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RENOÖRSÉGI események
Május 1-jén, a Kodály utcában igazoltatott a rendőrjárőr egy gépjár

művezetőt, akiről kiderült, hogy ivott. Aszondázás és avérvétel is erősen ittas
állapotra utalt.

Május 15-én, ahajnali órákban aSemmelweis utcában került a rendőrség

hálójába egy másik ittas úrvezető. A rendőr megérezte az alkohol szagát, és
szondáztatta a sofőrt, akit vérvétel re szállítottak utána. Az orvos közepes ittas
ságot állapított meg. Mindkét személy ellen ittas járművezetés miatt indult el
járás.

3-án, délután érkezett bejelentés, miszerint Nagylaposon szomszédháború
dúl. A kiérkező rendőr konstatálta, hogy az egyik férfi lelökte kerékpárjáról a
másikat, akivel huzamosabb ideje haragban volt. Amikor a bicikliről asértett az
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árokba esett, folytatta haragosa averést, sőt az odaérkező testvére is besegített a
csihi-puhiba. A gyorsan kiérkező rendőrök elfogták a verekedőket, ellenük
közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt folyik az eljárás.

22-én, délután jelentette aMÁV egyik jegyvizsgálója, hogy érvényes utazási
jegy nélküli utas van avonaton. Az utas továbbá nem hajlandó igazolni magát. A
kiérkezett járőr megállapította, hogy a személyt eltűnés miatt körözik, ezért a
dévaványai GYIVI-be szállították.

Az elmúlt hetekben két alkalommal történt vegyszerlopás
Gyomaendrődön. Ezért felhívja a rendőrség a tisztelt mezőgazdasággal

foglalkozókat, gazdálkodókat, hogy figyeljenek arra: a felhasználás előtt

közvetlenül szállítsák telephelyükre a vegyszereket, és azok biz
tonságos őrzéséért tegyenek meg mindent!
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogya közelgő nyári
strandszezon alatt a fürdőzés szabályait fokozottan tartsák be! Ide
értve az élő- és holt-vizeken történő strandolást! Tartsák be az egész
ségügyi szabályokat is, például felhevült testtel ne ugorjanak hideg
vízbe.
A hajózás szabályait a vízi járművek vezetésekor tartsák be! Az elin
dulás előtt pedig győződjenek meg avízi járművük megfelelő műszaki

állapotáról!

Május 27-én a Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége szervezésében munkahelykeresőbör
zét tartottak a Katona József MűvelődésiKözpontban.
Mivel a munkaügyi központ épülete már nem tudna befo
gadni sok embert, ezért esett a választás a "kultúrra" . Itt a
regisztrált munkanélküliek számára nem csak munkahely
ajánlatokat kínáltak, de képzési, nyelvtanulási lehetőségeket
is, mivel az átképzés, továbbképzés egyre inkább elenged
hetetlen. Valamint néhány munkahely-bemutató demon
stráció is a rendelkezésre állt, közelebbi betekintést nyújtva
az érdeklődőknek. A körzetből érkezett álláskeresők leg
alább 100-120 munkahelyet "vihettek" el ezen a napon a
felkínált lehetőségek közül.
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Írásaimban, aki rendszeresen olvassa, visszatérő motívum a
természet iránti mélységes szeretetem, az élő világ szépségére
való odafigyelés. Szeretném természetesen, ha minél többen így
gondolkodnának, éreznének. Nem is tudom kLkerülni ezeket a
témákat. Aki nem hétalvó és korán kel (így többet éli) kérem, ül
jön ki az udvarra, vagy nyitott ablakon keresztül hallgassa meg,
milyen is a hajnali csend! Gyógyulást hoz, jókedvet indít a szí
vi.inkben, a lelkünkben. Rádöbbenünk, valóban mi is csak egy
szelete, része vagyunk a mindenségnek. Május utolsó napjait
éljük. Évek óta nem volt ilyen szép e kora nyári, késő tavaszi hó
nap. Az eső is pontosan érkezLk, amikor már szükség van rá. Hal
lom a távolban, talán a liget felől, egy kakukk jelzi, hogy itt van.
Nem merem számolni, mert félek, ha keveset mondja, már "nem
sokáig élek" - mondja a népi mondás. De ez a kah.l.Ikk csak
mondja, mondja. Most már sajnálom is, hogy nem számolok, úgy
tűnik, volna még egy-két évtized?! Micsoda optimizmus, igaz?

A kertünkben egy harkálypár költ, végre először életemben
megfigyelhetem nem mindennapi, meglehetősen rejtettnek
számító magánéletüket. Rigók, poszáták, zöldikék, tengelicék
versenyben koncerteznek így reggel. Csodálatos hangzavar,
élmény a fülnek. Lehet örülni, hogy ma is felébredtem, élek, és
hálát adni a teremtőnek mindenért, ami szép és jó. És ami nem
szép és jó? Ott mit tegyek? Kit hibáztassak? Látom az útszélén a
sárban, víztócsában üldögélő, sarat gyűjtögető, drága kis, alig
kettődekás fecskéket. Építik a fészkeiket. Kedves Valakik, akik
nekem nem igazán kedvesek, Önök pedig leverik a kész és félig
kész fecskefészkeketl Miért? Zavarja az aranyos csivitelésük,
vagy az l-2 kg mennyiségű fecskekaka a lelkük világát? Ebben a
rohadt, keserves, az ember által tönkretett világban ez a legna
gyobb bajuk? Pont a fecskékre kell haragudni? Szégyellem, hogy
léteznek ilyen emberek. Önzőek és végtelen szívtelenek. Az sem
baj, ha most megsértődnek.15-20 év múlva nem tudjuk megmu
tatni az akkori gyerekeknek a fecskéket, mert kipusztulnak. Ér
dekes módon, de szaporodnak és jönnek be a városba az örvös
galambok! Ezek korábban védettek voltak - Európa legnagyobb
vadon élő galambfajtája. Több fészekről tudok és kezdenek nem
félni tőlünk, emberektől. Pedig kelJene! Egy vadász boldogan
közölte: szabad lőni, kilőni őketl Ősemberösztön.

De jöjjünk le a fákon, falakon élő madaraktól. Van bőven írni
való másról is. Tegnap egy gyönyörő, kb 10-12 cm nagyságú
szarvasbogarat találtam a Hősök úti SIKÉR bolt falán, ahogy las
san, lomhán mászott felfelé. Tudtam, itt szép jövő nem várhat rá.
Fogtam, levittem a ligetbe, s egy tölgyfa oldalára tettem. Ez az ő

hazája. Eszembe jutott, hogy egy-egy szép példányért elbicikliz
tünk iskolás korunkban Szanazugba, az erdőbe, a Kettős-Körös

partjára. Akkor még kötelező volt rovargyűjteményt készíteni.
Ma már ezek a szép rovarok védettek - hála istennek!

Kezd zöldelIni és "szépülni" a Fő utcából csinált kert is. Van
mit ültetni és gondozni majd. (Mennyibe fog kerülni?) Büszkék
lehetünk! Egyedül a mi városúnkban csináltak a legforgalmasabb
közútból parkot. Nehezen törődöm bele, hogy néhány elmebe
teg mérnökC?) akaratát rá tudta erőszakolni buta embertársaira.
Állnak az autók a tűző napon, utasaik áUdogálnak a Fő út pere
mén és várják, mikor rohanhatnak át a járdára. Gratulálok! Az
emberi hülyeség győz, és ehhez asszisztált egy csomó hivatal is'

Kérdéseim: mikor lesz végre átadva a kerékpárút? Vagy már
megtörtént? Mikor lesz a vasútállomás környéke rendbetéve? Kié
ez a terület? A senki földje? Aknazár? Szégyen és gyalázat!

Nem nagyon értem, a hivatal miért nem nyilatkozik ilyen
közérdekű dolgokró!?' Úgy tesznek, mintha ezek a problémák
nem léteznének I

A Fő terünk azért szépül. Ízléses, és néhány év múlva egyik
legszebb lesz a környékünkönl

Folyik a harc az előrehozott nyugdíjak miatt. Sajnálom a
Fideszt, jó pár ezer esküdt ellenséget szerez most magának. Ter
mészetesen igazuk van! Kár itt szerzett jogokról szónokoini. Az
elmúlt száz évben hány szerzett jogunk sérült nekünk, ma
gyaroknak? Kezdjük akkor Trianonnal! Vagy a szocializmusban?
Csak feledékenyek lettünk. Jómagam 19 éves koromtól számítok
dolgozó embernek. Jelenleg 71 éves vagyok. Egyetlen órát nem
számítottak bele a nyugdíjamba, pedig dolgoztam annyit, mint
20 rendőr együtt' Azért senki nem gondolja, hogy minden éjsza
ka gyilkosokat kergetnek .. .? Az a konunandósok dolga általá
ban. Tisztelem és becsülöm a munkájukat, de 40 évesen nyugdíj
ba vonulni? Más meg élvezze majd a nytlgdíját 5-S évig, ha
megéli, aztán jó éjt' Nekik így akár 40 év is jut "öregen" élni.
Lehet, hogy az irigység beszél belőlem? Persze mi csak hivatás
ból kell, hogy dolgozzunk halálunkig! l-3 év és vége az egész
ségünknek. Sajnálom, hogy ezt a politikusok nem akarják látnil
Természetesen egyl1ttérzek a pékekkel, a 60 fokos melegben éj
szaka kenyeret sütnek nekünk. Szeretem a mentősöket, legjobb
bajtársaink napi munkánkban, a tűzoltók, akik minden más
szömyü munkát elvégeznek, mind-mind stresszes munka! De
hát egy ország mégsem mehet fiatalon nyugdíjbal

A politikából lassan kiábrándulok, túl sok belőle a napi dózis!
A REM Tv (az egyik kereskedelmi csatorna) elképesztő, nem sza
bad nézni' Gyurcsány meg szép lassan dolgozik, mint a lassú ha
tású hashajtó, a végeredmény nem kétséges. Az MSZP szét lesz
verve, miért jÓ ez nekik? Inkább keresnének egy pszichológust...

Befejezésül a helyi képviselőknek egy javaslat: délután úgy
kettő (2) órakor felváltva üljenek be a gyerekek közé ebédelni'
Figyeljék a nyolcadikos diákokat, hogy "ízlik" nekik a már hideg,
félakkora adag, mint amihez szokva voltak' Repeta sehol I De
minden ugyanannyiba kerül! Valaki persze nyert ezen' De ve
szíteni csak a diákokat hagyták. "Szép gesztus volt'" Jómagam
annak idején nem mertem volna ezt megtenni gyerekekkell

Üdvözlettel dr. Frankó Károly

A tűzoltók vonulásai
Május 15-én, a Pásztor János utca 35-ben, egy lakatlan ingatlanba

(volt kenyérgyári iroda) gázszivárgás miatt kellet kivonulni. Az. ellopott
gázóránál nyitva hagyták a gázcsapol, amit el kellett zárni a szivárgás
megszüntetése érdekében.

Május 17-én egy lakóház elektromos doboza megolvadt, ezt kellett
ártalmatlanítaniuk közösen avillanyszerelőkkel.

17-én, Csárdaszállás és Gyomaendrőd között egy személyautó
elakadt az útszegélyen. Ennek ajárműnek az útra történő visszavontatása
okozott kisebb feladatot atűzoltóknak.

20-án, Nagyálláson száraz növényi részek, nyáriapihe és aljnövényzet
égett. A0,2 hektáros területen atűzoltóautó vízsugarával oltották el ater
jedő tüzet.

24-én méhek költöztek egy lakóház udvarára. Az. izgatott méheket mé
hész segítségével tudták eltávolítani az idegen helyről.

25-én, Öregszőlőben lakástűzhöz jött a riasztás. Vélhetően akemen
céből szikra pattant ki és amennyezetbe kapott bele. Az. elszenesedés kb.
4-5 m2-t tett ki. Az "új", nemrégen kapott (lásd külön cikkünk a 3.
oldalon) tűzoltó fecskendőautónak ez volt az első vonulása.

25-én egy, valószínűleg elektromos zárlat miatti tűzhöz kellett vonul
niuk. Az. Endrődi utcában egy ház padlásán keletkezett faszerkezeti tűz,

amit sikeresen eloltottak.
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Néhai Papp Zsigmond (1888-1961) levele a gyomai szikes földek javításáról. ..
Papp Zsiga bácsi a gyomai szikföldek javításában is úttörő

munkát vállalt. Ezt ma már kevesen tudják róla. Akik egyál
talán ismerik életútját, leginkább festőként, szobrászként
sÍremlékkészÍtőként,fafaragóként, netán még orgonasíp épÍ
tőként hallonak róla. Az 1972-ben kiadott Gyomai Tanul
mányok kötetben is elfelejtkeztek aszikföldek javÍtásáról,
sok sZÍvós kisgazda kÍnkeserves munkájáról. Nyilatkozik is
ebben a dologban Zsiga bácsi korabeli tanítványa, követője,

de ő is elfelejtkezett megemlíteni a nevét. Ki tudja miért, csak
találgatni lehet. Merthogy parasztpolgár gazdaember volt,
úgynevezett "kulák'" Ne bolygassuk' Az érintettek már nyu
godjanak békében, ebben a mai világban már az is nehézkes.

Zsiga bácsit illetékes helyről (barátságban volt a korabeli,
talajjavÍtással foglalkozó egyetemi tanárokkal, talajtani kuta
tókkal is) megkérték, hogy Írna a rádió mezőgazdasági adá
sába a gyomai talajjavítás tapasztalatairól. Íme, a levél:

"Közlemény a Rádió részére 1946. december 16-án. El
küldve Ébényi Gyula főigazgató miniszteri biztosnak föld
mívelésügyi Minisztérium. Budapest. Körülbelül 40 évvel
ezelőtt több ezer katasztrális hold földet vásároltak a kisbir
tokosok a gyomai uradalmi földekből. Édesapárnék is vettek
60 kat. holdat, teljesen szikes területet, közvetlen a község
alatt a vasúti állomás mellett. Legelő volt az egész, a régiek
sziksót sepertek rajta. Laposabb részein zsombékos volt,
szántóföldi művelésre teljesen alkalmatlan. Az első esztendő

őszén az egész fel lett szántva. Tavasz folyamán, hóolva
elás után úgy nézett ki az egész terület, mintha be lett volna
meszelve, olyan fehér volt, és össze volt folyva, vetésről szó
sem lehetett. Csak többszöri szántás után tudtuk bevetni.
Két-három évig termett, de azután nem volt érdemes szán
tani.

Szarvas község hozzánk közel van, és ott már aszikesek
sárga földdel való javítását többen gyakorolták, mi is ezt
próbáltuk meg. Eleinte csak saját igánkkal, kis talicskásokkal,
majd digósokkal. Később, az 1920-as években iparvágány
nyal, kölcsönkértünk cirka 800 méter kisvasutat 2 db kocsi
val, és fél év alatt 4 férfi, 1 fiú, egy ló segÍtségévei 8 kat. hol
dat terítettünk meg helyenként 25-30 cm vastagon, mert a
talaj vízállásos és zsombékos volt. Eddig ez volt a legolcsóbb
terítési mód, amit magunk végeztünk. 1943-ban tudomásom
ra jutott, hogy az állam gépüzemű szikjaVÍtást végez, igye
keztem ezt az alkalmat megragadni, és sikerült a szegedi
talajtani kísérleti intézet igazgatóját meggyőzni arról, hogy a
legelső kísérlet céljára az én földem a legalkalmasabb Gyo
mán, meIt közvetlen az állomás mellett van. Ami később iga
zolódott is. A 60 kat. holdból ekkor már csak 10 kat. hold volt
javítatlan, ezt azután a gépüzem végezte el. Az összes javítá
sok között ez volt a legjobb, a leggyorsabb és legolcsóbb. El
tekintve attól, hogy a talajjavítás szakvegyészek irányításával
történt, mi pedig ezt addig találomra végeztük. Külön meg
kell említeni azt, hogy a megterített földet terítés után, fel
szántva tárcsás boronával, többszörösen összetörve és kever
ve, művelésre alkalmas állapotban kaptuk meg, melyet mi
csak több évi munkával bírtunk volna elvégezru. Ha valaki
azt kérdezi tőlünk Gyomán, hogy kell-e, érdemes-e sziket
javítani, mi, akik már régebb idő óta javÍtunk, ezen csak
mosolyogni tudunk, de vitatkozru nem vagyunk hajlandók.
Én a 60 kat. hold kisbirtokomat kb. 35 éven át tudtam meg
javítani, ahogyan anyagi helyzetem megengedte. De ne gon-

dolja senki, hogy a terítéssel minden el van intézve, azt
továbbra is megfelelően és jól kell művelni!

15-20 évi jól végzett munkával a talaj úgy átalakul, hogy
terítetlen talajjal össze sem lehet hasonlítani. Nálam a terítés
amint haladt és a talaj javult, mindjáIt lucernával vetettem be.
Mindig sok lucernásom volt, 10-szer akkora területen nem
termeltek annyi szénát, mint nálam (vagyis nálam 1 kh.-on
megtermett annyi széna, mint másnál 10 kh.-on). Néha még
a magtermés is reményen felül sikerült. Lucerna után több
ször volt kat. holdanként 20-22 mázsa árpatermésem. 1946.
év nagyon aszályos volt, búzából 10 mázsa, cukorrépából
110 mázsa termett kat. holda nként. Ha lehetséges volna mint
1943-ban volt, hogy a terítési költséget 8-10 évi törlesztéses
alapon előlegeznéka földtulajdonosoknak, az esetben még a
most földhöz juttatott törpebirtokosok is meg tudnának erő

södru néhány év alatt, másképp különben soha, legalábbis
nagyon nehezen. Az én életemben, tudomásom szerint, ez
volt a legkomolyabb megsegítése a kisembereknek, amit az
állam adott, ahol mindenik fél jól járt, de sajnos a változott vi
szonyok miatt egyelőre nagyon kis mértékben valósult meg.
Aki kételkedik, jöjjön Gyomára, győződjön meg személye
sen, mi szívesen állunk rendelkezésre mindenkinek.

Gyoma, 1946. december 3. Papp Zsigmond sk."
A magyar parasztgazda nagysága előtt tisztelettel emlé

kezve, meghajolva, süveglevéve közreadja:
Cs. Szabó István

AKÁLLAI-ADOMÁNY IS BENNE VAN...
A helyi tűzoltók gyarapodtak egy újnak számító tűzoltóautóval. A

Mercedes 1222-es, 1988-as gépjárművet Schőnek testvérváros és a
Kállai-hagyaték segítségével sikerült megvásárolni a gyomaendrődi

tűzoltóknak. A Kossuth-díjas gyomai származású színésziegenda, Kállai
Ferenc hagyatéka, 4millió forint volt agépjármű árában, ami pedig 7mil
lióért került a tűzoltóság birtokába. A járművön hat személy utazhat a
tűzoltás helyszínére, 2500 liter víz fér atartályokba, az autó teljesítménye
220 LE. Elnevezése középkategóriás gépjárműfecskendő. Az előírásoknak

megfelelően minden szakfelszerelést el lehet rajta helyezni. Agyomaend
rődi tűzoltókkal ariport írásáig, május 1-jéig, nem vonult akocsi. Csár
daszállás, Gyomaendrőd és Hunya biztonságát szolgálja a tűzoltóautó a
jövőben. Atájékoztatást Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok szolgáltatta.
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Megkérdeztük a polgármestert...
- Mi a véleménye a jelenlegi képviselő-testületről? Lehet-e sikeres Gyoma

endrőd ebben aciklusban?
A képviselő-testület tagjait aszavazáson résztvevő állampolgárok választják, a

hazánkban érvényes törvények szerint négy évre. A választás eredménye az egész
településre nézve érvényes, ezt a népfölséget nem csak nekem, hanem minden
gyomaendrődi polgárnak el kell fogadni. Én bízom benne, hogy Gyomaendrődért

akar tenni minden képviselő és ez sikerhez vezet.
- Folyik aközigazgatás átalakftása. Milyen lehetőségei vannak Gyomaendrőd

nek, hogy meghatározó várossá váljon atérségben?
Nagy átalakítások várhatóak aközigazgatásban, ennek első jele, hogy megala

kultak a megyei Nemzeti Kormányhivatalok, valószínű a kistelepüléseknek lesz
ugyan képviselő-testülete, de hivatala nem. Újra lesznek járások, járási központtal,
ahol ahatósági ügyek intézése történik, habár nem minden dolgunkat kell szemé
lyesen intézni a számítógépek világában, mégsem mindegy e központok elérhető

sége. Gyomaendrőd kiváló közlekedési ado~ságokkal rendelkezik, történelmi múl
tunk már bizonyította, hogy alkalmasak vagyunk a járásközponti szerepre Minden
lehetőséget megragadok, hogy Gyomaendrődöt kedvezően bemutassam. Az itt élő

embereknek fontos lenne, ha ismét központi szerephez jutna a város, a környező

településekkel eddig is jó kapcsolatot ápoltunk. Csárdaszállás és Hunya tele
pülésekkel amikrotérségi együttműködésünk az oktatás és aszociális szolgáltatások
területén példaértékű. Dévaványa irányába is elmozdultunk, egy pályázat jó minő

ségű útépítést tehet lehetővé. Atelepülések összefogása akkor lehet igazán sikeres,
ha a közös identitásra tudnak építeni. Fontos akörzetközpontban az összefogás, a
közös ügyért való tenni akarás.

- Helyes- e, hogya napirendi pontok tárgyalása előtt egy órán át csak szemé
lyi kérdésekkelloglalkoznak?

Atestületi ülésnek kialakult rendje van, apolgármester beszámolóját követően

lehetőségük van a képviselőknek is szólásra, egy ilyen helyzetben pedig a legter
mészetesebb, hogy azok is megszólaljanak, akiknek az érdekében ott vagyunk. Ter-

mészetesen ilyenkor vannak, akik szelektál ni szeretnének ahozzászólók személye és
tartalma között, de az ülés vezetése apolgármester feladata, melynek megfelelően

törekszem ahelyes arányra. Ha jól működik egy város, akkor kevés anapirend előt

ti hozzászólás, ha a városlakók másképp érzik, akkor élni kívánnak adófizetői jo
gukkaL

- Milyen pályázatokat szándékozik beadni a város aközeljövőben?

A képviselő-testület elfogadta a négy évre szóló Gazdasági Programot, mely
meghatározta mindazokat acélokat, melyek fontosak városunk fejlődése érdekében.
A fejlesztéseket pályázatok útján tudjuk megvalósítani, tehát nagyon fontos a jól
átgondolt cél és azután a megírt, majd elnyert sikeres pályázat. Négy témakörben
javaslom atestületnek, hogy pályázzunk biztonság, közlekedésfejlesztés, energia és
turisztika.

A biztonság minden település életében a legfontosabb, gondolok a személy, a
vagyon, átlogóan a település biztonságára. Nekünk víz mellett élőknek avíz éltető

erő, ugyanakkor veszélyforrás is lehet. Tovább kelllehát folytatnunk a belvíz elleni
védekezést, ami eddig már sikert eredményezett, gondolok itt az elmúlt év végi
belvízre mikor is lakóingatlanban kár nem keletkezett. Lehetőség van az árvízi ve
szély kockázatelemzésére is pályázni, ami ahelyes árvízi védelmet alapozhatja meg.
Aközlekedés fejlesztése terén útfelújitásokra pályázunk és aKodály úttól akülterü
leti, úgynevezett Olajosok út jáig szükséges egy biztonságos kerékpárút megépítése.
Az energiafronton igen nagy amozgás, mert ahagyományos energiaárak amagas
ba szöktek. Ki kell használni lehetőségeinket, építve amelegvízre, mint lehetőségre.

Ahelyben megtermő biomassza, mely alatt aNemzeti Park területén gyomként növő
gyalogakácot értem, már egy lehetőség, de termelhető energianövény olyan
területeken is ahol élelmiszernövény nem termelhető. ARegionális Hulladékkezelő

is fejlesztési lehetőséget kínál, ki kell ezt is használni. A turisztika terén nagyobb
összefogásra van szükség ahelyi vállalkozások között. Egyénileg, de összefogva, sőt

városi támogatással is pályázhatnak.
Ki kell használnunk az Új Széchenyi Terv adta lehetőségeket városunk javára

Fiúk:
t helyezeit Szlancsik Bence Százszorszép Óvoda Óvoda
It helyezett Szilágyí Gergő Százszorszép Óvoda
III. helyezett Rácz Adrián Selyem Úti Óvoda

Afinom tízórai elfogyasztása utan nagyon vidám hangulatban lolytatódott asportnap.
Kezdődött acsapatverseny. Közös csapatot alkotva együtt versenyzett az óvónéni és az óvodás.

Ahhoz. hogy ebben az évben is legyen OVI OLIMPIA, segítségünkre volt:
Gyomaendrőd Város Képvíselő-testülele aCivil alapból juttatott támogatásával. aSIKÉR

Klt. Kert-Kivi Klt., Térségi Gondozási Központ, Kis Bálínt Általános Iskola és Óvoda Sport
egyesülete, Dr. Csoma Antalné, Fülöp Imréné.

A nagyszabású TÁMOP-projekt
A Bethlen Gábor Szakképző Iskolában május 18-án tartott széles körű

sajtótájékoztatón prominens vendégek részvételével beszéltek a gyomaendrődi

tan intézményt is érintő tervekről. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb

fejlesztési programja zajlik mintegy 373 millió forintos EU-támogatással az
FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központban (ASZK) és tag intéz
ményeiben. Az ASZK hat, kelet-magyarországi agrár-szakképző iskola integrá
ciójávai jött létre. Köztük van a gyomaendrődi Bethlen szakképző intézmény. A
tanulók összes létszáma ahat intézményben 2250, ebből 1700 amezőgazdasági

ágazathoz tartozik, a többi élelmiszeripari, kereskedelmi, vendéglátós és egyéb
területen tanul. A dolgozók száma 490, ebből 232 pedagógus. A kormány
szerint fontos avidék fejlesztése, és remény szerint fokozatos bővülés!, további
fejlesztéseket kell végezni. A tanulás új módszereit kell bevezetni, és minden
képpen megfelelni a munkaerőpiac kereslet-kínálat viszonyainak. Az oktatást
14-60 éves korig kell végezni, igény szerint.

Avidékfejlesztés egyik fontos ága az informatika fejlesztése, az információs
feladato knak megfelelően, tehát az informatikai oktatás, kompetencia oktatás, a
projekt alapú oktatás. Szaktanácsadási hálózatot kell kiépiteni, főleg a helyi
igények ellátására. Szoros kapcsolat szükséges a munkaügyi központtal és a
kamarákkal. De ugyanilyen fontos a határon átívelő kapcsolatok kialakítása,
életben tartása a rokon intézményekkel. A diákok végezzenek külföldi tapaszta
latszerző lan-utakat, és aztán - mint régen - itthon kamatoztassák a tudást. A
projekt sikeres végzéséhez elengedhetetlen a megfelelően képzett, állandóan
naprakész tudással rendelkező pedagógus is. Az. oktatók, pedagógusok képzése
is egyik fő pillére ennek a folyamatnak A TÁMOP-projekttel az elméleti és a
gyakorlati oktatás magasabb szintjének megvalósítását célozták meg. Akülföldi
kapcsolatok az európai országokban működő társ intézményeket érik el (francia,
olasz, dán, holland, finn, norvég, német szerb, román szakképző iskolák).

A jánoshalmi központú szakképző intézménycsoportban jelenleg eredmé
nyesen zajlik aTársadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) céljaihoz il
leszkedő projekt végrehajtása.

Arendezvény előadói voltak: Taskovics Péter mb. főigazgató, Fekécs László
projektmenedzser, Dúl Nándor szakmai vezető. -b-

Napsugár Óvoda
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda és holtversenyben
Selyem Úti Óvoda

XII. OVI OLIMPIA
ASELYEM ÚTi ÓVODÁBAN

Fekete Alíz
Pintér Dorka
Csányi Brigitta
Tamás Zoé

Ebben az évben iS akihívás napján, május 18-án került sor az OVI OLIMPIA megren
dezésére Nagy örömünkre szolgált, hogy aváros minden óvodája, valamint acsárdaszállási
és ahunyai óvoda is elfogadta meghívásunkat. Az óvodánk igen színvonalas tornabemutatóval
készült rendezvényünkre. A tornabemutatók után kezdődött a futóverseny, melyen szívvel
lélekkel küzdöttek agyerekek agyőzelemért.

Afutóverseny győztese i:
Lányok:
L helyezett
It helyezett
III. helyezett
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AKis Bálint iskola hírei
Körzeti atlétikai többpróba csapatverseny, Gyomaendrőd

2011. május 4.
Iskolánkat aIll.-IV korcsoportban 25 tanuló képviselte
Eredmények:
[II. korcsoport (60 mfutás, 600 mfutás, kis[abdahajítás, távolugrás):
• Leány csapat II. hely (tagok: Czeglédi Laura, Nagy Bettina, Kruchió

Adrienn, Farkas Adrienn, Fülöp Petra, Tari Edit).
• Fiú csapat III. hely (tagok: Szendrei Balázs, Kálózdi János, Balogh

Zsolt, Szikszai Márk, Imre Norbert, Szakálos Tamás).
• Egyéni összetettben: Czeglédi Laura IV hely, Nagy Bettina VI. hely.
IV korcsoport (100 mfutás, 800 mfutás, kislabdahajítás, távolugrás,

súlylökés):
• Leány csapat I. hely (tagok: Virág Andrea, Gyurcsán Nikolett, Gyu

ricza Beáta, Véha Dóra, Csu lák Anett).
• Egyéni összetettben: Virág Andrea I. hely, Véha Dóra III. hely, Gyu

ricza Beáta V hely.
• Fiú csapat III. hely (tagok: Szőke Valentin, Szőke János, Kriszt

Márton, Bősz Ferenc, Valuska Tamás, Márton Antal, Megyeri Zoltán, Smíri
Richárd).

• Egyéni összetett: Szőke Valentin I. hely, Szőke János II. hely.

Körzeti atlétikai egyéni verseny, Gyomaendrőd
2011. május 5.

Iskolánkat aIll.-IV korcsoportban 18 tanuló képviselte
Eredmények:
11[. korcsoport:
• 60 mfutás: Czeglédi Laura VI. hely.
• Kislabdahajítás: Farkas Adrienn IV hely.
• Távolugrás: Nagy Bettina IV hely, Czeglédi Laura V hely, Fehér

Dóra VI. hely, Kálózdi János VI. hely.
• 600 mfutás: Nagy Bettina III. hely, Kruchió Adrienn IV hely.
IV korcsoport:
• 100 mfutás: Virág Andrea I. hely, Gyurcsán Nikolett IV hely, Szőke

Valentin I.hely.
• Kislabdahajítás: Virág Andrea I. hely, Véha Dóra IV hely, Gyuricza

Beáta V hely, Szőke János I. hely, Szőke Valentin V hely.
• Távolugrás: Virág Andrea I. hely, Gyurcsán Nikolett V hely, Szőke

János I. hely.
• Magasugrás: Virág Andrea II. hely.
• Súlylökés: Gyuricza Beáta I. hely, Szőke János II. hely, Szőke

Valentin III. hely.
• 1500 mfutás: Véha Dóra II. hely, Gönczfalvi Balázs IV hely.
Összesen: 7db I. hely, 3 db II. hely, 3db III. hely.
Legeredményesebb versenyző: Virág Andrea 3db I. hely, 1db II. hely.

Kihívás napja
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szervezésében került megren

dezésre a hatalmas tömegeket megmozgató utcai futóverseny, amelyen
óvodások, kisebb és nagyobb diákok, tanárok, valamint a város felnőtt

lakossága is részt vett.
Az intézmény a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól pénzbeli támo

gatást nyert erre aprogramra.

***
* *
* *
* *. * * *

Atehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában

"A tehetség univerzális adottság De rengeteg bátorság kell ahhoz,
hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni!"

(Paulo Coelho)

Intézményünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program által kiírt
TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás támogatásához
című pályázati kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be. A "Merj a legjobb
lenni!" - A tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a gyoma
endrődi Kis Bálint Iskola és Óvodában című, TÁMOP-3.4.3-08/2-2009
0053 azonosító jelű pályázati projekt 2010. május 01.-2011 május 27.
között kerül megvalósításra. A projekt keretében intézményünk azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy az iskolába járó tehetséges gyermekek tehetségét
ismerve és arra odafigyelve alakítsa pedagógiai munkáját.

Apályázat keretében intézményünk minden pedagógusa részt vett egy
tehetséggondozással kapcsolatos (30 órás) továbbképzésen. Közülük 29
kolléga aktív közreműködője volt a projekt keretében kidolgozásra kerülő

komplex intézményi tehetséggondozó/tehetségfejlesztő programnak,
melynek eredményes megvalósulását szakemberek segítették - pszicholó
gus, fejlesztő pedagógusok és egy pedagógiai asszisztens.

Aprogramba bekerülő gyerekek mentorai az osztályfőnökök. Aprog
ramban való részvételre javasolt gyerekek és tanulók mindegyikére egyéni
fej lesztési tervet készítettek a tehetséggondozó munkacsoport tagjai Az
egyéni adatlap kitöltésével megtörtént a gyermek vagy tanuló erős és
gyenge oldalainak jellemzése, feltérképezése. Aprogram elején elkészült a
bemeneti mérés, és az egyéni adatlap, valamint a mérés eredménye
alapján az egyéni fejlesztési terv. Aprogram dokumentációjának része az
egyéni fejlesztési napló is, melyet az osztályfőnök és aszaktanár, Illetve a
segítő szakemberek közösen töltenek ki az elvégzett foglalkozásoknak
megfelelően.

A program végén újabb mérést végzünk, melynek eredményeként
kimutatható a program eredményessége, levonhatóak a megfelelő

következtetések, melyek alapján a következő tanévben módosításra, kor
rigálásra kerül aprogram

Hosszú időn keresztül az anézet volt domináns, hogy "a tehetség utat
tör magának", csak hagyni kell kibontakozni. Ma már világszerte
egyértelműen megfogalmazódik az akövetelmény, amit Czeizel professzor
évekkel ezelőtt meghirdetett: "A tehetséget keresni kell"! Keressünk hát
szüntelen, hogy ők is a legjobbak lehessenek!

aProjektmenedzsment
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KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyomaendrődön

Analóg és Digitális TV
Szupergyors Internet
Fiber Power 15-30-60-120

Telefon kedvező díjakkal

ci)
Abelépés részleteiről valamint

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

Telemax Távközléstechnika Tel:66/442-755

, , If" ,

NJARIRUIIAK·FURDORUIIAK

NÓIFELSö~GYEREKRUHÁK
. , ,

NAGJ VALASZTEKBAN

JúNIus wa ÁRUCSERE!
Gyoma Kossuth u. JlI.• Nyilva: Hétiólól· Péntekig g.~~·17.00·ig Szombat 9·12.ig

Endrőd Fő ut· Mikes ut sarok· Nyitva: Hétiótől· Pénte~g 8.3~·12.~O·ig 13.30·11.304g Szombat 8.3~·12.004g

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

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

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
:~,( rendellenességek megszüntetése

"~W:'= ·nyaki eredetű szédülések megszün.tése
'. ~ • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
~; • hagyományos kínai orvoslás
~ • fülakupunktúrás fogyókúra
~~ • porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

: megszüntetése
l

! dr. Garzó Péter természetgyógyász
Ii ~~!?j!~~~~_~~~~~:!?_~::!?_? _

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

Kert- és parképítés, -gondozás
Kis és nagy felületek kaszálása, nyírása,

elhagyott porták rendbetétele
Lyuk fúrása, facsemete ültetés, park- és erdőtelepítés

Kis és nagyobb kertek szántása, rotálása, magágy
előkészítés, fűmagvetés, akár nagyobb területen is!
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását

Gallyzúzás, aprítás géppel
25 mmagasságig emelőkosaras fanyakazás, gallyazás

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

Hermann Mihály
20/3882·263

hermannkert@fibermail.hu

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

A London Bridge háromfordulós Angol Nyelvi Tesztversenyen remekül szere
peit Szujó Róbert 5.a osztályos rózsahegyis tanulónk. Az iskolai és aközponti teszt
megírása után 132 ötödikest hívott aTITOK Oktatásszervező Bt. aBudapesti Műszaki
Egyetemen rendezett döntőre Robi itt az előkelő országos 10. helyen végzett.
Felkészítője: Kertész Bettina.

Országos 4. lett a rózsahegyis hatodikosok csapata Kecskeméten, a Katona
József Könyvtárban a Mesélj, Európa! - Tales from Europe angol nyelvi verseny
döntőjén.

A békéscsabai elődöntő alapján az első helyen továbbjuló 6b osztályos Team
Extreme csapat képviselte az iskolát adöntőn. Feladatuk volt, hogyazelődöntőben

már bemutatott előadást színpadra vigyék nagyközönség előtt. Az öt diák már a jó
hangulatú prÓbák alatt is kiváló csapatmunkáról tett tanúbizonyságot. Az
együttműködésen és az angol nyelvhasználaton kívül a zsűri külön értékelte a
színészi képességeket és adíszletet. Anépmese dramatizálása és adíszlet egyaránt
nagy sikert aratott.

Agyerekek jó hangulatát nem csak maga az esemény alapozta meg, hanem az
is, hogya tavaly első helyezést elért volt nyolcadikos rózsahegyiseket is meghívták
pontozni. A csapat tagjai: Bognár Nóra, Kulik Adrienn, Mátyás Zsanett, Fagyas
Bence és Gresó Barnabás.

Felkészítőik: Kertész Bettina, Kónyáné Jakab Ida és Szentpéteri né Uhrin Ildikó.

Az Oxford University Press által meghirdetett országos project-készítő verse
nyen aRózsahegyi iskola több csoportja is részt vett. Amegyei intézménybe küldött
pályázatokat szakmai zsűri bírálta, és a40 beérkezett munka közül kiválasztotta ki azt
atíz pályamunkát, melyet továbbjuttatott az országos döntőbe Budapestre, ahol min
den megye legjobbjai versenyezhetnek egymással. Az iskolát Bíró Adrienn és Korsós
Vivien 7.a osztályos tanulók képviselhetik a döntőben június 4-én az Országos
Széchenyi Könyvtárban, ahol afődíj angliai utazás lesz. Felkészítő: Szediák Réka.

Az idei tanévben 6 tanulónk tett sikeres angol alapfokú nyelvvizsgát. Közülük
Uszkai Kata Danicza, Nemes Zita, Paróczai Zsófia és Vaszkó Áron írásbelin és szó
belin is megfelelt, Barna Tamás és Munkácsi Richárd szóbelin ért el sikeres ered
ményt. Felkészítőjük: Szediák Réka.

Történelemkedvelök
ATIT által szervezett levelezős történelmi verseny megyei döntőjére 11 tanulót

hívtak meg aRózsahegyiből. Az ötödikes Varjú Tamás negyedik, ahatodikos Kurilla
Zoltán harmadik, anyolcadikos Vaszkó Áron második lett. Felkészítőjük: Vaszkóné
Dinya Erzsébet

Ezt jól kisütöttük!
ARózsahegyi iskola ötödik éviolyama aTÁMOP 3.1.4. program támogatásával

ahelyi Pájer pékségbe kirándult. Az üzemlátogatás során megismerkedhettek atan
ulók a gyártási technológiával és a sütemények elkészítésének folyamatával Saját
kezőleg készíthettek brióst és kalácsot, amit ahelyszínen el is fogyasztottak

XV. Rózsahegyi Napok
Párhuzamos programokkal, több száion futott a Rózsahegyi Napok ren

dezvénysorozata.
Rózsahegyi Kálmán halálának 50. éviordulója és az endrődi ligetben beindított

oktatás 50 éves éviordulójára emlékeztünk az Endrődiek Baráti Körével együtt

Május 13-án, pénteken reggel az iskola egykori diákja, dr. Papp Sándor
történész megnyitójában arról beszéll, hogy mennyire meghatározó az ember
életében a család és az iskola. A gyerekek emlékműsorral tisztelegtek névadónk
előtt. Az ünnepségen az ötven évvel ezelőtt elballagott diákok egyike mondott
köszönetet, és meghatottan emlékezett diákéveire. Mint minden évben, most is a
nyolcadikosok közül került ki az a két diák, aki megkoszorúzhatta Kálmán bácsi
szobrát.

Az iskola zsibongójában lévő állandó kiállítás koronája lett az az olajfestmény,
amit Vincze Zsuzsa ajándékozott Ő a Színiiskola művészeti vezetőjének, Gyenes
Ilonának alánya. Aképpel együtt nagyon sok Rózsahegyi Kálmánhoz köthető doku
mentumot, relikviát, személyes tárgyat is átadott. A nagymérető Rózsahegyi portrét
Pán Arthur 1923-ban festette. Leleplezésekor Márton Gábor verse hangzott el,
melynek utolsó versszaka így szól:

Halhalal/anunk, köszönI Endrőd,
szülőfalud, mil úgy szerettél
Tőlünk indullál, és egy ország
kedves "Kálmán bácsi"-ja lettél.

Ezen adélelőttön afelső tagozatos tanulók névadónk életéről és munkásságáról
szóló vetélkedőn vettek részt. Egy hónappal korábban ajelentkező tanulók válogatón
vettek részt, és éviolyamonként alegjobb tíz fő jutott tovább. A10 négyfős csapatba
minden éviolyamból egy-egy tanuló került. Előzetes feladatként rajzo t kellett készí
teniük vadásztörténetekhez. Meg kellett tanulniuk a Falu végén kurta kocsma című

verset. Ezzel felvételizett Rózsahegyi Kálmán aSzíniakadémiára.
Avetélkedő során családfát készítettek, színész növendékei nevét anagrammák

ból kellett megfejteniük. Vadászkalandjaira emlékezve célba "lőttek" a tornaterem
falán elhelyezett erdőben megbúvó nagyvadakra. Villámkérdésekre kellett felelniük,
melyek a filmszerepeiről, életéről szóltak. Színházi szerepeit is ismerniük kellett
ahhoz, hogy párosítani tudják aszerzőket aművekkel

A40 versenyzőt 40 társa segítette Asegítők megkeresték aRózsahegyi Kálmán
utcát, emlékezetből kiszínezték az iskola címerél, kellett ismerni névadónk és aNem
zeti Színház kapcsolatát is. Minden résztvevő emléklappal és csokoládéval távozott
atartalmas délelőtt végén.

Azok a felsősök, akik nem voltak ott a nagy vetélkedőn, szintén névadónk
életével foglalkoztak

Az alsósok mézeskalácsot, pizzát sütöttek, ládikát ácsoltak és festettek, suso
linából nyulat készítettek, agyagoztak és kötelet fontak, aTemplom-zugi erdei iskola
szakemberei irányításával.

Afelnőtt vendégek az 50 éves épület előterében gyülekeztek, ahol abelterületi
iskolák pedagógusainak tiszteletére táblát avattak, amit Iványi László plébános, tb
kanonok megáldott Az ötven éve végzett diákok egy-egy szál virággal emlékeztek
meg pedagógusaikról

Ladányi Gáborné nyugalmazott igazgató abelterületi iskolák történetéről tartott
előadást, Giricz László pedig Rózsahegyi Kálmán életéről készített filmjét vetítette le.

ARózsahegyi Napokról összeállítást láthatnak iskolánk honlapján: www.rozsa
hegyiiskola.hu
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A Kis Bálint Általános Iskola és óvoda
Gyermekekért Alapítványának szervezésében

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.3O-17-ig,

szombaton: 8.30-12-ig

Belépő: 600 Ft/fő,

14 éves kor alatt 300 Ft/fő

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

családi
nap

fe lépője

FI

HETI KET
'UTI ALKALO MMAL
@ (HÉTFÖN ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'u~\ TELJES ARUCSERE!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
2011. jÚ1ius 07-én 19 órai kezdettel

a Hősök úti iskola épületében
(rossz idő esetén a Katona József Művelődési Központban)

FÉM CSARNDKDK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527·636

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen.

Elérhetőségek:

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

Darált beton, tégla: 2500 Ft +áfától

Akác, tölgy, bükk tűzifa

- hasítva is!
Magyar cement AKCiÓ!

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

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

r-----------=-----~----~

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~~k~~~~ ~~:~:d~ö~ ~:~~ ~._5:._.J
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A15 éves a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Ősszel ünnepeltük iskolánk fennállásának 15. évfordulóját. Erre az alka

lomra adtuk ki Emlékkönyvünket, melynek összeállításakor számba vettük az
eltelt éveket, egészen akezdetektől.

Ahogyan egy iskola életében lenni szokott, ahátrahagyott 15 év bővel

kedett eseményekben, találkozásokban és elválásokban, fejlesztésekben és
felújításokban, munkában és eredményekben

Intézményünk jellegéből következik, hogy az oktatás és nevelés mellett a
lélek gondozása, ápolása, a lelki élet is fontos szerepet kap. Névadónk, Szent
Gellért erkölcsi parancsa fejezi ki - az evangéliumi szereteHanítás mellett 
leghívebben azt acélt, melyet követendőnek tartunk, sszeretnénk valamennyi
iti tanuló diák számára példának állítani:

.,Fordulj el arossztól, és keresd a jótl"
Nem kis feladat a folyton változó világban, átalakulásban, számtalan

inger között!
De hisszük, hogy amit tenni tudunk - a biztos tudás megszerzése

mellett - az értékek, valódi emberi értékek felmutatása, átadása. S csak
reméljük, hogy ezek - az itt végzetteknek - később mértékül szolgálnak, min
dennapjaik részévé válnak, életüket gazdagítják, tartalmassá teszik.

A XXI. század nem csak versenyképes, szakmailag felkészült, az infor
matika és idegen nyelvek világában otthonosan mozgó szakembereket köve
tei, hanem együttműködő, másokra is figyelő, kreatív, önmagukban és
másokban is bízó, kitartó, ugyanakkor a mindenkori körülményekhez alkal
mazkodni tudó, lehetőségeket meglátó felnőtteket is.

Intézményünkben a körülmények adottak a test, lélek és szellem har
monikus fejlődésére. Korszerű tornaterem és megújult játszótér, futballpálya,
jól felszerelt számítógéppark, művészeti terem, színpad, fejlesztő és orvosi
szoba, az elcsendesedést szolgáló, szentmiséknek helyet adó meghitt kápol
na várja leendő diákjainkat.

Kétszáz fős közösségünk 2007 augusztusától kiegészült ahunyai önkor
mányzati iskola és óvoda tanulóival, óvodásaival.

Külön megemlítjük, hogy 2010 elején az informatikai tanterem korsze
rűsítését hajtottuk végre, hiszen húsz új számítógépet vásároltunk LCD mon
itorral. Ezt követően az iskola minden termében lehetővé tettük az internet
használatát, vezeték nélküli hálózat kiépítésével (WIFI).

Aszámítógépek és az internet általánossá válása visszavonhatatlanul át
alakította mindennapjainkat, szokásainkat, különösen gyermekeink, fiatal
jaink világát. A gyerekeket nem félteni vagy ti1tani kell amodern kor vívmá
nyaitól, hanem megtanítani őket arra, hogyan használhatják helyesen, úgy,
hogy javukra és ne kárukra váljék Kísérleti jelleggel két tantermet felszerel
tünk interaktív eszközökkel.

Az interaktív táblát képzeljük el úgy, mint egy hatalmas érintőképernyőt,

melyet az utolsó padban ülő diák is jól lát, és amelyet egy infratoll segítségé
vel tudunk irányítani. A pozitív tapasztalatok hatására a következő tanévben
minden tantermet felszerelünk ilyen eszközökkel. Kollégáink továbbképzése
folyamatos, a következő lépés saját, testreszabott interaktív tananyagok
gyártása.

Sok feladat áll előttünk, amelyek elvégzéséhez erőt adnak eredményeink.
(Idén matematikából és angol ból országos döntőbe jutott egy-egy diákunk,
ahol hetedik helyezést értek el.) Néha azonban vissza kell tekintenünk a
megtett útra, értékelnünk az eddigieket, új feladatokat kijelölnünk. Erre adott
alkalmat a15 éves születésnap is.

Végezetül iskolánk alapítója, Iványi László atya gondolatait idézzük:

"A mai sokszínű, de ugyanakkor értékválsággal küzdő világban szükség
van biztos alapokra, támpontokra. Szent István jó alapokra, akereszténységre
építette nemzetét, ezért maradtunk meg ennyi történelmi csapás és tragédia
után is."

Ennek szellemében ajánljuk a kedves Olvasó, érdeklódő szíves
figyelmébe iskolánkat.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Egészség és forrása 5. • Összeállította: Kuna Leventéné

Sugárkezelt, pasztőrözött,

tartósítószert, növény védőszert,

hormont tartalmazó ételek:
Károsak aszervezetrel

Az élelmiszerek rossz kezelése:
- konzerválás
- hőkezelés

- pasztőrözés

- füstölés
- főzés közben túlhevítés, elégetés
- mikrózás
- fagyasztás
- sózás.
Helyette nyersen enni vagy párolni,
minél kevesebb ideig hőkezelni

Egyebek
Szívroham jelei:
- bal karban fájdalom
- állkapocs fájdalom
- mellkasi fájdalom
- hányinger
- erős izzadás.
Teendők szivroham esetén:
- megkérni, hogy mosolyogjon (ferde

száj)
- megkérni, hogy beszéljen (érthetetlen

beszéd)

- megkérni, hogy emelje fel mind akét
karját (nem sikerül)

- megkérni, hogy öltse ki anyelvét (ki
csavarodott, egyik oldalra eső nyelv)

- azonnal mentőt hívni
- 2-3 db Aspirin Protect tablettát elrá-

gatni

Napi ajánlott vitamin és ásványi anyag
szükséglet'
- C-vit. 1000 mg
- E-vit. 10-30 mg
- D-vit. 10 mikrogr
- béta karotin 4,5 mg
- 82-vit. 1,3 mg
- 86-vit. 2 mg
- 812-vit. 6 mg
- folsav 400 mikrogr
- 01050 mg
- Ca 3000 mg
- Mg 400 mg
- Cu 2 mg
- ln 15 mg
- Fe 18 mg
- Mn 2 mg
- Se 80 mikrogr
- p 1000 mg
- J 150 mikrogr

Bázikus-savas táplálkozás:
Szervezetünk a helytelen táplálkozás
miatt elsavanyodott, ami betegségek
forrása. Az egyensúly helyreállításá
hoz bázikus (lúgos jellegü) ételt kell
enni.

Bázikus ételek:
- zöldség
- nem édes gyümölcs
- túró
- krumpli
- teljes kiőrléső gabonák
- herbateák
- ásványi anyagok és mikroelemek

(Ca, K, Mg, ln, J, Cr, Mn, Se, Mo).

Savas ételek:
- hús
- tojás
- sajt
- édesség
- fehér liszt
- alkohol
- kávé
- tartósítószerek
- étel adalékanyagok.

Hiánybetegségek:
- csontritkulás: Ca-hiány
- vesekő Ca-hiány

- derékfájás csontritkulás miatt: Ca-
hiány

- izomgörcs: Ca-hiány
- magas vérnyomás: Ca-h iány
Kálciumlaktát nem szívódik fel, ne ezt
együkl Kolloid ásványok jól felszívód
nak.
- artéria kitágulás: Cu- és Se-hiány
- cukorbetegség Cr- és Vanádium-

hiány
- rossz szaglás és ízlelés: ln-hiány
- kopaszodás: ón hiány

Mágnes használata egészség
megőrzésre:

északi, negatív pólus jó: antistressz
hatás, déli, pozitív pólus rossz.

Szódabikarbóna használhatósága:
- tisztítja akezet
- fehéríti afogakat (szódabikarbóna és

citrom)
- korpa ellen (hajmosás előtt aszáraz

fejbőrre dörzsölni)
- rovarcsípésre oldata duzzadásgátló
- húspuhító
- vízlágyító
- szagelnyelő képesség
- gyomorra jó
- fertőtlenít (fésü, kefe áztatása)
- WC-tisztítás.
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ULTRAHANG Közhasznú Egyesület a Korszerű Egészségügyi Szolgáltatásért
ULTRAHANG Közhasznú Egyesület
AKorszerű Egészségügyi Szolgáltatásért
5500 Gyomaendrőd, Fő u 187
Adószám: 18388903-2-04.

2010. évi közhasznossági jelentés
Az Egyesület a Pk. 60.082/2004-es számon, 2377-es tételszámon 2004.
szeptember 07-én aBékés Megyei Bíróságon került bejegyzésre.
Az egyesü/et tevékenysége'
• Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitá-

ciós tevékenység
.. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
• Tudományos tevékenység, kutatás
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
tO Emberi és állampolgári jogok védelme

Szöveges beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységról
Az egyesület valamennyi kiadása az alapító okiratban meghatározott célok

megvalósításának érdekében merült fel.
A 2005. évben megvásárolt ultrahang készülék üzemeltetésére a gyoma

endődi Városi Egészségügyi Intézménnyel együttműködési szerződést kötöt
tünk. Az együttműködési szerződés értelmében az egyesület a Városi Egész
ségügyi Intézményen keresztül akészüléket a lakosság egészségügyi ellátására
rendelkezésre bocsátotta.

Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett, ahol avezetőségi tagok
megvitatták az éves beszámolót és a következő időszak munkatervét és költ
ségvetését

Az egyesület egy alkalommal tartott közgyűlést ahol a tagság megvitatta és
jóváhagyta az éves beszámolót, a következő évi költségvetés tervezetét, döntött
apénzeszközök gyűjtésének és felhasználásának módjáról.

Az Egyesület 2010. évben közületektől és ahelyi önkormányzatoktól támo
gatást nem kért és nem is kapott A magánszemélyektől kapott 30 EFt támo
gatást működésének finanszírozására használta fel.

Az egyesület 2010 évben a központi költségvetésből és annak alrendsze
reitől támogatást nem kért és nem is kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában végzik,
ezért díjazásban nem részesülnek.

Gyomaendrőd, 2011. május 2. Dr. Farkasinszki Erzsébet elnök

Egyszerűsített éves beszámoló 2010. év
Sorsz. Megenevezés 2009
1 Befektelett eszközök 5121
2 Immateriális iavak O
3 Tárgyi eszközök 5121
4 Befektetett pénzúgyi eszközök O
5 Forgóeszkózök 586
6 Készletek O
7 Követelések O
8 Értékpapírok O
9 Pénzeszközök 586
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5707
11 Saját take 583
12 Induló lake / jegyzett take O
13 Takeváltozás / eredmény 551
14 Lekötött tartalék O
15 Tárgyévi eredmény alaptevékenységböl 32
16 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbal O
17 Tartalék 5018
18 Céltartalékok O
19 Kötelezettségek 106
20 Hosszú lejáratú kötelezettségek O
21 Rövid lejáratú kötelezettségek 106
22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5707

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Megnevezés Előző év Tárgy év

2009 2010
Saiállake összesen 551 583
Induló take O O
Tökeváltozás 32 21
/ alökeváltozásra haló lényezök
atevékenység elazö évi eredménye

Tárgy évi eredmény 32 21
/ eredményre ható tényezök

al müködésre kapott támogatások 30 30
b) egyéb bevételek 406 18
cl müködési költségek 404 58

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Támogaló megnevezése Támogalolt cél
Önkormányzati Támogatások

Magánszemélyek által nyújtott támogatások
Müködési költségek kifizetése
Közúletek által nyújtott támogatások

Gyomaendröd, 2011. május 2

Ezer forint
2010
5121

O
5121

O
530

O
O
O

530
5651

604
O

583
O

21
O

5017
O

30
O

30
5651

Ezer forint
Változás

32
O

-11

32
-11

O
-388
-346

Ezer forint
Támogatás összege

O
O

30

Elűzi a fehér bor az új influenzát

Meglepő tanáccsal állt elő Tihanyi László orvos: naponta két
deciliter fehér bor elfogyasztásával védekezzünk az influenza ellen!
Az orvos szerint a bor megvédhet a rettegett Hi Ni vírustól is.

Tihanyi doktor szerint is hatásos ellenszer a bor

BORKÚRA - Kellemes és hatékony módot javasol az influenza,
egyben a H1 Ni vírus elleni védekezésre Tihanyi László orvos. A
doktor azt tanácsolja, esténként fogyasszunk el két deciliter fehér
bort, ami megvéd minket attól, hogy avírus bejusson asejtjeinkbe.

A pácienst nem az alkohol védi meg a vírustól, hanem a fehér
borban található értékes anyagok. A borban ugyanis - különösen a
rizlingfélékben és achardonnay-ben - nagyon magas asikiminsav
tartalom. Ez a sikiminsav pedig a kór egyik legnagyobb ellensége,
mert meggátolja, hogy avírus bejuthasson asejtekbe, és betegség
alakuljon ki - magyarázta Tihanyi László, aki 28 éve praktizál bel
gyógyászként és kardiológusként.

Asikiminsavat már régóta használják agyógyászatban, eddig a
kínai csillagánizsból nyerték ki. Egy olasz professzor azonban
észrevette, hogya jó minőségű fehér borok szintén nagy mennyi
ségben tartalmazzák ezt asavat, literenként akár 200 milligrammot
is. A gyógyszertárban kapható orvosságban kapszulánként 75 mil
ligramm sikiminsav található. Dr. Bense Tamás háziorvos is jó
megelőző szernek tartja a bort.
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK· APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK ..

Tisztelt Hirdetőnk!
Az. Új Gyomaendrődi Hirlapban megjelenő qQróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésü IRÁNYÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogy a beküldendö hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztösége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. Il.
25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!

-...o
r-----------------------------------------------------------------------------------------~--~.-:u

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
i Feladó neve: !
i Címe: !

........................................ - ...........................................•.....................

...................................... - .

. .

..................................................................................... . .

............................. . .

Te/efonszám . .

l__(~~~~~~~::·~:·~~:~ __~:!-~L (~~~~~~~!~!~~~~~~!!j

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT
MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

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

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbeni
Mosógépek, hűtól<:, fagyasztószekrények

FrJtésfelújításhoz, 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 beszerzésekl

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

INGATLAN
Vásártéri Itp.-en, földszinten, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó Érd.: 30/621-8612
Gye., Templom-zugban, vízpartra menŐ

ingatlan eladó, villany és fúrott kút van.
4614 m2Ár. 2500 Ftfm1. Érd.: 06/70/9438
212 -b-4x-
Endródön, 3 szobás, lelúJltott kertes ház
eladó. I.ár 9 M Ft. Érd.: 30/405-95-71 -b
4x-
Gye., PolánYI M. u. 1 kh szántó összkom
fortos tanyával eladó. I.ár 4,5 M FI. Érd.:
70/513-77-92; 30/563-22-08 -b-4x-
Gye., Vasártén Itp.-en 4 lakásos társas
házban 3 szobás lakás garázzsal, alsó
résszel együtt eladó, vagy kertes házra cse
rélhető I,ár 8,6 M FI. Érd.: 30/488-43-96;
30/944-18-47 -b-4x-
Gye., Oktober 6. /ip-en 2 szobas 3. em.
lakás eladó. Érd.: 20/5767-879
Gye., Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás, felújitolt
szép lakás, 1. emeleti, garázzsal eladó vagy
gyomai kertes házra cserélhető jó helyeni
I.ár 8,2 MFI. Érd.: 70/368-77-74 -b-4x
Köröshöz közeli kiSház eladó. I.ár 2:5lVfFf
Érd.: 20/553-94-30 -b-4x-
jx3faház eladó. I.ar 198 E FL1fc[
20/9645-901 -b-4x-
AVasartén Itp.-en földszinti 2 szobas lakas
eladó, vagy gyomai házra cserélhető, vá
Iyogház nem érdekel I lár 5) M FI. Érd.
30/301-58-61 -b-4x-
Gyoman eladó sátortetós, tetótér beépíteses
lehetőséggel 3szobás, 2konyhás ház össz
komfortos, teljesen ielújítotl, rendezelt
rózsakert udvar, vasúthoz közel. I.ár 13,5 M
Ft. Érd.: 66/280-196 -b-4x-
Endrődön, Liliom u. 2. sz. alatt két utcara
nyíló, 120 m2-es, felújított, modern ház el
adó. Érd.: személyesen: Napkeleti u. 2. sz.
alatt; 30/381-50-63
Gye, Kecsegésben telek faházzal, horgásza
ti joggal eladó I.ár 3,5 M Ft. Érd.: 30/339
68-40 -b-4x-
Endród;"'-ön'--,....,.a...,.Cc:-so'rk.,..,as~l- z'--u=gb=-=-an'--,-'-MT'Clc=-=-su"""ri"'"n--u.
35. sz. alatt összkomfortos, vert falazatú
kockaház melléképülettel, nagy kert1el, viz
partra menő telekkel eladó. I.ár 7MFI. Érd:
20/3474-249; 66/610-258 -b-4x-
Gye., OioJa u. 13. sz. alatt (Öregszőlőben)

családi ház nagy portával és melléképülettel
eladó. I.ár 1} MFI. Érd. 30/359-52-01 -b
4x-
tJdülóövezetben, Hantoskerti u., 4 szobas,
riasztós, légkondis, kerti öntözőrendszeres,

beépitelt konyhabútorral, padlásszobás ház
duplagarázzsal, szép, parkositott kerttel
eladó vagy nyaralónak kiadó. I.ár 16 M FI.
Érd.: 30/8461-905 -b-4x-
Gyomán, afürdőtól200 more, MÓriCZ ls. 4.
alatt 2 szoba, összkomfortos kockaház
eladó. lár 7 M FI. Érd.: 30/562-57-54 -b
4x-
Gye., Fúzfás-zugban kert, 2 sor gyümöl
csössei eladó. Érd.: 30/4884-394
Gyomán, Rozsa F 14. sz alatt 4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó - kisebb

csere érdekel. I. ár 11,5 MFI. Érd.: 66/284
295; 30/249-76-22 -b-4x-
Gye., tél komfortos paraszthaz, bekö 1
tözhetően, Kálvin u 57. sz. alatt, eladó. I.ár
4,5 MFI. Érd.: 70/2015-208; 66/282-148
b-4x-
Gyomán, Arany J. 25., 845 m2-es telken,
145 m2-es, 5 szobás, összközműves vá
Iyogház melléképületekkel (vállaJkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetően eladó,
net bekötve. (Akár két generáció számára is
kialakitható.) I.ár 9 M FI. Érd.: 20/221-66
33 -b-4x-
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266
573 -b-4x-
Gyomán, Kecsegesben (Sulek-kert) vIzparti
telek eladó. I.ár 2 M FI. Érd. 66/386-191;
30/9985-096 -b-4x-
Gye. központjában, Napkeleti u. 4. sz. alatti
2 szobás, gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 m2-es telekkel eladó I.ár
3,45 M FI. Érd.: 20/4132-770; 62/322-572
-b-4x-
Gye.:-R<Tákr7ó.....,.cz~1 -ut"""ca'Tbc-an""""4"""s-'zo"rba""s-,"Tdu"""pr"la
fürdőszobás, dupla ebédlős, 2bejáratú pol
gári ház melléképületekkel, dupla garázzsal,
vegyes tüzeléssel, berendezéssel eladó.
Érd. 66/284-278; 30/851-99-02 -b
Gyoman, aZrínYI M. u. 1/5. sz. alatti kertes
családi ház eladó. Érd.: 30/488-43-94
Gye., Vasarten ltp. 27-ben 2 szobás, erké
Iyes, 3. em. lakás áron alul, sürgősen eladól

Ár megegy szerinI. Érd.: 20/805-44-21 -b
4x-
Gye., Öregszőlőben, a kondoroSI kövesút
mellelt összkomfortos ház, másik fele bár
mire kialakitható épület 2740 m2területtel
eladó. Érd. 30/6376-831
Gye., Vásárten Itp.-en 25. ep. 61akásos tár
sasházban 3 szobás, erkélyes 74M2-es 1.
em-i 3 sz. lakás 12 m2-es alsóépüleltel
eladó. I.ár 10,5 M Ft. Érd. 10-18 ó-ig:
66/283-863 -b-4x-

oszvaJon, gertő 8 more csenaes erdei
környezetben, 6-8 féröhelyes, összkomfor
los nyaraló kiadó. Gyógyfürdő, horgász
tavak, erdei túraútvonalak, borospincék,
bulizási lehetőségek a közelben. (2000
FVfő/éjszaka) Érd.: 30/8461-905 -b-
300 l-es fagyasztólada eladó. tra-::
30/6376-831
Takantast. vasalast. bevásarlast vállalok.
Érd.: 30/646-11-36
Alig használt fehér kiságy, Plcolo markájú
sport babakocsi, Big márkájú csúszda,
teknősbéka formájú fedett homokozó eladó.
7000-10000 Ft Érd. Endrőd, Ridegváros,
Szélmalom u. 24; 20/2426-077
Alig használt baldachlnok +ágynemű huza
tok kiságyra, igényesnek eladó. Ugyanitt
1-4 éves korú lányka gyermekruhák olcsón
kaphatók. Érd. 20/2426-077
AVásarténltp.-en földSZinti, 1szobás lakas
bútorozoltan kiadó Júliustól. (20 EFVhó +
rezsi Érd.: 20/376-45-67

Eladó 4 részes szekrénysor, 2 db íróasziai,
1 db márványlapos dohányzóasztal. Érd.:
30/915-76-70
Takarítás!, vasalást, Idósgondozast vál
lalok. Érd.: 30/216-7085
Öntöttvas lTtVrSAS~2;-:ar.kn:7as;:-, -:Tal'-'"Ig"h=as=zn=áIt
kályha, zománcozott burkolattal eladó l I.ár
40 EFt. Érd.: 20/221-66-33
NDVA elektromos sütő, hasznalt, elado.
I.ár 25 EFt. Érd.: 20-221-66-33
Masszazsoktatas kezdőknek és haladok
nak. Érd. 06-30/320-81-89

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek Gyomán,
Petőli u. 64. 06/30/4643956
DIóbei eladó. Érd.: 30/565-01-58; 30/488-43-94
Baromfi kopasztást vállalok. trd.: 207553
94-30
Nyáron előkészitő, Ismetló, gyakorló,leí
lesztő, felzárkóztató, pótvizsgára, középis
kolai felvételire felkészitő 1oglalkozások in
dulnak általános iskolásoknak (1-8. oszt.).
A foglalkozások heti száma problérnától
függően 1-3. Minden lelszerelés ingyen
biztosított. Érd.: 06-30/856-32-18
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• friss pékáru
• elérhető árak
• széles választék
• minőségi termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya

NAPSZEMÜVEGEK
NAqy VÁlASZTÉkbAN!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁLAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2'iy
SZERdA: dR. GEdEi MARejiT dE. 10-1 2-iej; du.: 14-16,iej

• SZEMÜVEyEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

CYORS És pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElETTEl: Szarka Csilla IATszERÉSzMESTER

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

Egyéb ajánlatunk:

Öntapadós tapéta· Bordűrök·Mennyezetlapok
Szegőlécek· Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

Ezért is kináljuk nekik új, ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat!

Újdonság:

Katalógusból választható
tapéták

Mai modern színekben
egyszínű,

csíkos, nagy virágmintás,
egymással variálhatók

Gyomaendröd, Fö út 214. Tel.: 06-66-282-822; 06-30-349-1325
Nyitva: H.-P.: 9-17.30, Sz.: 9-12

............................. ~ . -Mobile- ..

Vannak, akik egyformának látják
a-kisvállalkoz~sotat, pedig valójában igen sokszínlíek

t. boltjait!
'"

Válassza aSIKER

,
AI{CIO

A LÁT§ZER~§Z fizlETbEN!
GyoMAENdRőd, Hősök ÚTjA 7~. TEl.: 284,277

VÉdjE SZEMEiT A kÁROS UV'SUyARAkTÓl!

DioPTRiÁs NAPSZEMÜVEy lENcsÉk

És fÉNYRE SÖTÉTEdő MŰANYA y lENcsÉk MOST

~O% ENyEdMÉNNYEl kApHATók!

UV,vÉdElEMMEl EllÁTOTT

Gyomaendrőd:

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

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!

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

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