyermekeknek, ami ugyan nem bentlakásos,
és nem is olyan nagyon feszített, úgynevezett kőkemény német oktatással
telik. Délutánonként már strandlátogatás is belefér egyebek mellett. Astran
don mellesleg alkalom kínálkozhat német turistákkal beszélgetni, ezzel is
bővülhet a nyelvi képzés, a gyerekek szókincse gazdagodhat, valamint
gyakorlást is jelenthet az élő nyelvben.
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SACRAMENTUM

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

Családi panziónk elegáns étterme vállalja bármilyen össze
jövetel (lakodalom, baráti, családi összejövetel, osztály

találkozó, party service) színvonalas lebonyolítását
a legkedvezőbb áron!

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

"Gyomaendrődi vállalkozás a 9\fomaendrődiekért!"

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

Panzió és étterem
Gyomaendrőd,Fő út 174, tel.: 66/28':i-451

Sarokház apartman
Gyomaendrőd,Rákóczi út 10, teL/fax: 66/386-444

{1Joldoc!/ lY es:Zl:end6l- !l.fuá,uulk!

Tapétákra
10% engedmé y

január 31-ig!
Nyitva tartás: H.-P.: 8-12; 13-17-ig, Sz. 8-12-ig

Telefon 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP

Boldog új esztendőt kívánunk!

.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomae drődön, az endrődi vásártére

oros barnaszén
elojegyzésre!

Akác, tölgy tűzifa - hasítva is!
Magyar cement AKCiÓ!

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

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6388-953

K lÓ A ÁN
MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókl

STIHL gépek széles választékban, és alkatrészeik l

Bővebb felvilágosítás a Oinya-féle szaküzletbeni
Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények!

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények!

Idomacélok, síkhálók, lemezek
Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek
SCHWINN kerékpárok és alkatrészeik

Épületgépészeti anyagok, csövek, idomok, kazánok
Fürdőszoba felújításhoz,

rövid határidővel történő beszerzések
Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)

nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

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

BOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA K'SZíTÉS
RÓZA KF .

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

E-mail: :rozakft@rozakft.hu
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Lejegyezte Putnoki Elemér

Egy újabb összefoglalása az emberek átverésének:
A MEG ETETETT TÁR8ADALOM

Ne ámítsuk magunkat! Aki reggelire "kakaó italt" iszik, a laborató
rium ízeit nyeli, aki eperjoghurtot kanalaz, fűrészport fal, aki bolti citrom
levet tesz a teába, az a penészgomba "váladékát" kapja, bármennyire
tiltakozik is, Az édeset idomított baktériumok "köpik ki", a savanyú a
mikroorganizmusok "izzadmánya" ,

Érzékeinket (észrevétlenül) manipulálja egy világhatalommá
szerveződött maffia, az ízipar, s laboratóriumokban előállított (titkos)
aromákkal, ízfokozókkal megváltoztatja ízlelésünket. Veszélyben az ízlés
szabadsága, a kulináris önrendelkezés joga Nem azt esszük, amit enni
vélünk, Mert semmi sem az, aminek látszik,

Az eperaromát egy Holzmindenben székelő német aromagyár állítja
elő ausztrál fűrészpor, alkohol, víz és néhány titkos összetevő keverékéből,

(A Föld teljes epertermése az "eperből" készült fagyiaitok, joghurtok,
desszertek mennyiségének egy százalékát sem fedeznél)

Egy amerikai konszern baktériumból kávétejszínt és krémsajtot
varázsol, egy másik vörös áfonyából cseresznyét, ricinusolajból őszibarack

aromát. Az Athlon nevű cég (nem vicc!) madártollból péksüteményt, a
General Foods vízből, fehérjéből és gyanús zsiradékból műszalonnát.

A Procter and Gamble nevű amerikai vállalat még agyapotszálat
(pamutot) is fogyaszthatóvá teszi: a növény rostjaiból kenyeret sütnek, Az
ízek eszép, új világában amenthenthiol nevű vegyület agrépfrút, az acetyl
pyrolin egyik változata a ropogós kenyérhéj, a filberton a mogyoróíz illú
ziójáért felel.

Veszélyben az irodalom?
Egy ideje már kongatják a vészharangot az olvasás felett, Spiró György és

mások is kifejezték aggodalmukat nyelvünk, az irodalom, az olvasás helyzetének
romlása miat!. Néuük meg, mi is történik napjainkbani

Anyomtatás 15, századi felfedezése után gyorsan elterjedt. Bár az olvasni tudás
akkor még kiváltságnak számított, később mindennapossá lett, A20, század elejéig
a tudás, az információhoz jutás, aművelődés útja az olvasás volt.

Azonban a számítógép elterjedésével sokakban felmerül a gondolat, hogy
egyáltalán nincs szükség már a könyvekre, Hogy ezek "elavult" dolgok, hogya
könyvtárakat akár be is lehet zárni",

Úgy gondolom, aszámítógép ma már valóban jelen van amunkahelyünkön és
minden háztartásban, És hogy kiszorít ja-e akönyveket? Remélem, nemi De ma már
a tv, dvd korát éljük, gyermekeink már nem is igénylik az "igazi" a szülők által
elmondott meséket, amiken mi felnőttünk, Talán kicsi korban, amíg nem találkoznak
más forrással. Amíg a szülő teljesen betölti a világukat. De aztán, az óvodában,
iskolában az előző este a tv-ben látott meséket, filmeket beszélik meg, És az lesz
kirekesztve, aki nem látta, Az, hogy neki anya meséli, csak őrá figyelve, vagy egy jó
könyvet olvasott, nem pótolja a kortárs csapatot. Csak kevesen tudnak ellenállni
ennek akihívásnak,

így viszont az olvasni tudás is háttérbe szorul, Megtanulják ugyan abetűket, de
az értő olvasással baj van, Magyarország kifejezetten rosszul teljesít aszövegérté
ses felméréseken, Pedig ez nem csak a szépirodalomban fontos, A számítógép
használatához is szükséges, Persze nem ajátékokhoz, a"kattintgatáshoz". ha valaki
tényleg információszerzéshez akarja használni, hiszen az internet valóban jó dolog,
Az ismeretek egy helyre össze vannak gyűjtve, de tudni kell köztük keresni, szelek
tálni, A"kutatómunka" ma már nem azt jelenti, menj akönyvtárba, néu szét, lapoz
gass, hanem hogy üsd be aGoogle-ba, Értelmezni azért tudni kell.

Olvasni tanulni és megszeretni gyerekkorban kellene, De ha a gyerekek nem ezt
látják otthon (mert aszülő rohan, dolgozik, aztán csak lerogy atv elé, akkor ők sem
fognak olvasni, Az iskolában nem fektetnek elég hangsúlyt rá, Sietni kell atananyag
gal, gyakorlásra sokszor nincs idő, Pedig ez esetben a felületes tudás nem elégl
Akinek nehezen megy az olvasás, sosem fogja azt élvezni, és így szeretni sem,

Talán más kötelező olvasmányokkal közelebb lehetne hozni magát az olvasást
a gyerekekhez, Az utóbbi években több könyv íródott tiniknek, melyek óriási sikert
arattak A Harry Potler vagy az Alkonyat kötetek talán nem csak filmváltozatban
lennének élvezhetőek számukra, Ehhez azonban kellene egy megengedő tanterv
vagy egy elhivatott tanár, Persze ott van az Egri csillagok vagy épp az Antigoné, De
ezeket már mi is csak azért olvastuk, mert kötelező volt, az olvasást megszerettetni
nem alkalmasak,

Mint a Mátrix címü filmben, Nem eperjoghurtot eszünk, hanem
vizet, mesterséges illúziókkal, Aszagok és ízek evirtuális valóságában már
a füstölt sonka és lazac sem eredeti: napjainkban a húsgyárak "folyékony
füstöt", azaz műfüstöt használnak, amiben 30-90 másodperc alatt meg lehet
"füstölni" atermékeI. Ráadásul avásárlókat mézédes hazugságokkal etetik,

ADanone Actimel "szuperegészséges" joghurtital egyszerre tartal
maz két (veszélyesnek tartott) édesítőszert, aszpartámot és K-aceszulfámot
is,

A csalafinta íztrükkök aztán megteszik a magukét: aki gyerekkorától
hozzászokott a víz-, szén-dioxid-, karamell-, foszforsav-, citromsav-,
nátrumbenzoát-, koffeintartalmú italhoz (ez a kólák összetétele), annak az
igazi bodzaszörp ízetlen, Az élelmiszeripar tehát "maszkírozza" az ízeket, ha
kell, korrigálja és retusálja őket (mint Sztálin környezetét a korabeli
fotókon), hozzászoktat bennünket a kémiai édesítőszerek, ízfokozók,
sűrítőanyagok ízéhez, reklámokkal és aromákkal etet, ízfüggővé tesz,

Korunkban húszezer élelmiszeradalékat forgalmaznak (köztük hét
ezer aromát), E titokzatos porocskák és folyadékok nélkül, melyek
összetevőit (üzleti titokra hivatkozva) sokszor még az ételre allergiás
gyerekek orvosainak sem árulják el, az élelmiszeripari termékek többsége
élvezhetetlen és eladhatatlan lenne, Az íz az ételek lelke, Aki az ízeket
befolyásolja, életünket manipulálja, Ráadásul az íz nem csak ízlés dolga, Az
íz legfontosabb funkciója a táplálék ellenőrzése, Figyelmeztetés (lenne),
hogy mit nem szabad megenni. Ha becsapják ízlelésünket, elfeledtetik
velünk az eredeti ízt, akkor tényleg bármit lenyel ünk,

Találkozások 6.
Az elmúlt hetekben némi vita volt, hogy este mit néuünk a tévében. Én a

sportra szavaztam, feleségem a "Vacsoracsatára" Ö győzött, mert a képernyőn
láthattuk a színész Bencze Ilonát és Hűvösvölgyi Ildikót, így emlékezhettünk az
1975, és 1976. évi találkozásokra, Ezekben az években gazdag irodalmi sorozatot
bonyolított le aaGyomai Művelődési Ház, ami rajtunk kívül csak amegye akkori
városaiban ment párhuzamosan, de ezt mi egyedi módon szerveztük, majd bonyolí
tottuk le.

Az intézmény előadói kerestek meg tanítókat, tanárokat, orvosokat, gyógy
szerészeket, nyomdai dolgozókat stb. közreműködés céljából Ök fogadták a
művészeket, szerény megvendégelésüket intézték. Kifizették agázsijaikat, amit gaz
daságvezetőnk előzőleg elkészített, Segítették levezetni a rendezvényt, és még a
búcsúztatást is elvállalták, mikor aművészek el utaztak, Nagyon rövid idő után bő és
kedves visszhangja lett ennek aformának, Munkahelyeiken hosszú ideig "téma" volt
az esemény, Egy új réteget nyertünk a mővelődés oltárára, Ma is hálás vagyok
kedves segítségükért.

Ennyi idő után nagyon jó érzés volt látni a fenti művésznőket, még így is, a
képernyőről, de már gyermekeikkel együtt,

Végül felsorolás: 1975-79 között az irodalmi klub művészvendégei voltak:
Maros Gábor, Tóth Judit, Lukács József, Szalay Edit, Kalmár Zsuzsa, Cs, Németh
Lajos, Bencze Ilona, Tímár Máté író, Bicskei Károly, Győző Franciska, Hűvösvölgyi

Ildikó, Udvaros Béla, Fodor Zsóka, Pintér Gyula, Kemény Eszter, Kárpáti Tibor,
Zsolnai Júlia, Székely Tamás, Kozák András, Béres Ilona, Kovács István, Bálint
András, Váradi Hédi, Oszter Sándor, Dévai Nagy Kamilla, Pécsi Ildikó, Koncz Gábor,
Zsurzs Kati, Szirtes Ádám, Mensáros László, Gazdag névsor! Ma is büszke vagyok
rá l Azonban még jobban aközreműködőkre, segítőkre, Szép közösség volt ez, de jó
lenne, ha manapság volna egy ilyen vagy hasonló sorozat, ilyen támogatással,
összefogássali Álmodni, találkozásokról is szabadi

A történet nem köti le őket, anyelvezet idegen
Egyszerűen megváltozott avilág, az atempó már lassú amai gyerekeknek.
És nem akarják kézbe venni aköteteket, érezni az illatuka!. Vagy akönyvtárban

csendben lépegetni, válogatni ..

Szóval, azt hiszem, igaza van Spiró Györgynek, veszélyben van az irodalom.
Hogy mi lehet amegoldás? Nem tudom, de az biztos, hogy nem lenne szabad

hagyni, hogya következő generációk ne élveuék akönyvek, az olvasás varázslatos
világá!.. (aggódó)
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2010. FEBRUÁR 19. SZOMBAT

KÉREM, JÖjjÖN EL SZAVAZNI!

IDŐKÖZlVÁLASZTÁS

GYOMAENDRŐD
2. számú választókerület

Gellai Imre vagyok, 1958-ban születtem
Endrődön. Nős vagyok, három gyermekem van. A
családom, amunkám, aKörös Kajak Sportegyesület
iránti elkötelezettségem Gyomaendrődhöz kötötte és
köti az életem. Az elmúlt 4év során végzett társadal
mi szerepvállalásom bebizonyította számomra, hogy
kellő elhivatottsággal, kitartással, személyes pél
damutatással eredményesen lehet dolgozni aközös
célokért. A mindennapokban sok emberrel kerülök
kapcsolatba, ezáltal ismert számomra, hogy milyen
kérdések foglalkoztatják a helyben élőket.

Szándékom, hogy az időközi választással kiírt,
megüresedett képviselői helyet betöltsem, és
felelősséggel képviseljem a választókerületben
lakók érdekeit. A képviselői munkában alapelvnek
tartom aválasztó állampolgárokkal való folyamatos
kapcsolattartást.

Arra kérem, hogy ajánlószelvénye kitöltésével
és átadásával, majd pedig a választás napján
szavazatával támogassa jelölésemet a város
képviselő-testületébel Kérdéseivel forduljon hozzám
bizalommal!

Elérhetőségeim:

Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E-maii: gellaigipsz@lnternet-x.hu

Web: www.gellai.hu

Számitok Önökre, Önök is számíthatnak rám!
Tisztelettel Gellai Imre

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527·636

~~
~===~YÉPfT(jIPA~7 I KFT.
5500 GyomaendrődVI. kerület 540

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

www.totkaep.hu

• Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás
• Magánnyomozást vállalok!

Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermailhu

Mobil: 30/334-80-18
• Építőipar; szolgáltatások nyújtása
• Építési anyagok szállítása
• Környezetvédelmi engedéllyel betontörmelékek
begyűjtése, szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel

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

szombaton: 8.30-12-ig

HETI KÉT ALKALOMMAL
(HÉTFŐN ÉS

CSÜTÖRTÖKÖN)
TELJES ÁRUCSERE!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs út 63.

,\U TI

@
'U 9.. \ MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK

BOLDOG, EREDMÉNYES Új ESZTENDŐT KíVÁNUNKI

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

TdeJon: 0613019533-594

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! I

'- _~~k~:s~l~ ~~:~:d:ö~, ~:C~~ ~._5:._)
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

,

Válassza aSIKER Kft. boltjait!
Gyomaendrőd:

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

HIDEG ÉS ME EG
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT

ELFOGADUNK!
UJoIdqy if e&Zl;&u/őt;fúo-á,uulkl Gál Imre független jelölt

vagy fél perzsa cica, érdeklődjön 30/495-22
20 tel.
Klasszikus gitár tokkal, p6thúrokkal eladó!
Lár 25 EFt. Érd.: 20/931-9966 -b-4x
Neumann varr6gép szekrénnyel együtt (elekt
romos) eladó. I.ár 20 EFt. Érd.: 30/3900-546;
Kölcsey F. 35/1. -b-4x-

Tisztelt 2. sz. választókerület Lakói!

Tisztelt Választópolgárok!
VAN ÉLET APÁRTOK MELLETI IS!

Valakmek, ha elveszett teknoc szind perzsa

Korszerüen felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen biztosított. Cél a minél
jobb iskolai eredmény elérése Az Ön gyer
mekéért dolgozom. Érd.: 06-30/856-32-18.
Masszálsoktatás kezdőknek és halad6knak.
Érd. 06-30/320-81-89

Gál Imre vagyok. Képviselni szeretném az
itt élő emberek érdekeit. Egész életemet
meghatározta az ismeretszerzés, fontosnak
tartom az alábbiakat:
• A település jövője szempontjából folytas

suk és fejlesszük aszínvonalas oktatást!
• Bővítsük tovább a város tehetséges fiatal

jainak támogatását!
• A gazdaság fejlesztése érdekében lehetőleg apályázati munkahe

lyeket és munkákat helyi dolgozók és helyi vállalkozók kapják meg!
Avezetés szintjén is!

• Valósítsuk meg az igazi demokráciátl Városi szintű fejlesztésekbe,
beruházásokba nagyobb beleszólása legyen alakosságnak!

• Támogatnám, hogya képviselők tiszteletdíjainak egy részét
KÖZCÉLOKRA ajánlják fel!

• Szervezzük meg az idős emberek védelmél, biztonságáti
• Hozzunk létre fás, bokros pihenőparkokat!

AKossuth úti papírboltban
írószerek, irodaszerek, nyomtatványok, könyvek, játékok,

selyemvirágok nagy választékban kaphatók!

TAPíR-PAPíR • Kossuth u. 34. sz.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 7-17-ig· szombat: 8-12-ig...,

Tisztelt Hirdetönk!
Az Új Gyomaendrődi Hírlapban megjelenő a.Qróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű IRÁirÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat is!
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkeszlősége, 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!
r----------------------------------------------------- ---------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j, ,

j Feladó neve: i, ,
, Cfme: !

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 SZÓ): 1

i
Te/efonszám: l
(/rányár: Ft.) (olvasható írással!)!, ,l. ..... ..l

••• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••. .

. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 000.0 •••••••••••••••••••••••••••

Gye., fél komfortos parasztház, beköl
tözhetően, Kálvin u. 57 sz. alatt, eladó. I.ár
4,5 MFt. Érd.: 70/2015-208; 66/282-148 -b
4x-

Gyomán, R6zsa F. 14. sz. alatt 4szobás, nap
pali + étkező, padlásteres családi ház alsó
épülettel, garázzsal eladó, - kisebb csere
érdekel. I. ár 11,5 M Ft. Érd.: 66/284-295;
30/249-76-22 -b-4x-

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert) vIzparti
telek eladó. I.ár 2 M Ft. Érd.: 66/386-191;
30/9985-096 -b-4x-

Gyomán, Arany J 25, 845 m'-es telken, 145
m2-es, 5 szobás, összközmGves vályogház
melléképületekkel (vállalkozásra alkalmas),
azonnal beköllözhetően eladó, - net bekötve.
(Akár két generáció számára is kialakitható.)
I.ár 9M Fl. Érd.: 20/221-66-33 -b-4x
Gyoma, Arany J 16. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. I.ár 9,5 M Fl. Érd.:
20/5266-573 -b-4x-

di/hirdetes-20658689, vagy awww.gyoma
endrod.com oldalon 2011. XII. 31-ig
érvényes. I.ár 1,6 M Ft. Érd.: 66/280-099
reggel 7-18 óráig. -b-4x-

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

Gye. központjában Napkeleti u. 4. sz. alatti 2
szobás, gázfütéses csafádi ház, nagy mel
léképülettel1440 m2-es telekkel eladó Lár 3,4
MFt. Érd.: 20/4132-770; 62/322-570 -b-4x
Gye., Tanács u. 36/1 alatti hál 400 n.öl portá
val eladó. Érd. 30/313-43-27

Gyomán, a Vásártéfl ltp. -en földszinti 2
szobás lakás eladó, vagy házra cserélhető

(Attila, Árpád, Zrinyi, Mátyás kir.) utcákban,
értékegyeztetésseL Lár 6 M Ft. Érd.: 30/301
5861 -b-4x-

Gye., Nagylaposon, Simai u. 13. sz. alatti ház
eladó. Lár 2,5 M Fl. Érd.: 30/483-62-84 -b
4x-

INGATLAN

Hálat venne? Kedvező megoldással?
Eladnám Gye-i 1,5 szobás, összkomfortos kis
házamat havi részlet megoldással, rászorulók
hívjanak, akik a banki magas kamat nélkül
vennének házat. I.ár 3,2 M Fl. Érd.: 66/280
196 -b-4x-

Endródön 2 szoba + nappall, összkomfortos
parasztház alsó- épülettel, nagy udvarral
eladó. I.ár 3,5 M Ft. Érd.: 20/2155-670 -b
4x-

Gyoma központjában, a Hunyadi u. elején Jó
állapotban lévő 1 szobás, összkomfortos
parasztház alsóépülettel, rendezett udvarral
eladó. Ár megegy. szer. Érd.: 20/800-77-86;
20/548-27-97 -b-

Gyoma központjában felújított blokktéglás
ház, 2 szoba + hall, új gáz központi lütéssel,
gondozott kerttel eladó. Lár 11,5 M Ft. Érd.:
70/617-18-02 -b-4x-

Gye., Oregszdlőben, a KondorOSI ut 21. sz.
alatti családi ház eladó. Képek:
hIIp//www.express.hu/ingatlan/Iako/csaIa-

5i6fokt6119 km-re, 3szoba, fürdőszobás hál,
garázzsal, pincével, ásott kúttal, nagy kerttel
életjáradékra, vagy havi 100 OOO Ft részlet
fizetéssei átadó. Hívjon, megegyezünk.
Befektetésnek is jó I.ár 8MFt. Érd.: 66/280
196 -b-4x-
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Válassz nagyobb netcsomagot, és érj el nagyobb kedvezményt!

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS

A kiszállítas ingyenes
Száraz, fedett helyen tárolva!
kugli: 2200 Et/q, délJabolt: 2400 Ft/q

,.- ~-fa-biobrikett: 4400 Ft/q _ /'
_- -::-'FŰRÉSZÁRY .-'
- fenyő, nyár, tölgy, bükJf,:-akác _

pallók:,-deszkák,J~.cek, gerendái<, oszlópók,
neveló1carók, eg~ed- méretre vágás
teljes keresztmetszeti megmunkálás

;: _-gyal~íás, ma:á~ 1:iérvág~s :::.
- ~RDEKLOD-NI<

+3~30/48l.:q-'H)-C-+36 30/670-90 90
Nyitya tartás: R-P.: 8-17, Sz.: 8-12, V: zárva

TURUL-FA

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

Most minden T-Mobile RelaxNet mobihntemet·csomagOl egységes havi dijen fizethetsz elő.

igy minél nagyobb csomagot valasztasz. annál nagyobb kedvezményt kapsz'
Neleu löbbel te is. mindössze 1290 FI-Qs havi dijért. kedvezményes készülékvasánás nélkül.
avásárlás honapjában és az azl követő 4 hónapon ál. 2 éves hüségidóvel.

T·Mobile. a p,acvezető mobilinternet·szolgáltatő.

Keltsd életre
a világod mobil
szélessávval!

Együtt. Veled

· · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·1VI()l>il~· • •

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

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

Atervezett közlekedési változtatások előtt jelentkezzen a tanfolyamra!

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

._~-

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 iSi
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását

Gallyzúzás, aprítás géppel
25 mmagasságig emelőkosaras fanyakazás, gallyazás

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

Hermann Mihály
20/3882·263

hermannkert@fibermail.hu
--- -

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

ú~óZ1J\1 j'vU' .a. 2; 7
'-: S 2 -:-'

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Gyomán: 2011. január 12-én, 17 órakor
Endrődön: 2011. január 12-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

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

Alapunkban megjelen6 vélemények, értékelések, hozzászólások, esetleg fizetett
hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszont teret
adunk minden véleménynek, hozzászólásnak, melyeknek hangvétele bizonyos
etikai határok között mozog. Az ,,-XX-" jelű írások fizetett hirdetések.
vélemények vagy PR-cikkek. Címlapterv: Novák Hanga.
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