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közlekedési szabálysértésre vonatkozó jogszabályok. Aváltozás általában szigorítást
jelenI. A közlekedési szabálysértés elkövetőire jórészt magasabb pénzbírságot kell
kiszabnia az intézkedő rendőrnek, mint eddig Ittas kerékpározás miatt például 30 ezer
vagy 60 ezer forintos bírságot szabnak ki. Ettől eltérni nincs lehetőség Abiztonsági
öv használatának elmulasztása miatt lakott területen belül 15, míg lakott területen
kívül 30 ezer forint abírság Ezeken kívül más szabályok is változtak Kérik alakossá
gat aközlekedési szabályok betartásárai

Június 6-án igazoltatott ajárőr egy személyt, akiről kiderült, hogy három rend
beli körözés van rá kiadva különböző bűncselekmények miatt. A járőr elfogta, és a
gyulai BV-intézetbe szállította.

Május 22-én, ahajnali órákban ajárőr aFő út és Ipartelep út kereszteződésében
észlelet egy nőt, aki kerékpárját kezében tartva ruháját igazította. A rendőr érdek
lődésére elmondta, hogyakerékpárúton közlekedett, mikor egy gépkocsi elütötte. A
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járőr megkezdte agépkocsi felkutatását, amit aztán meg is talált A gépkocsivezetőt

igazoltatta, szondáztatta, ami ittas állapotot jelzett. Vérvétel következett, az orvos
véleménye szerint közepesen ittas egyénről volt szó. Az ügyet aszarvasi közlekedési
osztály vizsgálja

24-én, adélutáni órákban, akondorosi úton észlelt ajárőr egy kerékpárost, aki
láthatóan ittasan hajtotta a cajgliját többször majdnem elesve. Nem tett eleget a
rendőr felszólításának, nem igazolta magát, trágár szavakkal illette arendőrt, ellenállt
az intézkedésnek, ezért a töldre teperték, megbilincselték, és vérvételre szállították,
ahol kiderüll, hogyavéralkohol szintje nem túl alacsony Ittas járművezetés miatt fel
jelentést tettek ellene.

25-én, kora este észlelte aJárőr, hogy egy erősen ittas személy aHősök útján az
úttesten közlekedik. Az igazoltatásnak nem tett eleget, sőt többször arendőr és avele
szolgálatban lévő polgárőr felé köpött Megbilincselték, és előállították. Az őrsön is
folytatta agresszív magatartását Nevezettet jogszerű intézkedés szembeni
engedetlenség miatt jelentették fel.

Az elmúlt időszakban több alkalommal lopás történt víkendházakból, legtöbb a
Sirató- és Bónom-zugban Az elkövető szinte minden esetben anyitva hagyott kapun
jutott be a telekre, vagy a nyitva hagyott gépkocsiból, illetve nyaralókból vitt el
értékeket Kéri arendőrség alakosságo!, hogy ne könny~sék meg abőnözők dolgát,
tegyenek meg mindent értékeik védelmében, ne hagyják nyitva a kaput, gépkocsit,
hétvégi házat'

Magyarország EU-elnökségi mandátumának záróünnep
ségén Budapesten, a Dunán rendezett SÁRKÁNYHAjÓ
versenyen Gyomaendrődcsapata (hajója) a hannadik

helyen végzettl// Gratulálunk!!!

TÜZOL TÓK VONULÁSAI
Június 8-án, az Apponyi és Selyem út kereszteződésében közúti baleset

történI. Afelborult gépkocsit kellett felállítani, áramtalanítani.
13-án, akondorosi út mellett száraz fű, avar égett
16-án, aKenderáztató utcában egy lakóház hátsó részén atetőszerkezet égett

Személyi sérülés nem történt
ATáncsics utcában, 20-án, az egyik lakóház padlására költözött vaddarazsakat

kellett eltávolítaniuk. 21-én aHősök útja végében, alőtér mellett száraz fű, avar égett.
24-én, avasút mellett, avárostól kb. 3km-re, száraz fű, avar égett, közvetlenül

egy búzatábla mellett Agabona védelmében kellett gyorsan intézkedniük.
21-én, Csárdaszálláson, aFélhalmi-holtágnál, villanypóznán, trafóház égetI. A

DÉMÁSZ szakemberei kiérkezéséig kellett aterületet biztosítaniuk.
Atűzoltók közelmúltban tartott közgyúlésén további négy évre meg

választották a vezetőséget, az elnök továbbra is Szilágyi Sándor lett!

- ~ FELELŐS
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Augusztusban vagy szeptemberben.
Tanfolyamkezdés: július 11.

Eszperantó
még gyorsabban, még könnyebben!
6 hónap alatt nulláról a középfokig!

Tel: 06-20/947-1603;
info@internyelvstudio.hu
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Dr Frankó levele
NAPFORDULÓ

Néhány nap (levelem írásakor), és vége júniusnak! Itt a napforduló ideje
Igyekszem kihasználni akorai napkeltéket, mert úgyis hamar beköszönt az ősz, és jön
nek asötét, hosszú hajnalok. "Pacsirtának" születtem - így nevezik apszichológusok
anagyon korán ébredő, hajnalban nyüzsgő embereket. Afeleségem pont az ellenkező

je, ő bagoly típus. Ez azt jelenti, hogy képes éjfélig fent lenni, olvasni, vagy tévét nézni,
na meg vasalni. így aztán reggel 6-kor ébresztenem kell, míg én a fürdőszobában

szépítgetem magam, ő őrzi atelefont, ez már nálunk csak így szokás. Nem is tudom,
hogyan lesz, ha majd egyszer jómagam is ráérek reggel csak úgy minden sietség
nélkül létezni. Már nem bánnám, ha így lenne. Jön a Szent Iván-nap éjszakája, és
rövidülnek újból anappalok Amadaraim kezdenek elcsendesedni. Tessék megfigyel
ni, egyre kisebb hajnalban amadárzaj, kevesebbet énekelgetnek a rigók és az énekes
madarakI Felnevelték az első költéseiket, azok most ismerkednek mel az ember által
tönkretett természettel.

Most valami nagyon szomorút kell írnom és felháborodásomat megosztanom a
Kedves Olvasóval I Pünkösd szombat délelőtt jén Siposné Évike telefonon szólt, hogy
a Fő úti molnárfecske-kolóniából sok fészket levertek. Megmondom, pillanatok alatt
kiborultam, és csak azért nem rohantam oda a Fő úti italbolthoz, mert féltem, infark
tust kapok a dühtől l Ott, az ügyvédi iroda és az italbolt felett, a tető árnyékában 46
fecskefészek van már é\~izedek óta. Na, azért nem maradtam tétlen, szóltam a
rendőrségnek. Ők nagyon kedvesen, értve, hogy itt súlyos természetkárosításról van
szó, azonnal kimentek a helyszínre. Fényképeket készítettek a levert fészkekről, tojá
sokról és a már életképtelen kis fecskékről. Személyesen is megkerestek. Jólesett az
együttérzés. Éppen Látkóczki úr volt szolgálatban. Csak másnap reggel mentem el a
helyszínre 11 fészek lett a vandalizmus áldozata. Az italbolt tulajdonosát próbáltam
meggyőzni: ezek nem alkalmi, randalírozó gyerekek gonosz tettei I Ugyanis avégrehaj
tásához kellett egy, legalább 3méter hosszú rúd. Nem hinném, hogy éjszaka akölykök
adiszkóból jövet becsengettek volna valahová egy meszelőrudat kérni ... Ez persze az
én véleményem. Másnap, az ünnep után, természetesen telefonon és írásban is fel je
lentettem az ismeretlen bűnöst a környezetvédelmi igazgatóságon. Ott is meg voltak
döbbenve. Egy fecske lD ezer forint eszmei értékű, ha a ki nem kelt második költés
előtt álló fészkek értékét összeszámolnám, közel félmillió forint csak az eszmei értékl
Szegény kismadarakI Egy-két rohadék ember miatt kellett elpusztulniuk Ennyit az
emberi "kultúráról"

De, ha már emberi kultúráról írok, meg kell említenem német barátaink hasmenés
járványáll A magukra büszke, időnként másokat lenéző németek, ugye, mégsem
tökéletesek?1 (Pedig szeretnének így mutatkozni. Voltam közöttük, cigánynépnek tar
tottak bennünket. Mélyen sértve éreztem magam minden magyar nevében!) Szóval
ritkán mosnak kezet, lehet, körmöt is csak ritkán vágnak Ez a járvány kézre tapadt
ürülékkel terjedi A coli-baktérium nem a növényekben szaporodik, hanem emberi,
állati ürülékben. Ez lehet növényi táplálékkal élő állatok belében, onnan az ember
belébe kerül, és megvan az "örök" körforgás l Tessék kezet mosnil Aki teheti, az WC

Davidovics László alapítványi elnök levelei olvasóinknak

1. Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Tájékoztatom Önöket, hogya VM Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző Központ

diákjainak három hetes szakmai gyakorlata Franciaországban atervek szerint halad.
Tanulóink lovas központokban, agroturizmusi és mezőgazdasági termékeket feldol

gozó KKV-éknál vannak elhelyezve.
A kísérő tanár biztosítja a munkaprogramok megvalósítást és diákjaink bizton

ságérzetét.
A hétvégét a Tulle-i, helyi piac tanulmányozásával és a Gimel-vízesés megtekin

tésével töltjük.
A diákok kint-tartózkodása a Leonardo da Vinci Mobilitás-program keretében, az

Európai Unió támogatásával valósul meg.
Aprojektet aDél-Alföld-EU többcélú Közhasznú Egyesület koordinálja.
Davidovics László, "Dél-Alföld-EU" Közhasznú Egyesület Elnöke, Leonardo-prog

ramkoordinátor

2.
Tájékoztatom Önöket, hogy Kacem Boussouar, a franciaországi PACA régiói

agrárkamara alelnöke és Paul Finat, Monetier-Les-Bains polgármestere, afrancia Logis
de France Szállodaszövetség elnökségi tagjának, szakmai célú látogatása
Magyarországon folytatódik.

A francia szakemberek tájékozódnak Fekécs László TAMOP projektmenedzsertől a
VM Kelet-Magyarországi Agrár szakképző Központ mőködéséről, hasznos
megbeszéléseket folytatnak oktatási és szakmai szervezetekkel.

után mosakodjon meg, és húuon tiszta fehérneműt naponta! Főleg anőkre gondolok.
Alegtöbb "megláztam, felláztam"-hurutból acoli-baktériumot tenyésztik ki. Atöbbit és
az okokat az olvasó fantáziájára bízom. Elnézést a kioktatásért, talán mint gyakorló
orvos, ezt itt most megtehetteml

Visszaolvasva az eddig leírtakat, úgy látom, igazán szépet és jót ritkán vetek
papírra, mert a téma, ugyebár, nem "hever az utcán"! Pedig szép lenne csak jót és
kedves dolgokat írni egy levélben. Azért van ilyen is. Járva aváros utcáit egyre több
ház udvarába bekukkantva látom, hogy szépek, gondozottak akertek, virágok, frissen
nyírt a pázsit. Minden utcában körülbelül egyharmada a házaknak ilyen. De jöjjünk
csak be Gyomára Mezőberény felőli Kérem, aki járt már Bulgária déli részén vagy a
román Olt folyó völgyében, ott látni ilyet. Akerékpárút és akocsiút között semmi, csak
bedöngölt sóder, itt-ott nyíló valamivel. Ez így megy egészen a volt Vorosilov utcai
óvoda sarkáig Onnan már gondozott a táj ABajcsy-Zs. úti zöld vaskordon pedig úgy
szörnyű, ahogyan van. Mint egy elhagyott lóversenypálya széle, csak nem tudni, hol
szokott lenni averseny belül vagy kívül?! Ha már ide tettek ilyen vasszörnyűséget ami

védelmünkre, magyarázza
meg valaki, ott lejjebb, atöbbi
ház előtt, miért nincs semmi?
Mert aki ezt kitalálta, agy
nélküli volt, és ahol nincs
semmi ott ötlet sincsen. De
nem gonoszkodom tovább.

A politikáról csak röviden.
AFidesz őrült vágtában hajtja
végre a 2D éve elkésett rend
szerváltást. Persze sokaknak
nem tetszik, de várjuk ki a
végét, mert ennyi illik is!
Most volt az MSZP kong
resszusa, állítólag ma már a
párt nem hasad tovább, csak
"álmában csenget egy picit".
A csengőt meg Gyurcsány
nyomogatja, csak be ne
ragadjon!

Befejezésül: él itt közöttünk
egy aranyos, kedves, szerény, pici asszony Úgy hívják, hogy Wagner néni. Zsuzsika
néni június 5-én töltötte be a 1D7. életévét! Nem enged újságírót a közelébe, és
hiszem, hogy jól teszi! Nekem megadatott, hogy rendszeresen láthatom őt, és beszél
hetek vele. Valóban, higgyék el nekem, az ember képes lenne 12D évig is élni, csak
nem sikerül millió ok miatt. Zsuzsika néni nekem megengedte, hogy itt és most írha
tok Róla. így tehát mindannyiunk nevében lsten éltesse a Magyar hon legidősebb

kedves Hölgyéti Szeretettel gondolunk RÁI Üdvözlettel dr Frankó Károly

Részvételük az Országos Diák Gulyásfesztiválon, találkozásuk aszakképző központ
diákjaival, akik aLeonardo da Vinci Mobilitási-programban készülnek szakmai gyakorla
tokra, tanulóink felkészítésének fontos része.

Projek talapú megállapodások vannak kilátásban szakképző intézményekkel, a
Szolnoki Főiskolával, mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetekkel.

Tisztelettel Davidovics László

3.
AVM Kelet-Magyarországi Agrár Szakképző Központ diákjainak háromhetes szak

mai gyakorlata Franciaországban újabb állomáshoz érkezett.
Tanulóink együtt lovagolnak francia diáktársaikkal és oktatóikkal, részt vesznek lovas

túraútvonalakon. Szakmai és szaknyelvi ismereteik jelentősen bővültek ezen alkalmakon
és az eltelt időben. Részt vettünk a kétnapos Pompadour-i ménesben megtartott
nemzetközi lovastornán is, ahol aBékés megyében gyakorlatozó francia diákok mutatták
be lovas ismereteiket, tudásukat.

A magyar diákoknak lehetőségük van megismerni a francia szakmai vizs
gakövetelményeket is, összehasonlítani azokat az itthoni elvárásokkal

Francia oktatási és szakmai intézmények, egyéb szervezetek komoly projektajánla
tokat fogalmaztak meg a meg lévő partnerség megerősítésére, újabb uniós programok
kidolgozására. Arészleteket otthon ismertetem az érintettekkel.

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

Aprojektet aDél-Alföld-EU többcélú Közhasznú Egyesület koordinálja.
Davidovics László koordinátor
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A közvetlenség fontos! Mindig a vendég az első!

Elképzelések, újdonságok a fürdőben - interjú Vass Ignác igazgatóval

3

Vass Ignác, a gyomaendrődi Liget
fürdő jelenlegi vezetóle már volt koráb
ban is a fürdő élén. 2004. október 31-én
alakult úgy, hogy el kellett mennie...
Viszont, szinte végig képben volt a
létesítmény gazdasági és műszaki

helyzetével, mivel az utolsó ciklusig a
képviselő-testületben a pénzügyi bizott
ság elnökeként, a fürdő ügyeivel is fog
lalkozott.

• Milyen körülmények között került vissza?
A folyamat megkezdődött már tavaly,

amikor Kovacsics Imre felmentése megtörtént.
Mivel két fürdő irányítását én nem vállaltam, de
bizonyos műszaki segítséget szívesen adtam
attól az ídőszaktól. Aztán februártól nyugdíjba
mentem, és ekkor kezdődött komolyabb érdeklődés agyomaendrődi Ligel-fürdőtől, hogy
nem vállalnám-e el az ügyvezetői posztot. Mivel úgy éreztem, hogya bizalom megvan
irántam, ami abban nyilvánult meg, hogya testület egyhangúlag megszavazta a kine
vezésemet. Nagyon jólesett, ahogya kollégáim vártak vissza, ahelyi lakosok is bátorítot
tak, és atestület támogatását is élvezem ..

Ki/ejtettem ekkor, hogyan képzel em a fürdő vezetését, majd elkezdtem a munkát.
Néhány vezetői állást megszüntettünk, maradt agazdasági vezető. Mivel asaját rutinom
szerint végzem huszonnégy éve a fürdővezetést, tökéletesen átlátom a működést, nincs
szükségem arra, hogy még valaki közbe legyen iktatva.

• Mindig problémát jelentett, hogya fürdő sok pénzt visz el aműködtetésével?

Az, hogy egy fürdő sok pénzt visz-e el, relatív. Természetesen sokféleképpen lehet
üzemeltetni Úgy ítélem meg, eddig az volt a baj, hogy valamennyi, az elmúlt hat évben
itt működött vezető csak az árbevételek növelésében tudott gondolkodni. És az elmúlt
négy-öt évben ez volt alegnehezebb feiadati Az emberek olyan anyagi helyzetbe kerültek,
hogy egyre kevésbé engedhetik meg maguknak a rendszeres fürdőbe járás\. Emiatt, ha
árat emeltek, még inkább kiszorították azokat, akiknek alacsonyabb ajövedelmük, szerin
tem ez nagyon rossz üzleti politika. Viszont nem nyúltak a költségcsökkentésekhez.
Nálunk van három olyan költség aműködtetésben, ami aviz, aszennnyvízzel, az energia
- gáz, villany -, és abér, járulékaival. Abér és alétszám valahol kötött, ehhez nyúlni nem
nagyon lehet, mert rendelet szabályozza esetünkben is. Viszont ott van az energia
kérdése. Afürdőnk esetében, amikor ilt van a62 fokos termálvíz, agázköltségeket jelen
tősen redukálni lehet. Egy hónap alatt végrehajtottunk egy olyan átalakítást, aminek
következtében június tizedikétől már nem is használunk gázt. Pedig ugyanúgy melegítjük
amedencéket, ugyanúgy működtetünk mindent, hőcserélőkkel megcsapolva atermálvíz
hőfokát működtetjük ezeket. Ez így lesz a tél beálltáig, amíg az időjárás miatt a gázzal
mégiscsak rá kell segíteni. Még azokat aműszaki megoldásokat, amelyek kellenek amai
biztonságos üzemhez, megcsináljuk őszig, akkor agázlogyasztásunkat éves szinten mint
egy ötven-hatvan százalékkal is tudjuk csökkenteni. Ez mintegy tízmiltió forintos tételt
jelent. Az elektromos energía kicsit nehezebb kérdés, de ott is tudunk, főleg a légtech
nikai berendezéssel kapcsolatban, jelentős csökkentést elérni. Ezzel évente három-négy
millió forintot sikerülhet megtakarítani. Avíz, szennyvíz esetében a kibocsátással voltak
leginkább gondjaink Atangentoros kádakba korábban gázzal melegített hidegvíz került,
ezt most termálvízre cseréllük, végül is negyedére csökkentettük ezzel aszennyvízkiboc
sátás\. Éves szinten ez két-hárommiltió forint spórolásI jelent. Ha ezekkel amegtakarítá
sokkai, ami évente tizenöt-tizennyolcmillió forintot jelent, akkor a fürdő az eddigi
harmincöt-negyvenmilliós támogatás helyett az optimális húszmilliós támogatással tud
üzemelni a jövőben. Aztán, ha tőkeerősebbek leszünk, a régi villanymotorokat érdemes
lesz lecserélni modern, olcsóbb üzeműekre.

• Mennyi időre vál/al/a el?
Megbízásom úgy szól, hogy 2012 május 31-ig dolgozom, de ez változhat.

Véleményem szerint az elkövetkező két-három évben ki kell nevelni egy olyan szakem
bert, aki ezt a fürdőt magáénak érzi, ezért szakmailag felelni tud, és előre tudja vinni.
Egyébként szerintem egy ilyen létesítményt úgy lehet jól működtetni, vezetni, ha valaki ezt
már inkább hobbijának tekinti, mert kizárt, hogy nyolc órában okosan meg lehel oldani a
vezelésl, mikor lizenkélórás üzemmel működünk A dolgozók problémáját is könnyebb
megoldani, ha a vezető itt van szinte egész nap Máris jobb a dolgozók hangulata, ezt
elmondhatom, mióta itt vagyok. Én igyekszem ezen túl is egy közvetlen viszonyt tartani a
dolgozókkal, ami nem jellemző általában.

• Milyen változások vannak már a fürdő étetében, aszolgáltatásban?
Aszolgáltatásokat megpróbáljuk bővíteni, komfortosabbá tenni. Ilyen például, hogy

agyógykezelésekre folyamatosan lehet időpontot kérni Minden nap 9-től 19 óráig fogad
juk a gyógyulni vágyókat. Bevezettük továbbá hétvégén, hogy íngyenes hátmasszázst
adunk mindenkinek. Ezt nagyon megkedvelték, szeretik az emberek. Az iskolai idő végétől

minden pénleken líz óráig vagyunk nyitva, akülléri medencékkel. Aztán rendeztünk egy
jól sikerült egészségnapot. Volt itt bel-, bőrgyógyász, reumatológus, akik mindenféle
tanácsokat osztogattak Szent Iván napján pedig zenés-táncos rendezvényünk volt.

Remélhetőleg július végére már megvalósul egy újdonságunk, ami nem sok helyen
elérhető ez ideig. Ez pedig az úgynevezett halpedikűr. Ezeket a halacskákat kimondottan
ebből acélból tenyésztették Abőrfelület tisztítását végzik, ugyanakkor gyógyitani lehet az
ekcémát, pikkelysömört. Ahol működik ilyen, nagyon kedvelI, és reméljük, nálunk is nagy
érdeklődésre fog számot tartani, hiszen már vannak jelentkezők. Ezt atechnológiát bérel
ni kell, most vagyunk a szerződéskötés stádíumában. Két akvárium-szerűségben fog
bonyolódni ez a német technológia, ők tenyésztették ki hozzá a kishalakat. Mindenféle
engedéllyel rendelkező szolgáltatás lesz. Húsz-harmincperces kezelések lesznek, kétezer
hatszáz forintos kezelési ártól Egy pedikűrös kezeléshez képest ez ráadásul gyógyít is,
tehát valószinűleg megéri majd akezelésre váróknak.

• Volt szó korábban egy nagy látványmedence (sok csúszdávat) kiatakítására. Mi
ezzel ahelyzet?

EI kell dönteni, hogya fürdőt milyen irányba szeretnénk elvinni, melyik az acélcso
port, akiket meg akarunk célozni szolgáltatásainkkal. Úgy tűnik, már hosszabb ideje,
hogy a gyógyászati részleg, ezen belül is a balneoterápia, amit az állam még most is
finanszíroz, és nem is akar kiszállni Nekünk agYógyszolgáltatásban van több lehetőség,

amit fejlesztenünk kell. Ehhez most az új Széchenyi 2-es Terv meglehetősen jó anyagi
hátteret tudna biztosítani, amire fel kell készüfnünk. Úgy gondolom, hogy egy háromszáz
milliós gyógyászati fejlesztést még meg tudnánk oldani. Például ivócsarnok, medence.
Ennek saját erejét elő tudjuk teremteni, hiszen ott van avárosnak akötvénye, ami éppen
ilyen célokat szolgálna. Akülső strand esetében is SZükség lenne még gyógymedence, és
egy komolyabb medence létrehozására, amelyhez többféle élményeiemet lehet elképzel
ni. Úgy gondolom, akkor mínden korosztály! meg lehetne nyerní. Ha agyógyászatot és a
családinak is mondható profilt kialakítjuk, nagyon nagy lépést tettünk. Meg kell marad
nunk ebben az árkategóriában, inkább ameglévők színvonalát kell fejleszteni és tartani.

• Sok panasz volt korábban atisztaságra. Várható jobb odafigyelés?
Azt hiszem, ha valaki most érkezik hozzánk, már érzi, hogy milyen afürdőben arend

és atisztaság Én minden nap itt vagyok, adolgozókkal történt első napi beszélgetésen
elmondtam az elvárásokat, ők ezt megértették. Ezen túl tudomásul kell venni, hogy maga
afürdőszolgáltatás egy olyan dolog, amit nem kötelező igénybe venni. Ide csak akkor jön
avendég, ha jól akarja magát érezni. Ha egyszer már jól érezte magát, akkor eljön másod
szor-harmadszor is. Ám, ha csalódik első alkalommal, meglehet, soha többé nem fog
eljönni Ahhoz, hogy jól érezze magát, olyan személyzet kell, amely kedves, kiszolgáló,
olyan környezetet biztosít, hogya vendég jól érezze magát, és elsődlegesen atisztaság, a
rend az, ami fontos. Tudomásul kell venni, hogy első avendég, második is avendég, a
harmadik is, aztán jön mindenki más. Úgy tűnik, hogy erre a kollégáim befogadóak
voltak, ehhez tartják magukat, de aki nem áll be asorba, attól meg kell válnunk!

Az árak nem, illetve lefelé változtak. Méghozzá abérletek ára menile, elsősorban a
tízalkalmas bérleleké, acsaládi belépő ára tíz és húsz százalék között csökkeni Ezzel ked
vezőbb abelépés is Ezen túlmenően bevezetjük aszálláshelyeinken aszezonális árakat.
Ősztől már lesz utó- és előszezon i, valamint főszezoni ár, ami teljesen normális avilág
minden részén.

Azt szeretném kérni minden fürdőbe látogató kedves vendégtől, és elsősorban a
helyi lakosoktól (mivel az lenne acél, hogy őket még jobban bevonjuk a látogatásba),
hogy legyenek türelemmel felénk, nagyon szívesen vesszük, ha valaki jó szándékkal,
olyan kritikával él, amely építő jellegű, akkor ezeket meg is fogjuk valósítani. Más részről

szüksége van a fürdőnek végre egy kis csöndre maga körül. Észre lehet venni adolgo
zókon is, hogy nyugodtabbak, nincs feSZültség náluk, ami végső soron kihat a
vendégekre. Ugyanígy nem mindegy, hogy mi sugárzik ki adolgozóktól avendég felé, és
fordítva. Azt hiszem, ha a kölcsönös türelem, bizalom meglesz, akkor rövid időn belül
mindenki nagyon jól fogja magát érezni itt. -b-

Szúnyoggyérítés júliusban

Gyomaendrőd város közigazgatási területén 2011-ben első alkalommal kerül
sor légi és földi szúnyoggyérítésre az idei kedvező szúnyoghelyzet miatti

A légi gyérítés 2011. július 6. napján, napnyugta előtt másfél órával, rossz
idő esetén a permetezés július 7-én, illetve S-án, ugyanebben az időben kerül
elvégzésre

Aföldi gyérítés szintén 2011. július 6. napján napnyugta előtt másfél órával,
rossz idő esetén a permetezés július 7-én, illetve S-án, ugyanebben az időben

kerül elvégzésre
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KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE GYOMAENDRŐDÖN,

A KÖZINTÉZMÉNYEK BIZTONSÁGOSABB MEGKÖZELíTHETŐSÉGEÉRDEKÉBEN

GyomaendrődVáros Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Kerékpárút
hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében" címmel aDél-Alföldi Operatív Program által
meghirdetett DAüP-2009-3.12.1A-09 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése című pályázati felhívásra.

A támogatásról szóló döntést 2009 októberében kapta meg az önkor
mányzat. A bruttó 158 058 136 Ft összegő beruházást az Európai Unió az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 142 252 322 Ft
tal támogatta. Afennmaradó összeget, aberuházás összköltségének 10%-át
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a2009. évi és 2010. évi költségvetés
bői biztosította.

A támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás után
megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Aprojekt keretein belül megépült
a Bajcsy-Zsilinszky út járdátlan oldalában lévő kerékpárút (1700 ml,
valamint a Bajcsy-Zsilinszky út és a Fő út kereszteződésétől a Szabadság
térig tartó szakasz (803 ml.

Aberuházás keretében az érintett útszakaszok megépítésével biztosítot
tá váltak akerékpárosok számára abiztonságos közlekedés feltételei. Aköz
intézmények, munkahelyek elérése könnyebb, az elérési idő rövidebb, és
nem utolsósorban zökkenőmentesebbé vált agépjárműforgalom, valamint a
fejlesztés hozzájárult atelepüléskép javításához.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszcchenyiterv.gov.hu

0640638638

•

Aprojekt az Europai Unio támogatásával. az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Akerékpárút ünnepélyes átadóján, 2011. június 27-én,
Vádi András polgármesternek segédkeztek ajO'vőgeneráció kerékpárosai,

Martin és Fanni, a Vásártéri óvoda csemetéi

Informatikai fejlesztések
Június 28-án az "Informatikai infrastruktúra fejlesztése aGyomaendrőd Város

Önkormányzata által fenntartott iskolákban" cimű, valamint 29-én az "Informatikai
infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás fenntartásában működő oktatási intézményekben" című projekt ünnepélyes
záró-rendezvénye zajlott. (TI DP-111-07/1 kódszám.)

Az előző, a Kis Bálint iskola, valamint a Kner Imre gimnázium informatikai
eszközállományának fejlesztésére nyert támogatást. Az iskolai munkaállomások
szavazó csomagok, interaktív prezentációs eszközök olyan alapinformatikai infra
struktúrát biztosítanak az intézményekben, amely nélkülözhetetlen feltétele akompe
tenciaalapú oktatás alkalmazásának. Az iskolák számítógép állományának kor
szerősítése, hogy 10 tanulónként egy számítógép jusson. Gyomaendrőd önkor
mányzata erre a lelhívásra 2008 februárjában nyújtotta be pályázatát. Az egyszeri,
víssza nem térítendő támogatás mértéke aprojekt elszámolható összes költségének
100 százaléka. Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni apályázat eszközbeszerzésére
és akapcsolódó oktatásra, ami nettó 23 millió 540 ezer forint értékű

, SZÉCHENYI TERVKerékpárút a biztonságo
sabb közlekedésért

2011/06/18.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 142 252 322 Ft összegű

támogatást nyert a Dél-Alföldi Operatív Program által meghir
detett DAOP-2009-3.1.2/A-09 kódszámú Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése című pályázati kiíráson. A több mint 158
millió Ft összköltségvetéső beruházás keretében megépült a
Bajcsy-Zsilinszky út járdátlan oldalában lévő kerékpárút 1700 m
hosszan, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út és a Fő út
kereszteződésétól a Szabadság térig tartó szakasz, összesen
803 mhosszan.

Gyomaendrőd a Dél-Alföldi Régióban, Békés megyében található. A
város aBékés megye északi részében lévő Szarvasi Kistérséghez tartozik. A
Hármas-Körös bal partján talál ható kisváros természeti, építészeti és
muzeális értékeinek köszönhetően turisztikai szempontból is atérség egyik
jelentős központja. Aközlekedés fő gerince a46-os főút, továbbá vasúton is
jól megközelíthető, mivel aváros a120. számúnemzetközi vasútvonal men
tén helyezkedik el. A lakosság száma 14 768 fő, népsűrűsége 49,66 fő/km 2

Aváros kerékpárútjainak hálózatos, egybefUggő fejlesztése révén érhető

el a komplex kerékpáros-közlekedési rendszer felállítása, amely a város
kerékpárút-fejlesztési koncepciójának alapja. Az érintett közutak kerékpár
forgalomtói való tehermentesítésével zökkenőmentessé vált a gépjárműfor

galom, melynek eredményeként a városon áthaladó tranzitforgalom
rövidebb ideig szennyezi a várost és környezetét. Gyomaendrőd város
környezetvédelmi programja tartalmazza az emberbarát városi közlekedési
feltételek kialakítását, melynek része az autóbusz-közlekedés feltételeinek
folyamatos javítása. Ezzel összefüggésben jelentős előrelépést jelent, ha
minden főbb megállóhely kerékpárral is megközelíthető Ilyen megállóhe
lyek találhatók amegvalósult beruházással érintett szakaszokon is.

A szóban forgó kerékpárútszakaszok megépítésével a közi ntézmények,
munkahelyek elérése könnyebb, az elérési idő rövidebb, valamint létrejöttek
a kerékpárosok számára a biztonságos közlekedés feltételei, valamint biz
tosított az alternatív közlekedés lehetősége is.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete2011-ben ismét meghirdeti
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődértc. környezetszépítési versenyt
Averseny megrendezése által továbbra is célunk, hogyalakossággal, helyi II. Nevezés

vállalkozásokkal, intézményekkel közösen formáljuk településünk arculatát, Aversenyre amellékelt jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet be-
növeljük a virággal beültetett területek nagyságát, s ezzel együtt színesítsük nevezni, amelyet 2011. július 29 (péntek) 12.00 óráig kell eljuttatni a pol-
városunk közterületeinek megjelenését gármesteri hivatal portájánál elhelyezett ládába.

Várjuk azoknak a (településen lakcímmel rendelkező) helyi lakosoknak a A jelentkezési lapok az internetről (www.gyomaendrod.hu) tölthetők le,
jelentkezését, akik a szűkebb környezetük szebbé tételével hozzájárulnak a vagy apolgármesteri hivatal portáján is felvehetők.

vendégváró, kulturált városkép kialakításához, és pozitív hozzáállásukkal ,
tevékenységükkel másokat is ösztönöznek. Egy ingatlant csak egy versenykategóriában lehet nevezni!

I. Versenykategóriák
1. A legszebb virágos közterület:

• családi házak előtt

• 4vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület
2. A legszebb virágos kert (családi házak esetén, utcáról látható kertrész).
3. Alegszebb vi rág os intézmény:

• nevelési-oktatási intézmény
• egyházi, egészségügyi, szociál is intézmények, sportlétesítmények.

4. A legszebb virágos homlokzat:
• családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak
• 4-nél több lakásos társasházak esetén lépcsőházanként

5. A legszebb virágos vállalkozás (kerthelyiségek, üzletek, cégek
telephelyei).

6. A legszebb virágos utca: a keresztező utcák között lévő egy-egy össze
függő utcarész lakóközössége pályázhat

7. Különleges belső kert (családi házak esetén)

III. Averseny elbírálásának szempontjai:
• az ingatlan előtti közterület tisztasága, gondozottsága, parkosítása
• az épületek, udvarok virágosítása, növényi díszítése
• a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés minősége és esztétikai

hatása, összhatás.

IV. Értékelés
Abenevezett ingatlanokat bíráló zsűri tagjai önállóan pontoznak, a III. pont

ban részletezett szempontok figyelembe vételével. Az értékelést egy alkalommal
végzik el abizottság tagjai egy előzetesen egyeztetett időpontban. Adíjak azsűri

által adományozott pontszámok összesítése alapján kerülnek megállapításra.

V. Díjazás
Aversenyben részt vevőkértékes jutalmakat nyerhetnek.
Az oklevelek, díjak ünnepélyes átadására - atavalyi évvel ellentétben - a

szeptemberi testületi ülés elején kerül sor.

.--------------------------0-1(-ft,;-A-NY-i-R-O-O-A-i------.-RIEK--------------------------,
• Megváltozott az élettársi kapcsolat igazolása!
Több esetben lordulnak amai napig okmányirodánkhoz az ügyfelek élet

társi kapcsolat igazolása céljából. Az élettársi kapcsolat igazolása hatósági
bizonyítvánnyal lehetséges, amelyet 2010. január l-jétől nem a jegyző,

hanem aközjegyző ad ki.
A jegyző csak olyan adatról, tényről, állapotról adhat ki hatósági

bizonyítványt, amelyről nYilvántartást vezet, vagy adattal rendelkezik. Emiatt az
élettársi jogviszony fennállásáról ajegyző hatósági bizonyítványt nem állíthat
ki, hiszen az élettársi kapcsolatokról a polgármesteri hivatalok nem ren
deikeznek nyi Ivántartással.

Amegoldás erre az, hogy 2010. január Hétől közjegyző előtt lehet nyi-
latkozatot tenni az élettársi jogviszony fennállásáról. így a jövőben, a nyi

: latkozat alapján vezetett nyilvántartásból a közjegyző hatósági bizonyítványt
: adhat ki.
: • A gyomaendrődi okmányirodában is lehetőség van a
: bankkártyás fizetésre.
: ·Az újszülött gyermekeknek már lehet személyi igazolványt csináltatni.
: Fontos, hogy ebben az ügyben időben jöjjenek a szülők, a nyári szünetben,
: mert torlódás miatt aszemélyigazolvány gyártása 2-3 hetet is igénybe vehet
: Számítsanak rá, hogy várni kell. Mivel EU-s országokba személyi igazol
: vánnyal is lehet már utazni, nem érdemes az utolsó pillanatra halasztani a
: kérelmet
t

SACRAMENTUM

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

• Az interneten időpontot lehet kérni az okmányirodai ügyintézésekhez
Ezt, sajnos, egyelőre kevesen veszik igénybe - gyomaendrod.hu (ezen a
címen egy egyszerű regisztrációval lehet időpontot kérni), illetve a magyar
orszag.hu (ezen acímen pedig azok, akik Ügyfélkapuval rendelkeznek.

Egyéni vállalkozásban bármiféle adatmódosítást csak Ügyfélkapun
keresztül elektronikus úton beküldött adatlappal intézhetnek. Tehát személye
sen már nem lehet adatváltozást eszközölni, csak az új egyéni vállalkozók vál
lalkozás indítását lehet személyesen intézni, onnantól kezdve aszüneteltetést,
módosítást, megszűnést csak elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül
lehet intézni. Nem elég, hogy az APEH-hez bejelentik a változást, az
okmányirodába is be kell jelenteni, mert még az egyablakos ügyintézés nem
működik. Egyébként mindenki megtekintheti a saját egyéni vállalkozásának
adatait a www.nyilvantarto.hu oldalon és emiatt nem kötelező már, hogy
egyéni vállalkozói igazolványa legyen valakinek, mert a közhiteles nyilván
tartást aneten bárki lekérdezheti.

• Az interneten bejelentkezett ügyfelek részére pénteken
három óráig tartanak ügyeletet.

Agyomaendrődi okmányiroda ügyfélfogadása:
minden nap délig, hétfőn és szerdán fél egytól négyig is.

Az információkat Vaszkó Erika irodavezető adta lapunknak.

Bútorgyártó cég bútorgyártáshoz

fafaragót keres!
Érdeklődni:

a 06-30-953-3594-es telefonszámon lehet.!



6 ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 20 ll. JÚLIUS

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

KábelTV
Internet

upc elefon
Gyomaendrődön

Analóg és Digitális V
Szupergyors Internet
Fiber Power 10-25-50-120

elefon kedvező díjakkal

ci)
A belépés részleteiről valamint

a csomagok havidíjairól keressen bennünket
Gyomaendrődi üzletkötőink kérésre házhoz mennek
Elérhefőségek: 20/4411-905; 70/6131-943

Telemax Távközlésfechnika Tel:66/442-755
_~-_.

-,~

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
..~ rendellenességek megszüntetése
_~~-"" • nyak; erederu szédülések meg",üntetése

..,r-} • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
}S:! •hagyományos kínai orvoslás
~ • fülakupunktúrás fogyókúra

\l... • porckorongsérvek és térdblokkok műtét nél1.iilí
megszüntetése

dr. Garzó Péter tennészetgyógyász
mobil: 06-30/9458-477

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFTo

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
~_---------------------------------------------------------------

r----------------------------------------------------------------,
I

: CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
I
I

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 lebonyolításátl

Hermann Mihály
20/3882-263, 06/70/945-7863

hermannkert@fibermai I.hu

, 'ff",
NYARI KUBAK ·FURDOKUBAK

NÓI FELSóK, GYEREDUIIÁK, ,
NAGY VALASZTEKBAN

, " , ,
MINDEN BETFON UJ ARU!

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

Gyoma Kossuth u, 3~,· Nyitva: Hétfőtől· PénteKig 9,~~·m~·ig Szombat 9·12·ig
Endrőd Fő út .Mikes út saroK· Nyitva: Hé~őtől· PénteKig i.J~·m~·ig 13.J~·17.J~·ig Szombat i.J~·12,~~·ig
------------------ ---------------------------_.. _._._----- ------."--
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A Kis Bálint iskola hírei

Ökoiskola
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda a 2010/2011-es tanévben újabb

három évre nyerte el az ÖKOISKOLA címének és logójának használati jogát.
Az oklevelet Ágostonné Farkas Mária, az intézmény igazgatója 2011. június

4-én vette át Budapesten dr. Ángyán József parlamenti államtitkártól.
Ezzel aprogrammal a2011/2012-es tanévben immár negyedik éve követik

afenntartható fejlődésre vonatkozó nevelési célkitűzéseiket.

Siker ahelyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjén

2011. május 28-án, Budapesten rendezték meg a Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét.

Emlékmű és feszületszentelés
Az elhunyt endrődi cigányzenészek emlékére emelt emlékművet, valamint a"Jézuska" fe

születet szentelte lel június 5-én Iványi László katolikus plébános. Köszöntőt mondott VMi
András polgármester, Iványi László plébános és Dógi János, amegyei cigány önkormányzat
vezetője. A képen a cigányzenész-utánpótlás képviselőjét. az ötesztendős Puj Ferikét is
láthatjuk.

AKis Bálint általános iskolát Szonda Lili 7.b osztályos tanuló képviselte, aki
az igen előkelő 7. helyezést érte el. Lili teljesítménye azért is kiemelkedő, mert
az erős mezőnyben határainkon túlról érkező versenyzők is megmérették
magukat. Lilit Forgács Krisztina segítette afelkészülésben.

Kis Bálint Napok
A hagyományokhoz híven emlékünnepséggel kezdődött a Kis Bálint napi

programsorozat az intézményben. Immáron 10 éve, hogy felvette a rektortanító
nevét az iskola. Az irodalmi színpad és az énekkar szép műsora után ko
szorúzásra került sor, majd díjátadások következtek.

Az idei Kis Bálint-díjas Ványol os Béla tanár úr, valamint Sipos Fanni 8.b
osztályos tanuló lett.

Az év pedagógusa Kovácsné Nagy Katalin, az év diákja: Kriszt Georgina, az
év szülője: Márton Antalné, nagyszülője díjat pedig: Illés Jánosné kapta.

Kónya Márta és Kereki Irén pedagógusok a Darvas Tibor Városi
Versillusztrációs Verseny díjazottjait jutalmazta.

A délután baráti beszélgetéssel és népi hangszer bemutatóval folyatódott.
Bardócz Sándor, Csepregi András és Juhász András valóban mesterei voltak a
népi hangszereknek. Szépen szóló muzsikájukkal rögtönzött táncházat vará
zsoltak az érdeklődő diákoknak és tanároknak.

Amásodik nap az osztályok vetélkedőjével foly1atódott aprogram, majd a
Diákönkormányzat megtartotta éves közgyűlését, Kónya Márta tanárnő

irányításával. Adélután acsalád jegyében zajlott. Nagyon sok szülő, nagyszülő,

érdeklődő vett részt aszínvonalas és érdekes műsorokon.

Az iskola tornászai lélegzetelállító tornagyakorlatokkal kápráztatták el a
nézőket. Acsaládi sportvetélkedőt különösen akisebbek várták, de anagyobbak
is szívesen bekapcsolódtak aváltozatos sorversenyekbe.

Aszínpadi produkciók sorát aSzínfolt Mazsorett Csoport haladó korosztá
lyának táncosai nyitották meg. Ekkorra már fergeteges hangulat alakult ki, fel
nöttek és diákok egyaránt átadták magukat azenének és ajókedvnek. AMeg a
sztár gálára a legügyesebbek kerülhettek be. A nap végén pedig a gyerekek
kérésére ellátogatott acsaládi délutánra Fluor, aki tovább fokozta ahangulatot

ABogrács Napja öregszölól rendezvényról, 2011. május 28-án
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.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Akác, tölgy, bükk tűzifa

- hasítva is!
Magyar cement AKCiÓ!

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

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

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~~k:i :s~l~ ~~:~:d:ö~, ~:C:k~ ~._5:._.J

FÉM CSARNDKDK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

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

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

AKCiÓ AJÁNLAT
MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!
STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák

Bővebb felvilágosítás a Oinya-féle szaküzletben!
Mosógépek, hütÓK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények!

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

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

nagy választékban I

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

kivitelezőt tudunk ajánlani.

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

"Xr.sZ'SS%%s:::S:->'sSSz::;Z':;S:SZSZz:s;.:.7S.s;:."';.sSSZZ;;--SSSZS'ZSZ~...:.,.:,~~ ..;:S..:..".=..;>...:-~~;:::s:.:::-...s:z91

. "Szép ruhában, arany ajtón f
~ ,

: kopogsz most, hogy szabad-e?"
Weörös Sándor

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

szombaton: 8.30-12-ig

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs út 63.

HETI KET
\UT/ AL KALD MMAL
@ (HÉTFON ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'UR' TELJES ARUCSERE!

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen.

Darált beton, tégla: 2500 Ft +áfától

Elérhetőségek:

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

r--·-S~~~éIY:-é~~~gy~~iir~é~,-;~~d~~~é~Ybi~t-~~itá~-] ;; TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ~;
• Magánnyomozást vállalok! ~{ Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés (J

l_ ~~~~~_n_n_ ~i_h~~~,_ ~~(3_~~~-_~~~;_ ~~~~~~~~~~~!i9~~~~~I~~~ _j > ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
06/30/630-80-97 CsóKe János

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
(j Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269



20 ll. JÚLIUS ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP

Igények szerinti könyvtár
9

A TÁMOP-3.2.4-08/1 "Békés Tudásexpó-Expresz" meg nevezés ű
pályázat projektbemutató rendezvényét tartották a Határ Győző Városi
Könyvtárban. Ez a pályázat a könyvtárhasználók igényeire szabott össze
hangolt szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztésének elősegítésére indult.

Ennek nyomán akönyvtár szolgáltatásai ahagyományos könyvtári szol
gáltatások mellett bővült. Amai kornak megfelelően az informatika fokozot
tabb bevonása aszolgáltatásba már alapvető követelmény. Többek között a
könyvtár szolgáltatásai között találjuk az információnyújtást a könyvtárról,
más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről, dokumen
tumok kölcsönzése, digitalizálása, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép és
internethasználat, ezekhez segitségnyújtás. Különböző irodai szolgáltatások
is elérhetők, mint például színes, fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás,
szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés. Ugyanakkor használói
képzések tartása számítógép, internet, könyvtárhasználatról, de elérhető a
munkaerő piaci adatbázis és az Ibsen kulturális jegyértékesítő rendszer
online működtetése.

Érdekesség még, hogyaHonismeretei Egyesület és a Szülőföld Baráti
Kör közös összefogással, jelentős anyagi áldozat vállalásával készítettek
felvételeket régi anyakönyvekről. A számos, flopin lévő anyagot dr. Szilá
gyiné Német Eszter rendezte sorba, készített belőle használható, közzé
tehető anyagot. Agyomai ban evangélikus, izraelita, katolikus és református,
az endrődiben akatolikus anyakönyvek fotómásolatai láthatók. A több mint

10 OOO lap időrendi sorrendben van. Alegkorábbi adatok Endrődről 1733
ból, Gyomáról 1774-ből valók. A könyvtárban megtalálhatók még a régi
helytörténeti újságok, levelek, végrendeletek, kiadványok digitalizált vál
tozatai.

A fejlesztésre a konzorcium tagjaként közel kilencmillió forint jutott a
könyvtárnak. A bemutató ünnepség vendégei voltak: Várfi András pol
gármester, dr. Hajnal Lajos, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igaz
gatója, Rakonczás Szilvia, aBM Könyvtár vezetője, projektvezető, aházigaz
da Dinyáné Bánfi Ibolya, aHatár Győző könyvtár vezetője.

vÁ TOZÁS!
Agyomaendrődi Tourinform Iroda június 1-jétól elköltözött az eddigi,

jól megszokott helyéről, a fürdő bejárata mellől. Személyzete is megváltozott. Az
iroda szezonális nyitva tartással, június 15, és augusztus 31. között aktív vendég
fogadással várja az ügyfeleiti

Új címe a Katona József Művelödési Központban van, a Kossuth
utca g, sz, alatt. Nyitva tartás hértő-péntek, 9-17 óráig; szombat: 9-14 óráig.

Az iroda továbbra is áll rendelkezésre:
Hungary-card árusításával, Inter-ticket jegyek árusításával. Belépőjegyek

(Városházi Esték, Jókai Színház, ' ,)
Továbbá képeslapok, könyvek, ajándéktárgyak, kerámiák,., Az üdülési csekk

megbízott ügyfélszolgálati irodája is! Megértésüket köszöni az iroda vezetőjel

KÖZALAPíTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰjTEMÉNYEIÉRT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉVRŐL

Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 2010. évről

adatok EFt-ban
Sorszám Atétel megnevezése Alapítványi tevékenység

1. Számviteli beszámoló
AKözalapítvány egyszerűsített éves beSZámolójának mérlege 2010, évről

adatok EFt-ban
Sorszám Atétel megnevezése Fenntartási, működési célú

Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései

Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04

1, A) Befektetett eszközök (2-5 sarok)
2, I. Immateriális javak
3, II. Tárgyi eszközök
4, III. 8efektetett pénzügyi eszközök
5, IV 8efektetett eszközök értékbecslése
6 8) Forgóeszközök (7-10. sarok)
7. I. Készletek
8. II. Követelések
9 III. Értékpapírok
10. IV Pénzeszközök
11. C) Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN
(1 +6+11 sor)
13 D) Saját tőke (14-17 sarok)
14. I. Induló tőke

15. II. Tőkeváltozás

16 - ebből tárgyévi eredmény
17. III. Értékelési tartalék
18 E) Céltartalék
19. F) Kötelezettségek (20-21. sarok)
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
22, G) Passzív időbeli elhatárolások
23 FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZ.

(13+18+19+22. sor)

3064

3064

1515

1515

4579

700
3879
338

4579

3155

3155

1613

1613

4768

700
4068
189

4768

Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései

1. A) Összes bevétel (2-6. sarok) 2606 3075
2. 1. Alapítóktól kapott támogatás 840 1208
3. 2 Államháztartás alrendszeréből kapott támogatás 55 36
4. 3, Pályázati úton elnyert támogatás 600 670
5 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások 1000 1056
6. Egyéb bevételek 111 105
7, B. Összes költség, ráfordítás (8-14 sarok) 2268 2886
8. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 215 444
9 2 Személyi jellegű ráfordítások 29 15
10. 3 Társadalombiztosítási járulék 7 4
11. 4. Értékcsökkenési leírás 105 121
12 5 Egyéb költségek 1911 1752
13 6 Egyéb ráfordítások 1 550
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15 c. Adózás előtti eredmény 338 189
16. D. Adófizetési kötelezettség
17 E. Tárgyévi eredmény (15-16 sarok) 338 189

2, Aköltségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban nem részesül,
3. Avagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
AKözalapítvány vagyana aGyomaendrőd, Kossuth út 11/1. sz. alatti 116, helyrajzi

számú ingatlan
4. Acélszerinli juttatások kimutatása
A közalapítványnak nem feladata a cél szerinti julIatás, így fennállása óta ilyen

feladatot nem látott el.
5, A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a lelepülési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító biztosította a
működés feltételeit

Működési költségre 840 ezer Ft támogatást kaptunk.
Szakmai feladatokra a Civil szervezetek pályázati alaptól 670 ezer Ft támogatásban

részesültünk. (Folytalás a 10. oldalon)
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(Folytatás a9. oldalról)
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,

illetve összege Aközalapítvány kuratóriumi elnöke 2010. évben bruttó 70 OOO Ft/hó
szakmai szervezésért és tanácsadásért járó díjat kapott. A kuratórium tagjai és a
Felügyelő Bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi, sem ter
mészetbeni juttatásban nem részesültek.

7. Aközhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő: támogatást nyújtani

színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd Város
mővészeti értékeínek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának biztosítása,
különös tekintettel agyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.

- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése,

bővítése, továbbí kiállítási lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a
Corini és Vidovszky-gyűjtemény, valamint aVídovszky-emlékszoba tárgyai nak elhe
lyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása.

Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1 pontja szerint:
- Aközalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik aképző-, ipar- és

fotóművészet már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, tár
sadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

- A fenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban használatba
adott Kossuth út 11. szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Győjtemény

Városi Képtár működésével igyekszik eleget tenni.

AKéptár épületének állagvédelme
A Képtár lépcső felőli bejárata fölé esővédő tető készült, és ezzel egy időben

megtörtént a lépcsőkorlát felújítása is.

Biztonságtechnikai helyzet
A Képtár továbbra ís szerződésben áll a gyomaendrődi székhelyű Nagy Péter

biztonságtechnikai vállalkozóval. A vállalkozó 2000 Ft/hó ügyeleti díjat állapított
meg, melyben a karbantartás és hibaelhárítás költsége ís benne van. A 24 órás
ügyelet kellő biztonságot nyújt aképtár védelmében.

Andics Árpád fotóművész. Az egyhetes alkotótábor alkotásaiból és ameghalt alapító
tag, Katona György festőművész munkáiból aképtárban rendeztünk záró kiállítást.

3. Pályázatok
A Civil alap pályázatán nyertünk 670 ezer Ft támogatást, melyből az időszaki

kiállítások költségeit fedeztük, agyarapodó gyűjteményünk képkeretezését és akiál
lítások installációs eszközeit szereztük be.

4. Gyűjteménygyarapodás

- Vásároltunk 1db Katona György festőművész által alkotott festményt
- III. Holló Művésztelep adománya: Bácskai Varga János 1 db (festmény),

Komiszár János 2 db (festmény), Andics Árpád 2db (fotómontázs), Nagyné Hirsch
Katalin 1db (festmény).

5. Agyűjtemény állagmegóvása, restaurálása
A2010. évben nem került sor restaurálásra.

6. Szponzorok
- Vidovszky Béla festményeinek eladási jogdíjából: 28 792 Ft
- Insula Bau Kft.: 500 OOO Ft
- Békés Drén Kft. 500 OOO Ft
- SzJA 1%-ból: 36120 Ft
- Nagyné Perjési Anikó: 10 OOO Ft
- Gyomaszolg Kft.: 46200 Ft
- Mikrosoft Informatikai Kft. (Gyomaendrőd) 201 Q-től térítésmentesen biztosít-

ja az alapítványnak aMOZAIK Könyvelőprogramot.

1. Megjelent sajtóvisszhangok
Az időszaki kiállításainkról rendszeresen tudósítottak a helyi lapok A kiállítás

megnyitókat a városi televízió felvette és műsorában közvetítette. Ezúton is
megköszönöm dr. Bagi László operatőr-rendező segítségét az események
rögzítésében.

A2011. évi művésztábor résztvevői látogatást tettek apolgármesteri hivatalban,
ahol a polgármester fogadta a művészeket. A tábor Újvári professzor javaslatára
indult újra. AHarcsás-zugban egy privát nyaralóban volt abázisuk. Aművésztábort

fontosnak tartók lelkesedése viszi tovább az ügyet, hogy Gyomaendrőd ne maradjon
művészeti tábor nélkül. A tábor Holló László festőművész nevét vette fel. Akészült
műveket az endrődi Közösségi Házban lehet megtekinteni. Aszponzorok voltak idén:
Várfi András, dr. Újvári Zoltán prof., dr. Dénes Zoltán plébános és dr. Szonda István.

Személyi feltételek
Az alapítvány pénzügyeit Poharelecné Rácz Ildikó, apolgármesteri hivatal ügy

intézője bonyolítja térítésmentesen. A kuratórium nevében köszönetet mondunk
szakszerű, pontos munkájáért. A képtárkezelői és adminisztratív feladatokat a
kuratórium elnöke, dr. Szonda István látja el. A képtár takarítását és környezetének
karbantartását, valamint nyitvatartási időben a látogatók kalauzolását a Katona
József Művelődés; Ház dolgozói végezték térítésmentesen. Köszönetet mondunk a
Katona József Művelődési Ház dolgozóinak az áldozalos munkájukért.

2010. évi szakmai beszámoló
1. Kiállítások és rendezvények
Állandó kiállítások:
• Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei
• Corini Margit, apárizsí éjszaka festője

• Nép és történelem Illéssy Péter grafikáin
• Holló László emlékkiállítás
• Pásztor János szobrai aMagyar Nemzeti Galéríából

Időszaki kiállítások:
Nagyvárad egy évszázada, megnyitó időpont ja 2010 március 12.
Oláh Mátyás szobrászmŐvésr. Víz, hely, identitás 2010 május 28.
Katona György festőművész emlékkiállítása, és egyben a III. Holló László

Művésztelep záró kiállítása 2010. június 25.
Dancsó Géza fotóművész Arcok és arculatok Erdélyből 2010. július 2.
Gyomaendrődi őszi tárlat 2010. október 8.
Pataj Pál és barátai című gyűjteményes kiállítás 2010. december 17.

2. Művésztelep

A közalapítvány és a Palmetta Egyesület szervezésében újra alkotott a Holló
László Művésztelep, mely 2010. június utolsó hetében került megrendezésre Az
alkotótábor művészeti vezetését Cs. Uhrin Tibor betegsége miatt dr. Szonda István
látta el. A táborban alkotott Bácskai Varga János festőművész, Luczi János fes
tőművész, Komiszár János festőművész, Nagyné Hirsch Katalin festőművész,

8. Látogatottság
2010. évben 960 fő látogatót fogadtunk.

Gyomaendrőd, 2011. március. 26.
Dr. Szonda István elnök Dr. Pataj Pál titkár
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Az Európai Unió támogatásával valósult meg
az iskolák informatikai fejlesztése

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási ínfra
struktúra fejlesztését támogatja. azon belül is az egyik kiemeit cél az iskolarendszerű

oktatás informatikai fejlesztése. az ún. "Intelligens iskola" létrehozása. Az "Intelligens
iskola" program bíztosítja mind az informatikai készségek, mind a többi kulcskompeten
cia fejleszléséhez szükséges infrastruktúrát.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. februárban nyújtotta be pályázatát a
TIOP-l.11-07/1 pályázati felhívásra, amelyben a fenntartásában működő Kis Bálint Álla
lános Iskola és Óvoda, valamint a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
eszkózállományának fejlesztésére igényelt és nyert támogatást.

A 30 400 OOO Ft összkóllségű, 100%-os támogatottságú TIOP-1.11-07/1-200B
0214 azonosító számúpályázatával az önkormányzat mint intézményfenntartó az alábbi
célokat valósította meg:

• 91 db Iskolai PC-csomag beszerzésével korszerűsítette az iskolák számítógép
állományát;

• 16 db Tanterrni csomag beszerzésével a tantermek 40%-ában internelhozzáférési
képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközök (interaktív tábla. projektor. note
book) segitik az oktatást

• 2db Szavazó csomag beszerzésével mérés-érlékelés programok is alkalmazhatóak
az oktatás során

• Könnyen elérhelőek aweb alapú szolgáltatások az Alkalmazás szerver csomag és
4 db WIFI csomag beszerzése. üzembe helyezése állal.

Szintén aTIOP-1.1.1-07/1 pályázati lelhívásra benyújtott, az "Informatikai infrastruk
túra fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartá
sában működő oktatási intézményekben" című nyertes pályázat ünnepélyes záró-rendez
vényére került sor 2011 június 29-én a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Isko
lában.

Az ünnepélyes átadáson ismerletésre kerüli a15 397 500 forint összköllségü projekt
életútja a pályázat benyújtásától amegvalósításig. Abeszerzett informatikai eszközök mű

szaki jellemzőil, valamint az interaktiv (abla működését, felhasználásál is megismerhették
avendégek.

VMi András polgármester azáró rendezvényen összegzésül ismertette aprojekt ered
ményeit: az iskola 11 tantermében alkalmazható az interaktiv tábla, projektor és notebook
az oktatásban; az intézmény informatikai eszközállománya összesen 28 iskolai számitó
géppel bővült: az oktalást. csoportfeladatok megoldását 2szavazó csomag segíti; avezeték
nélküli internet kapcsolatot 3 WIFI csomag biztosítja; mindezek működését egy nagy tel
jesítményű, modern szerver biztosilja.

A 2011. március 1.-június 30. között megvalósuló beruházások eredményekénl az
intézmények IKT infrastruktúrájának megújítása és a szakmai innováció lehetővé teszi a
projektek hosszú távú fenntarthatóságát.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósultak meg.

KÖZépfokú. nemzetközi német nyelvvizsgával
rendelkező gimnazista lánya nyári szünidőben
általános iskolások korrepetálását vállalja
német nyelvből. 500 FVóra Érd.: 70/603-11
37

Baromllkopasztast vállalok. trd. 207553-94-30
fakarltást, vasalást. Idósgondozást vállal ok.
Érd. 30/5650158
Keresek egy egyszerű, kedves hölgyet albér
lőnek. Ugyanitt eladók vasak. bútorok. edények.
traktorhoz alkalrészek. régi pénz. gáztúzhely. var
rógép 1-15 EFt Érd. 66/280-196 -b-4x
EradO: larcsa, daral6- Iraktor hajlású. mulriÍgya
szóró, 4 fejes eke, gyúrúshenger, vegyszerezö,
fogas Érd. 30/955-83-90

Gye.. Vásartérr ltp-en 25. ep. 6 lakasos tár
sasházban 3szobás, erkélyes 74 M2-es 1. em-!
3. sz. lakás 12 m'-es alsMpülettel eladó. I.ár
10,5 MFt Érd.: 10-18 ó-ig: 66/283-863 -b-4x
Endrődön, Jozsef A. u. 2571. sz. alattíkéfTsléT
szobás, összkomfortos kockaház eladó. I.ár 4,9
M Ft. Érd.: 30/9384-449 -b-4x-

Hagyatékboi eladó sparhell. kályhaMO l-es
mélyhúlö láda, 500 kg-os mázsa. kony
haszekrény. konveklor. gázlúzhely, Singer var
rógép' lőcsös kocsi. 26-os kerékpár. Érd.:
30/617-6963
Era065:fRWOsOTM hőlégbefúvó, Atlas ver
seny guggoló állvány. gmsámoly, pókerasztal,
linn szauna 4,5 KW-os. Simson Soul 1963-as.
Érd.: 30/617-69-63
Elado 1 db 240 l-es IndesIl 6Mkos lagyasztó
szekrény, 1 db klasszikus gitár tokkal.
póthúrokkaL 30 E, 25 EFt Érd.: 30/646-11-36;
66/285-503 -b-4x-
Masszazsoklatas kezdöknek es haladóknak. trd.
06-30/320-81-89
l!uiiiiaT.'Ilarna"t, 'h:7ag:-y"'at7'Cekc='iot-v--=e=-=sz':Tek--"--Gy--=o=ma"-n,
Petöli u 64. 06/30/4643956
D-Iobel elado. trd. 30/5b:;~ú1-5"8;3QJ481r:43

94

Bontott barna máZas cserep eladó 45 FVdb
Barna mázas kúpcserép 500 FVdb Érd.: 30/591
66-69 -b-4x-

lado 4 reszes szekrenysor. 2 biroaszta. 1
márványlapos dohányz6asztal. Érd.: 30/915-76
70

ngo nye vo tatast v la o a1iai'ános s
középiskolásoknakJár 1000 FV45 perc Érd: 06
30/325-8406

Parkettacsiszolast és lakkozást vállalok. MF04
hajtásház kitűnő állapotban eladó. 10 EFt. Érd ..
30/360-81-43 -b-4x-

családi ház eladó. Érd.: 30/488-43-94; 30/216
70-85
GYDfácsa""'rt""ér"'iI"'tp"'.2"7-"b::::en:-"2C::sz::::o"'báccs,--=e:T:rke7T:ly--=es=-."'3.
em. lakás áron alul, sürgősen eladó! I.ár meg
egy szer Érd. 20/805-44-21 -b-4x-
Gye., Oregsz6löben. akondorosi ·'k"'öCC:ve""sú"t=-me:oTll=ett
összkomfortos ház, másik fele bármire
kialakithal6 épület 2740 m2 területtel eladó ..
Érd.. 30/6376-831

Plcolo markálu sport babakocsI. Big mifrkáíU
csúszda. fedett homokozó, baldachin kiságyra,
2-4 éves kislányra gyermekruhák eladók.
Ugyanitt süldők eladókl Érd.: 20/242-60-77
Felu]ltásból származó. klvalo állapolú alumlnl
um radiálorok, lali gázkazán. mosdókagylók.
WC-csésze eladó. Érd .. 20/9726-215
2<J'li""S-imson kerék, l db 3aJtós szekrény eladó
Vásártéri Itp.-en 1. em. 1,5 szobás lakás eladó.
Lár 5,5 MFt. Érd .. 20/5478-606. -b-4x
Gyomán, hamvasztásos temetésre alkalmas
sírhely kész gránit járdával. siremlék garnitúrá
val. koszorúlart6val eladó. Lár 300 E Ft. Érd.:
66/285-469 -b-4x-

Nyáron elokészllö, Ismetlo. gyakorló. leJlesztö.
Ieizárkózialó, pótvizsgára. középiskolai felvéte-Ii
re felkészítő foglalkozások indulnak állalános is
kolásoknak (1-8. oszt.). Afoglalkozások heti szá
ma problémátóllüggően 1-3. Minden fel-szerelés
ingyen biztositott. Érd.: 06-30/856-32-18

• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

,--------------------------------------------------------------------------------------------~

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

i:::/:I
i Telefonszám: i
U~~~~~~·~:·~~:·~~:·~:~~:!:L (~~~~~~~!~!~~~~~~!j

Gye, Gyóni G u 27. sz alatti parasztháZ eladó,
fürdőszoba, gáz van. I.ár 2,4 M Ft. Érd.:
70/3188-187 -b-4x-
Gye., Október 6 ttp-en 2 szobas. 3. em lakas
eladÓ. I.ar 6.2 MFt. Érd.: 20/5767-879 -b-4x
Gyoman. Révlaposon. Kölcsey F. u. 6. sz. alatti
befektetésre is alkalmas ingatlan eladó. A
lakóépület és a nagy melléképület 1100 m'-en
fekszikl I.ár 9,5 MFt. Érd.: 30/360-81-43 -b-4x
Gye., Endrod. RIdegvárosban összkomlortos haz
melléképülettel, kerttel eladó. I.ár 3,6 MFt. Érd ..
30/2360-435 -b-4x-

Vásártéri ltp-en, töldszinten, 2szobás, erkélyes
lakás eladó Érd .. 30/621-8612

Endrödön, Ldlom u. 2. sz alatt két utcára nydo
120 m1.es lelújított. modern ház eladó. Érd.:
személyesen acimen ill.: 30/381-50-63
Gye., Gyoma. ZrinYI M. u. 3 szobás családi háZ
eladó. Lár 12 MFt. Érd .. 70/388-4007 -b-4x
Endrodön 2 szoba + nappall. összkomlortos
paraszthaz alsó épülettel. nagy udvarral eladó.
Lar 3MFt. Érd.: 20/215-56-70

Gyomán. Tompa u. 611. sz. alatt azonnal
beköllözhelő összkomfortos. hőszigefell csaladi
haz melléképülettel, garmsal, ipari árammal
eladó. I.ár 14 MFL Érd. 30/342-28-69 -b-4x
Gyomán, Arany J. u. 1. sz. alatt nagy csaladilláZ
eladó. I.ár 10.9 M Ft. Gyomán. Hársfa u. 2. sz.
alatt kertes haz, fürdőhöz közel eladó. I.ár 6,5 M
Ft. Érd. 20/9706-877 -b-4x-

Gyoman, Arany J. 25.. 845 m'-es lelken. 145
m'-es, 5szobás, összközmőves vályogház mel
léképületekkel (vállalkozásra alkalmas), azonnal
beköllözhetöen eladó, net bekötve. (Akár két
generáció számára is kialakitható) I.ár 9 M Ft.
Érd .. 20/221-66-33 -b-4x-

Gyomán. Körös sor 8 sz alatt lelufl1ott. :1
szobás, összkomfortos családi haz garázzsal.
nagy terasszal, gáz-vegyes közp. fútéssel eladó.
I.ár 15,1 MFt. Érd. 30/2154-327 -b-4x
Gyomán, lürdővel szemben 3szobás, összkom
tortos téglaház 3 fázissal eladó. Érd.: 66/386
058

Gye.. lemplom-zugban. vIzpartra meno ingatlan
eladó. villany és lúrott kút van. 4614 m' Ár.:
2500 FVm'. Érd.: 06/70/9438-212 -b-4x-
Gye., Vásártérr Itp.-en 4 lakásos lársasházban 3
szobás lakás garmsal. alsórésszel együtt eladó,
vagy kerles hazra cserélhető. I.ár 8,6 MFt. Érd.:
30/488-43-96; 30/944-18-47 -b-4x-
Gyoman, alürdotöl 200 more. Mórrcz Zs. 4. alatt
2szoba, összkomfortos kockaház eladó. I.ár 7M
Ft. Érd.: 30/562-57-54 -b-4x-
Gye.. Fuz1ás-zugban kerl, 2 sor gyümölcsössel
eladó. Érd. 30/216-7085
Gyomán;-R0zSaTl4'-.s=-=z.--:a""'latt"4"s~zo=bá=s--:,n~ap~p~a"
+ 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
Gye.. lelkomlortos paraszthaz, beköltözhetően.

Kálvin u. 57. sz. alatt. eladó. Lár 4.5 MFt. Érd.:
70/2015-208; 66/282-148 -b-4x-

Gye. központjaban. Napkeleti u 4. sz alatti 2
szobás, gázfútéses családi haz nagy mel
léképülettel 1440 m'-es telekkel eladó Lár 3,45
MFt. Érd.: 20/4132-770; 62/322-572 -b-4x
Gye., Rakoczl u-ban 4 szobas, dupla fürdő

szobás, dupla ebédlős. 2 bejáralú polgári ház
melléképületekkel, dupla garázzsal. vegyes
tüzeléssel. berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278; 30/851-99-02 -b-
Gyomán, a ZrrnYI M. u. 1/5. sz. aiatIl kertes

Gyoma, Arany J. u. 16 sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266-573
-b-4x-
Gyoman. Kecsegésben (Sulek-kert) vizparlllelek
eladó. I.ár 2 M Ft. Érd.: 66/386-191: 30/9985
096 -b-4x-
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Gyomaendrőd:

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

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZ

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNKI

ft. bo Itjait!

• friss pékáru
• elérhető árak
• széles választék
• minőségi termékek
• akciók
• törzsvásári ói kártya
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TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták széles választékban!
Újdonság:

Katalógusból választható
tapéták

Mai modern színekben
egyszínű,

csíkos, nagy virágmintás,
egymással variálhatók

Egyéb ajánlatunk:

Öntapadós tapéta' Bordűrök'Mennyezetlapok
Szegőlécek' Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

Nyitva tartás: H.-P.: 8-12; 13-17JO-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

AKCiÓ A LÁTSZERÉSZ ÜZLETbEN!
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 7? TEl. 284-277

25 ÉVE A LAkosSÁG sZOlGÁLATÁbAN!
Július-AUqUSZTUS HÓNApbAN pRóbÁljA ki VÉdŐRÉTEqqEl

EllÁTOTT pROqREsslÍv SZEMüVEqlENCSÉiNI<ET

Akciós ÁRON 9 900 FT/db ÁRTóL!
TovÁbbRA is AjÁNljuk diopTRiÁs NAPSZEMüvEq

És fÉNYRE SÖTÉTEdő lENCSÉiNkET

}O-~O% kEdVEZMÉNNYEl!

VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁlAT

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

• SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA
GYORS És pONTOS kiszolc;ÁIÁsSAI vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNI<AT!

TisZTElETTEl: Szarka Gitla LiTSZERÉSIMESTER

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, lel:
06/30/9580-479. E-maii: gyehirado07@freemailhu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők. ISSN szám: 2060-7083

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