
Az újonnan testületbe került Nagyné Perjési Anikó képviselő asszony az
SZMSZ-re hivatkozva számon kérle a polgármester! az áprilisi Kl ülésen a
személyes célra való gépkocsihasználatról, leginkább szabadsága idején Ezér!
annak (SZMSZ) módosítását javasolta, korlátozás beiktatásával. A rendeletekre
hivatkozva amenetlevelek átnézésekor nem talált jelzést, mikor használja apol
gármester ahivatal kocsiját hivatalos és mikor magán célra. Például szabadsá
ga idején nem használhatná, vagy személyes ügyei intézésekor sem ..

A jegyző úr sommázata szerint egy polgármester mindig polgármester, és
nem lehet a személyes ügyeit elválasztani a hivatali dolgoktól. A gépkocsi
használat pedig mindig megilleti (A cikk folytatása a l oldalon)
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Baleset, hamis rendszáml·ábIi"' .. ··..····., AMON KERTEK A POLGARMESTERT!
és iga ol ány, ittas vezetés'~ . Hogyan használja a vállalati gépkocsit?

RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEK
Baleset történt aSelyem út és Újkert-sor kereszteződésénél, május 2-án. Egy
IFA teherautó közlekedett aSelyem úton aBethlen iskola felé, amikor balkéz felől

elébe hajtott egy személygépkocsi, aminek vezetője nem adta meg az elsőbbsé

get. Abaleset következtében aszemélykocsi vezetője feJ- és mellkasi sérüléseket
szenvedett, ennek súlyossága megállapítás alatt áll. Alkoholt nem fogyasztott
egyik vezető sem.
Március 30-án igazoltatott aJárőr egy, aFő úton közlekedő gépkocsivezetőt, aki
utánfutót vontatott. Kiderült, hogy az utánfutó rendszámtáblája atulaj által házi
lag készített. Egyedí azonosító jel meghamisítása miatt elfogták és előállították.
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Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

Április 29-3D-ra virradóan igazoltattak egy jármüvezetőt a Fő úton, akiről ki
derült, hogy ittasan vezette a kocsiját. Az elsődleges orvosi vélemény szerint
súlyosan ittas állapotban ült a volánnál a sofőr. Jogosítványát a helyszínen
bevonták, ellene ittas vezetés miatt indult eljárás.
Április 4-én, adélutáni órákban, aMÁV egyik jegykezelője bejelentette arend
őrségre, miszerini az egyik utas hamisnak tűnő igazolvánnyal utazik. Akiérkezett
rendőr megállapította, hogya vidéki férfi egy fénymásolt utazási utalvánnyal
próbált utazni. Elmondása szerint a sajátját elhagyta és egyik ismerősét kérte
meg, másoljon neki egyet. Elfogták az illetőt és ellene okirat-hamisítás miatt
indult eljárás
Április 20-án éjszaka, aváros külterületén, egy gazdasági telephelyre betörtek. A
raktár ajtaját befeszítették, s onnan vetőmagot, növényvédő szereket, szerszá
mokat raboltak el több, mint 300 ezer forint értékben. Jelenleg ismeretlen
tettes ellen folyik az eljárás

- Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban jellemzőek a vegyszer- és
növényvédőszer lopások, felhívja a rendőrség a tisztelt gazdálkodók
figyelmét, hogy lehetőség szerint tegyenek meg mindent a biztonságos
őrzés érdekében!
- Továbbá felhívja a rendőrség 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 egészség
ügyi 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 a vízi járművük megfelelő műszaki

állapotáról!
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Nyílt levél - avagy gondolatok a gyomai Papp Zsigmond-hagyaték sorsáról
Néhai dr. Futó Zoltánné, született Papp Ilonka, anéhai leánya, Futó Ilona úgy

döntöttek, hogy az édesapa egyrészt, másrészt a nagyapa gazdag képző

művészeti, helytörténeti, agrártörténeti stb. hagyatékát haláluk után felajánlják
Gyomaendrőd városának, aközösségnek saz idelátogatók épülésére. Ahagyaték
bemutatására hagyták a Rákóczi utca 14. szám alatti házat telekkel, s a gyűjte

mény fenntartásának, gondozásának és a bemutatáshoz szükséges anyagi
fedezetnek 58 hektár szántóföldet.

Hosszas, bürokratikus, jogszabályoknak megfelelő folyamatok után idén
januárban ahagyaték végrehajtójaként végre Munkácsy László, Futó Ilona özve
gye hivatalosan is szerette volna átadni a hagyatékot Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének. Február 24-én a képviselő-testületi ülésre meghívta az
elöljáróság, ahol Munkácsy László röviden vázolta anyósa, felesége végakaratá
nak mibenlétét. Megtapsolták, a hallgatóság részéről leginkább. Majd a kép
viselő-testület visszavonult zárt ülésre. Minekutána akövetkező döntés született,
s innen idézek Munkácsy László hozzám írott leveléből:

"Lényeg az, hogy Gyomaendrőd nem tart igényt néhai Papp Zsigmond
hagyatékára, nem teljesülllonkám végakarata. Számomra megdöbbentől .. egy
fél világ omlott össze bennem. Általam egy olyan aljasnak megítélt politikai,
személyes csata alakult ki pillanatokon belül, ami az én értékitéletem szerint mél
tatlan aszándékhoz, ajóérzéshez. Végül én is kaptam egy olyan kérdést egy kép
viselő asszonytól, ami vérig sértettl Tudniillik: Milyen alapon akarom én szemé
lyesen átadni a hagyatéko!? Eszembe nem jutott volna, hogy ekkora lalba
ütközök. Lényeg az, hogy az önkormányzat testülete elutasított! Nem tudom meg
valósítani Ilonkám akaratát. Hogy számolok el Ilonkám és lsten előtt?l"

iIJlellékletként küldött László egy cikket, amely agyomaendrődi Szó-Beszéd
2011. márciusi számában jelent meg a6. oldalon, melyneksummázata afentiek.

Mindezeknek utána úgy gondolom, tisztáznom kell olvasóim előtt, hogy
milyen címen írom e sorokat, azonkívül, hogy néhai dr. Futó Zoltánné Papp
Ilonka keresztanyám volt, mint édesanyám lánykori barátnője (18 éves korában
tartott a keresztvíz alá). Dr. Futó Zoltán, a méltatlanul félreállított, meghurcolt
kiváló mezőgazdasági szakember pedig "fogadott keresztapám" A hagyatéki
eljárás és a polgármesteri hivatal előzetesen folytatott megbeszélésének ered
ményeképpen felkértek a leendő gyűjteményt kezelő kuratórium elnökének.
Közben ez a felkérés is okafogyottá vált, mert az új kormány olyan jogszabályt

alkotott, hogy önkormányzatok nem hozhatnak létre kuratóriumot. (Ha nem pon
tos az értesülésem, szíves elnézését kérem amagas jogszabályalkotónakl) Értem
én ezt, mert a kuratóriumokban kézen-közön elfolytak pénzek, ide-oda,
amoda ... , nagy tisztelet akivételeknekl

ivlint volt békéscsabai (1964-től 2009-ig) most újkígyósi (2009 augusztus
15-től) lakos a gyomai lakosokra tartozó dolgokba talán csak annyi beleszólá
som van, hogy ott születtem Gyomán, 1938. november 29-én az Arany János
utca 5 szám alatti házban. Meggyőződésem, hogy nem agyomaiaknak, gyoma
endrődieknek, a közösségnek, a communitásnak nem kell Papp Zsigmond ha
gyatéka. Éppen ezért nem kedvelem a már felötlő kijelentéseket, hogy nem kell
Gyomának Papp Zsiga bácsi hagyatéka. Itt egészen másról van szó. Arról, hogy
- véleményem szerint - ami ebben az egész országban nagyon nagy baj: a lel
kek, aszívek megrontása, a közösségek szétzüllesztése ennek az elmúlt 65 esz
tendőnek a hordaléka. Legnagyobb sajnálatomra magam is beletartozom, mert
ha végiggondolom életem útját, sok-sok mellékutam volt magánéletemben, a
sorsközösségben élő embertársaimmal szemben is. Istennek hála' Visszatalál
tam oda, ahonnan indultam, abba a mezővárosi gyomai-parasztpolgári érték
rendbe, ahol volt tisztesség, becsület, tiszteletadás egymás iránt amellett, hogy
nagyon sok igazságtalanság volt amindennapi életben, de volt "értékrend".

Mi legyen hát a Papp Zsigmond-hagyaték sorsa? Van már olyan javaslat,
ami azt ajánlja, hogy az endrődi részen egy önkormányzati épület legyen "Papp
Zsigmond Emlékház". s oda vinnék a hagyatéko! Én ezt nem támogatom, mert
már engedeimet kérek, Papp Zsigmond Gyomán élt, alkotott, dolgozott. .. és
nem azért, mert Endrődön nem lenne jó helyen, mert az Endrőd, nem, hanem
egyszerűen azért, mert ennek a gyűjteménynek Gyomán van ahelyei Csak-csak
tartsuk már be a hagyatékozók végakaratát! Ne írjunk már mindent felül, ahogy
ez ma szokás, csak azért, mert egy vagy több "megmondó ember" ezt máskép
pen láttatjal

Aztán vadabbnál vadabb gondolataim is voltak, vannak, de ezt most itt nem
írom le. Ez az egész érthetetlen, s felfoghatatlan számomral Szíves megértését
kérve minden olvasómnak, különösen az őslakos gyomaiakra apellálval lsten
gazdag áldása legyen aváros lakosainak életén l

Tisztelettel és szeretettel aSZÜLŐFÖLDNEK
Cs. Szabó István

Atémához kapcsolódó, dr. Szonda István felszólalása a márciusi KT. ülésen
"Amikor megtudtam. hogy Munkácsy úr visszavonja az adományát és

mélyen megsértve eláll minden együttműködéstől, fogalmazódott meg bennem e
néhány furcsa gondolat.

Papp Zsigmond aXX század első felének igen jelentős gyomai személyisége
volt, aki nem csak kiváló művész, gazdálkodó és feltaláló volt, hanem agyomai
közéletnek aktív embere. Az ő hagyatékának közgyűjteménybe kerülésének lehe
tősége már csaknem 30 éve folyó vajúdás után, végre mindenki megelégedésére
elérkezettnek látszott. Ahagyalékadók - ahogyan azt végakarata szerint Futá Ilona
elhatározta - az emlékház működésének költségeire is gondoliak és aműtárgyak,

az épület mellett csaknem 50 hektár földet adományoztak volna avárosnak, illetve
a város alapítványának, melynek bérletéből (me ly 2,5-3,5 millió forint/év)
segíteni tudják amúzeum működését.

Csakhogy azon afebruár 24-ei zárt ülésen az én szakmai és erkölcsi lejáratá
som elindult, melynek hevében zaklató és sértő megnyilvánulásokkal és ahagya
ték elfogadásának elnapolásával a Körösök Völgye szervezet (helyesen: Körösök
Vidékéért Egyesület - a szerk.) által delegált dr Farkasinszki Erzsébet képvi
selőasszony megsértette Munkácsy urat.

Számomra érthetetlen folyamatok indultak el, me ly az alapitványból való
kizárásomra irányultak. Nem értettem, hogy miért indít ellenem teljes lejárató
hadjáratot aKörösök Völgye szervezet néhány képviselője. Az egész hagyaték ügy
fő pontjába a műtárgyak helyett az 50 hektár föld került.

Ennek értelmét a 2011. március 26-án megtartott kuratóriumi ülés tárta fel
számomra. Az ott elhangzott hozzászólások Jegyzőkönyve bizonyítja állításom
valósságá!

Először dr. Farkasinszki Erzsébet képviselő asszony elmondta, hogya PTK
szerint az összeférhetetlenség miatt nem láthatom el tovább akuratórium vezeté-

sét, sőt tagságát sem. Majd következő hozzászólása után már rossz sejtésem
támadt, amely így szóll

"Dr Farkasinszki Erzsébet véleménye az, hogya Képviselő-testületnek szám
ba kell venni minden jövőbeli problémá! Amennyiben ahagyatékból befolyó be
vétel mégsem fedezné avagyon működtetését avárosra plusz terheket ró majd a
további forrás biztosítása, pótlása Ajelenlegi nehéz anyagi helyzetben az önkor
mányzatnak kötelessége minden problémát körültekintően kivizsgálni. Az ingat
lan nem túl jó állapotban lévő ingatlan, amelynek renoválásához is magas összeg
szükséges AMunkácsy úrral egyeztetni kellene arra vonatkozóan, hogy az ingat
lan lehetőség szerint felújított állapotban kerüljön át, így nem róna plusz terhel az
önkormányzatra afelújítási költség. További probtémának látja azt a kikötését az
adományozónak, hogy a föld nem értékesíthető Amennyiben a működési költ
ségek fedezete nem áll adott esetben rendelkezésre, egyfajta fedezetet jelenthet a
föld elidegenítéséből befolyó összeg .. "

Afélelmeim ahagyatékkal kapcsolatban beigazolódni látszanak, bár alig me
rem kimondani, de itt egy magánérdekeket képviselő földlobby kezd kirajzolódni

Levágni az aranyat tojó tyúkot a legnagyobb balgaság. Hiszen a földbérlet
örökös segítséget nYújthatott volna agyomaendrődi muzeológiai és értékmegőrző

ügy szolgálatában.
Nagyon elszomorító aGyomaendrődön kialakult helyzet. Avilágtörténelem

ben a legritkább esetben fordult csak elő, hogy ilyen régóta várt kulturális érték
átadása ahozzá nem értés és hatalmi harcok miatt elúszott.

Hová jut ez aváros, hová visz ez afurcsa iszapbirkózása aszekértáboroknak7
Mert már rég nem várvédőkről és várostromlókról beszélhetünk, hiszen azok fő

célkitűzése avár-város megmentése volt.
Köszönöm, hogy meghallgattak! Dr. Szonda lstván«
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Dr Frankó levele

Anyákról, nagymamákról - májusban

Megszokhatta a kedves olvasó, hogy leveleímet általában valamilyen pil
lanatnyi hangulat vagy az évszak szépségeinek a leírásával indítom.
Kétségtelen tény, nem tudom kivonni magam érzésvilágomból vagy az általam
szépnek, jónak ítélt pillanatnak a hangulatából. Talán a közlésvágyam is tesz
ilyenné Szeretném és szeretem megosztani még a hangulatomat is, ha azt
éppen jónak ítélem, másokkal. Extravertált embertípushoz tartozom, vagyis
kifelé forduló, beszélgető, gondokat, örömöket megosztónak teremtettek Aki
közelebbről ismer, tudja azt is, hogy milyen dühös tudok lenni apróságok
miatt. Nem könnyű velem élni, kétségtelen, talán amunkám felelőssége is tesz
ilyennél Naponta több tucatszor kell felelősséggel döntenem és ez bizony
hosszú távon fárasztó, néha labilissá is teszi az ember tűrőképességét. Marad
atermészet, amadarak, akertem, a kék égbolt, a repülőgépek, azene és ter
mészetesen aCsaládom kikapcsolódásnak i\Jem kevés.

Túl vagyunk a húsvéti ünnepeken. Az idei kedvező volt. Ettünk, ittunk
örültünk egymásnak. Egy kis vízzel meglocsoltam a lányaimat, unokámat és
ebben már a fiú is részt vett. Lilla fia még őszinte nyuszi hívő is és izgalmas
nak találja az ünnepeket Boldog gyermekkori Jó számomra is visszaem
lékezni, hogy az ötvenes években jártunk locsolkodni, itt-ott jókat enni,
süteményeket kóstolni, néhány forintot és píros tojást szorongatni a
kezünkben és boldogan hazatérni Anyuhoz l

Május van. Amunka ünnepe egybe esik az Anyák Napjával. Különös talál
kozás ez. Remélem, ez aszó, hogy Édesanya, Nagymama minden szívet meg
dobogtat, könnyet csal a szemünkbe. A hála, a szeretet, az egykori boldog
gyermekkor idéződik fel bennem is. Boldog vagyok, mert 46 éves koromig élt
az anyai nagymamám és 55 évesen vesztettem el Édesanyámat, 59 évesen
Apámat. Tudom, nem mindenkinek adatik meg, hogy ilyen szerencsések
legyenek. Volt ennek egy titka, ami sajnos ma már másképpen van. Fiatalon
szültek anők alegszebb, legegészségesebb korban, és megélhették fiatalosan
anagyszülőséget is. Ma, mindenre hivatkozva, a lányok egy része nem is akar
szülni sem most, sem később. Sokat beszélgetek ezzel a korosztállyai a ren
delőben is. Csak mosolyogják érveimet, és úgy érzem, nem is akarják érteni
azokati Sajnálom őket l Csak pénzre nem lehet hivatkozní, bár nem mellékes a
családalapításhoz l

Tudom, ahhoz, hogy pénzt keressen a mai fiatal nemzedék, elsősorban

munka, munkahely kell. A munkahely kevés, ezért a legszebb éveiket, akik

o LEVÉL
Az áprilisi képviselő

testületi ülésen oklevelet ve
hetett át Gubucz Tamás a téli
belvízi védekezés alatt végzett
munkájáért, atűzoltók helytál
lásáért Az oklevelet Várli
András polgármester adta át,
valamint Liszkainé Nagy Má
ria gratu lált neki.

Kéri Imre választópolgár hozzászólásában több dologgal foglalkozott
Véleménye szerint vannak olyan képviselők, akik a képviselőséget azért vál
lalták, hogy helyzetbe hozzák magukat vagy érdekeltségi körüket, és ez nem
helyes

Aszemétteleppel kapcsolatos korábbi költségek megfizetésének problémá
ja, amely szerinte erkölcsi-etikai kérdés. Ahuszonhatmillió forint kifizetéséért ki
afelelős? Ezt meg kell oldani, megkeresni, ki aleleiőse, mert nem csak erről az
összegről lehet szó, hanem talán sokkal többről.

Poharelecz képviselőhöz is fordult Kéri úr, amikor egy kósza hírre hivat
kozva megkérdezte, hogy tényleg van-e több milliós tartozása az állam felé ...?
Az érintett képvisélő általánosságokat válaszolt, de abból nem derült ki a
kérdező által feszegetett tartozás.

tehetik, külföldön próbálják eltölteni, kamatoztatni. Ott akármilyen munka
megfelel Senki nem ismeri őket, ott nem szégyen az, amit itthon el sem vé
geznének. Ilyen világot élünk. Mire hazajönnek (ha hazajönneki?) végleg, már
messze aharminc év felett lesznek. Majd akkor szülünk, mondják. Ilyen amai
magyar fiatal nemzedék egy részének világképe' Vannak boldogabb népek,
ahol a 4-5 gyerek jelenti egy családban az áldást. Jó lehet ott élni l Viszont
nekünk, ugye, itt kell, itt, Magyarországon. Már látom, haza "kanyarodtam".

fViost zajlik az alkotmányozás. Most zajlik a gyöngyöspatai cirkusz. Az
ellenzék számomra áruló, legkevésbé amagyar nép sorsa érdekli, csak asaját
pártjának ajövője. Háború itthon, összeugratás, félelemkeltés, mindenki bele
szól az életünkbe. Semmi sem jó, ami itt történik. Nem emlékszem, hogya
németek, franciák és a többi szép, nagy nemzet mikor kérdezett meg minket,
mi avéleményünk amédiájukról, alkotmányukról? Ugyanis ez valahol egy nép
magánügyel Persze a belső árulók sokat segítenek, hogy minél lealacso
nyítóbb kép jelenjen meg rólunk, amostani Magyarországról, így "harcolnak"
a kormány ellen. Ezt én aljasságnak tartom, bár, sajnos, régi bevált recep
tel< szerint megy. A Jobbiknak nevezett pártot pedig nem tekintem továbbra
sem pártnak, még ha sokan szavaztak is rájuk. Ők is azon fáradoznak, hogy
rossz hírünket aballiberálisok csak megerősíthessék külföldi média haverjaik
előtt.

Május van és gyönyörű I Néhány nap múlva emlékezünk a Győzelem

Napjára, a II. világháború befejezésére. Nagy ünnep volt l Nem szabad elfelej
teni azt a sok szörnyűséget, ami azokban az években történt. Kisgyerekként
éltem meg, de még emlékszem, hogy üldögéltünk abunkerban, apincében a
bombázások idején. Emlékszem, mikor Édesapánk hazajött a háborúból.
Emlékszem az arcára, a zöld, kifakult katonazubbonyára Micsoda öröm volt
újból ismerkedni 5-6 éves fejjel az ApámmaII Azután csak dolgozott, dolgo
zott 80 éV,es koráig A háború alatt sokat éltünk egy fedél alatt Nagyma
máékkai. Ok is neveltek. Anyu képeket festett és eladta egy kereskedőnek, így
pénzhez is jutottunk. Nagyapa nem volt katona szemhibája miatt, de már ekkor
tanította nekü,~k a "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország" című, akkor
betiltott dalt. Omindig énekelt és dolgozott. Asztalos volt és csodálatos ember.
Ma ott pihen a csabai ligeti temetőben, karnyújtásnyira Anyutól és Aputól.
Együtt acsalád

Befejezésül elbúcsúzom Szalóki nénitől, Ilonka nénitől, aki nagypénteken
aludt el örökre. Bölcs volt, sokat tűrt és szenvedett, de azt is belenyugvással
Négy I1ónap múlva lett volna 102 éves l Ő is egy Édesanya volt. Egy volt amil
liók közül Nyugodjon békében, lsten vele'

Üdvözlettel dr Frankó Károly

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör képviseletében Halász Istvánné
elmondta, hogy Gyoma és Endrőd hagyományait ápolni kell. Első dolognak kel
lett volna lennie Papp Zsigmond felajánlott hagyatékával kapcsolatban, hogya
szellemi és kulturális hagyatékot örömmel meg köszönni és átvenni. A baráti
kör ezért felhívta az adományozót, és segítségét ajánlotta fel, megkeresik a
lehetőséget aPapp-hagyaték megőrzésére, városunkban történő megtartására.

AGalaktika baráti kör vendégelöadója:
ERŐSS DIÁNA

va II ástö rténész-mítoszkutató
Időpon(

2011. május 28. (szombat) 14 óra

Helyszín:
5500 Gyomaendrőd, Katona József Városi Művelődési Központ,

Kossuth L. u. 9.

Előadás témái:
"Keleten kél a nap..."

"A magyarság titkos történelme"
"Ami a hivatalos történelemkönyvekból kimaradt..."

Atéma és arendezvény iránt érdeklődőket délután 14 órától szívesen látjuk.
Belépő: 600 Ft
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A "régi" kerékpárutat egyes helyeken jellemzően nagy repedések csúfítot
ták, csúfítják. Ezeken az altalaj megcsúszása okozza a gondokat, ezért
igyekeznek akritikus szakaszokat térkővel burkolni, amely jobban viseli atalaj
mozgásokat.

• Atisztítótelep-fejlesztés beruházása tervezési szinten halad.

A jav/tás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogya Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. március 1. és 2011. május 31.

között Gyomaendrőd város aquahenger típusú víztornyánal< rekonstrukciós
munkálatait végzi Amunkálatok során az ivóvíz-ellátás zavartalanul folytatódik,
minőségromlás és nyomásváltozás nem lesz tapasztalható

Akadály az út közepén

Szemétgyűjtésiakció a városban
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szemétgyűjtési akciót szervezett 2011.

április 18-ra, melyre az iskolásokkal együtt közel 1000 fő jelentkezett.
Arésztvevők Nyugdíjas Kertbarát Kör, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda,

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Margaréta Óvoda (Jókai út),
Kner Imre Gimnázium Természetbarátainak Köre, Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sport Egyesület, Selyem Úti Óvoda, Endrődi Barátság Klub, Színfolt Mazsorett
Csoport, Kulturális Egyesület Komédiás Kör, Őszidő Nyugdíjas Klub,
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói, Karmel Alapítvány,
Galambász Egyesület, Kossuth Úti Óvoda, Vásártéri Óvoda, Körös Kajak SE,
Közút KHT.

A résztvevők számából is kitűnik, hogyagyomaendrődieknek fontos
környezetük tisztasága, és ezért tevékenyen részt is vállalnak a "piszkos
munkából" .

• Belvízrendezés III. ütem, ami a három holtág kotrását jelenti. Erre utaló
közbeszerzési eljárás folyamatban van. Igaz, tavaly is volt, csak akkor vissza
lépett a támogató hatóság A műszaki ellenőr, lebonyolító már kiválasztásra
került 16 településre vonatkozóan, aminek Kondoros a gesztora. A közbeszer
zési eljárás, a kivitelezése majd kiírásra kerül. A dokumentációt állítják már
össze, tehát hamarosan indul.

• Arégi szeméttelep rekultivációjára április végén valószínűleg megkötésre
kerül aszerződés atámogató hatósággal. Itt is folyamatban van aközbeszerzés.
Várhatóan 2012 tavaszán indul, és két ütemben fogják rendbe tenni aterületet.

• Mivel a szűkös költségvetés csak körültekintő gazdálkodásra ad
lehetőséget, a település aszfaltos útjainak kályúzása szeptember táján bonyo
lódik majd.

• A közelmúltban volt egy helyszíni egyeztetés, amelyre leutazott Buda
pestről, aKiemeit Ügyek Hatóságától egy osztályvezető asszony. AJ. egyeztetés
tárgya az volt, hogy milyen lehetőség mutatkozik az endrődi közúti híd
szerkezetén gyalogosoknak megépült járdát - ami jelenleg lezárt" megnyitni
legalább az egyik oldalon. A megjelent szakemberekkel és a polgármesterrel,
képviselőkkel történt egyeztetés eredménye az lett, hogy egy ideiglenes járdát
építenek az egyik hídoldalon, amíg a kerékpárút-pályázat benyújtásra, illetve
megvalósításra nem kerül. Úgy tervezik, hogy ez megépül nyár elején.

ANagylaposra vezető kerékpárút jelenleg engedélyezési eljárás alatt van, a
töltéstől az "olajosok útjáig" .Amennyiben erre az engedély megérkezik, be lehet
adni pályázatra akerékpárutat.

c Az elkészült, ám még át nem adott belvárosi kerékpárútra vonatkozólag
eddig csak egy visszajelzés érkezett. Ez a Bajcsy-Zsilinszky és a Fő út
csomópontban a meg lévő pálya, illetve a megépült kerékpárút szintje kicsit
eltérő. Ez korrigálásra, visszabontásra kerül, és megtörténik a szintezése,
valószínűleg hamarosan.

o Lapunk által a mú Itban többször kritizált vasúti síneken átvezető

kerékpárúti átkelő (a sorompónál) egyik tavalyi cikkünk után megfelelő módon,
s valószínűleg véglegesen kijavítás ra került. A műszaki osztály konklúziója
szerint a beruházás azon szakasza akkor ért oda, és rendezte az ideiglenes
megoldásokat.

Aszfaltozás5 lomtalanítás, belvíz, régi szeméttelep, kátyúzás, endrődi híd gyalogjárdája, kerékpárút
Néhány hír a műszaki osztályról

• LOMTALANíTÁS szeptember hónapban várható Gyomaendrődön.
• Azok az utcák, amelyekben tavaly elkészült az útalap, hamarosan meg

kapják a záró réteget. Valószínűleg május-júniusban megkötik a kivitelezői

szerződést. Al. utcák a Bánomkerti utca egy szakasza, Bessenyei utca, Halász
utca, Dobó utca.

.:; A külterületi belvizes területekkel kapcsolatban indulnak a tervezési
munkák. A46-os közút és avasút közötti terület, aBánom kert, aszarvasi, kon
dorosi kövesút környékén, aTéglagyári dűlő, temető környéke
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Olvasom...
Olvasom, hogy Kínával tárgyalunk. Alendületben lévő ázsiai (gazdasá

gi) nagyhatalom épp megfelelő lenne többek között arra, hogya MÁV-ot
közreműködésével fejlesszék. Ebbe tartozik az is, hogy mozdonyokat szállí
tanának nekünk. Nekünk? Oda, ahol remek mozdonyokat készítenek, és
helyben van, magyar munkahelyet teremthet vagy tarthat meg abban az
esetben, ha a MÁV amagyar, nagyhírű gyártótól rendelne i Nem, nekünk a
kínai bóvli kell, még mozdonynak is! Ki érti?

Olvasom, hogy borzonganak azok, akik korkedvezményes nyugdíjba
vonulhattak eddig, a belügyesek stb. Eljött az az idő, amikor felül kellett
vizsgálni, ki, mennyi ideig állhat szolgálatban. Egy mezei polgár (férfi) 62
éves koráig gürizik ilyen-olyan munkahelyeken a következő, éhbérre em
lékeztető nyugdíjáért, ha megérte a kort. Egészsége már régen felőrlődött.

Akkor a kedvezményezettek akár 45 éves korukban, életük teljében boldo
gan leléphetnek, és élvezhetik nem kevés nyugállományi díjukat, közben
még bármit dolgozhatnak, tehát jóval jobban élhetnek, mint bárki más. Be
kell látniuk, hozzá kell járulniuk a mostani nehézségek legyűréséhez, még
ha nem tetszik is!

Olvasom, hogy a belügy, a kormány, az ellenzék fontosnak tartja a
bizonyos rendfenntartó polgári erők ellenőrzését és büntetését, mert ki
mernek állni a magyarországi kisebbségi terror ellen. Ahol megjelennek,
hirtelen rend lesz. Hirtelen az egyszerű helyi polgárok, főleg nyugdíjasok
ismét nyugalomban hajthatják le fejüket, hiszen kevésbé kell tartaniuk a
bűnözőktől. Ez nem jó? Ki kell vizsgálni, megszüntetni a rendfenntartók
lehetőségét, hogy honfitársaik érdekeiért kiállhassanak? Azt mondják, ott az
adópénzünkből fizetett rendőrség, ők ahelyzet magaslatán állnak. Érdekes,
de hol? Mert ahol éppen kellenének, sosincsenek ott, ha tragédia történik,
vagy bármi, csak az események után kullognak. Ez a jól Értsük megl Ne
akarjunk az ártatlan kisebbségnek kellemetlenséget l

Állatorvosunk levele

Abör - a görény böre
Mennyire szeretjük vele a nap melegét, a simogatóan lágy szelet

érezni vele! Ez a bőrünk. Az állatoknak pont olyan fontos érzékszervük,
mint nekünk, embereknek.

A bőr a legnagyobb felületű érzékszerv a testünkön. Legfontosabb
feladata a test védelme a külső behatásoktól, érezni vele a nyomást, ta
pintást, ha simogatnak, fájdalmat, ha megsérül, viszketést, ha megcsíp
valami, a hőmérséklet változásait a hidegtől aforróig.

Mint az ember bőre, úgy agörény bőre is több rétegből áll. Avékony,
külső réteget hámnak hívják. A hám vékonyabb a hímeken, mint a
nőstényeken, és egyre vékonyodik, ahogy az állat öregszik (embernél is).

A következő bőrréteg az irha. Ebben a rétegben találhatók meg a
szőrtüszők, vér- és nyirokerek, idegek. Az irha ezen kívül tartalmaz még
faggyúmirigyeket is. A görényeknek rendkívül erős testszagát a faggyú
mirigyeik okozzák.

Agörények bőre vastag. Amikor egymással játszanak és megharapják
egymást, észre sem veszik, de ha minket harapnának meg, az fájna
nekünk. Ha ilyenkor megbüntetjük orraveréssel, -pöcköléssel, nem aleg
szerencsésebb.

Nagyon sok emlősnél abőr irharétege verejtékmirigyeket is tartalmaz
Ezek szabályozzák a testünk hőmérsékletét. A görényeknek nincs verej
tékmirigyük, fokozottan érzékenyek amelegre (hőgutát kaphatnak). A bőr

színe leggyakrabban rózsaszínű. A világosabb színű görényeknek
rózsaszínű, asötétebb színű görényeknek szürkés színű abőre. Vedléskor,
amikor a szőrzet megújul, akár kék színe is lehet, de ez csak a frissülés

Olvasom és látom atévében, hogy az EU-s liberálisok, azöldek (kívül
zöld, belül vörösek!), baloldaliak a médiatörvényünk után már jó előre

károgtak és szapulták az új alkotmányt. Joguk van. Csak arra nincs, hogy
beavatkozzanak egy ország belügyébel Bár eddig "volt joguk", hiszen a
nemzetköziség, a liberalizmus eszméi megengedték. Tették is, ez van még
most is azsigereikben. Magyar hasonszőrű elvbarátaik pedig táplálták ezt a
fortyogást, hiszen kik, ha nem ők indították ezt ahullámot annakidején, ami
még most is tart. (Sajnos várható, hogy nem hagyják abba egy jó ideig.)
Hazaárulók szivárognak nyugatra és próbálnak ártani nekünk, elárulni saját
hazájukat, neveket nem említünk itt, mindenki tudhatja, kik ezekl

Olvasom, hogy az alkotmánybírák óvatos "rostálása" indul. Igaz, finom
módszerekkel, anyugdíjazás kötelezőségével. Nem baj, nem sajnáljuk őket.

Eleget ártottak eddig is. A régi eszméket nem tudták levetkőzni, hát pihen
jenek ezután l Egyébként figyeljük meg, kik sápítoznak ez ellen is ...

Érezzük asaját bőrünkön, hogy az üzemanyagok árai ellenőrizhetetlenül

emelkednek. Ebben ludas akormány, de aMOL iSi Érthetetlen és nagyfokú
érzéketlenségre utal, hogy kis hazánkban, ahol abérek vagy egyre süllyed
nek, vásárlóértéke zuhan, itt pofátlanul merészelik a már-már nélkülözhe
tetlen üzemanyagok árát folyton emelni, ilyen-olyan kifogásokkal. Persze
tudjuk, hogyakifogáshoz, illetve az emeléshez a legparányibb indokot is
örömmel veszik, felhasználják, aprofitéhség csillapíthatatlan. (Pedig tudjuk,
hogya MOL beszerzései igen alacsony áron történnek, még ha ezt tagadják
is!) Akormány pedig nem fog közbelépni! Az uniós árakat gyorsan elértük,
de a béreket már nem olyan sietős alakítani a Lajtán túli bérekhez, jöve
delmekhezl Vajon miért?

Ezek után rossz belegondolni, mi lesz, ha véletlenül be akarják vezetni
az eurót itt is. Nehogy azt higgyük, barátaim, jó lesz az nekünk! Emlé
kezzenek erre: (tapasztalatok más országokból) az árakat csak még jobban
emeli majd az is, viszont a jövedelmek, de főleg anyugdíjak röhejesen ki
csinyek lesznek majd l Hurrá, unió l Jön aKánaáni -bk-

jele. Ne fürdessük túl gyakran, mert azzal afaggyúmirigyek fokozott akti
vitását érjük el, amit aszag miatt szeretnénk elkerülnjl

Agörény bőrének hám rétege rendkívüli vízmegtartó képességgel ren
delkezik. Ez tartja rugalmasan a bőrét. Avízháztartás lecsökkenésekor a
bőr megrepedezik, nem simul ki.

Foltokban jelentkező szőrhullás esetén nagy avalószínűsége a mel
lékvesekéreg elváltozásának is.

Ha agörény bőre korpás, akkor feltehetően száraz. Oka lehet a nem
megfelelő táplálás vagy atúl gyakori fürdetés.

A görény bőre akkor is viszkethet, ha nincs kiszáradva. Oka lehet
parazita, nem megfelelő étkeztetés, allergiát okozó élelmiszerek és egyéb
betegségek is. Bolhásság esetén ne használjunk különféle spray formá
tumú légy- vagy szúnyogriasltót l A vitaminok hiánya, de túletetése is
okozhat betegséget.

Sajnos abőrön gyakran alakulhatnak ki különféle bőrdaganatok. Ezek
nagysága a pontszerCHől a bab méretűig terjedhet. A sima felületűtől a
szemölcs szerűig. Sajnos gyakran ki is fekélyesedhetnek Vannak egy
helyben maradók, de vannak, amelyek szóródhatnak a különböző

szervekbe is.
Abőrgomba állatról emberre és emberről állatra is terjedheti
A bőrt is lellet, de kell is védeni a külső behatásoktól. Elváltozásaira

figyeljünk, mert gyakran hívják fel figyelmünket más betegségekre.

dr. Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 149.
+36/30/9032998
konde@kondorosiktv.llU www.konde.sokoldal.hu
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CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

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

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
.~ rendellenességek megszüntetése
"-~"=" • nyaki eredetű szédülések megsz"ntetése

...lj • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
:~l ·hagyományos lúnai orvoslás
.~ • fülakupunktúrás fogyókúra
W •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

dr. Garzó Péter természetgyógyász
mohi!: 06-30/9458-477

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

KRÉM ÉS EXTRA M1NÖSÉGÚ, ,
TAVASZ~NYARIRUHAK

NÖI~Ö~GYEREKRuHÁK.. " ,
FURDORUHAK, ,

NAGY VALASZTEUAN
Gyoma Kossuth u. 30.· Nritva: Hétiőtől· Péntekig 9.00·17.00·ig Szombat 9·12·ig

Endrőd Fő út· Mikes út sarok· Nyitva: Hétfőtől· Pénte~g 8.JO·12.00·ig 13.JO·17,30·jg Szombat 8.30·12.00·ig

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

Kert- és parképítés, -gondozás
:<is és nagy íelületek 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 l

Hermann Mihály
20/3882·263

rlermarlrlkert@fibermail.hu

Megújult aUPC Direct
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

BELÉPÉS
AKÁR

NGYENIII
Direct Light csomag már havi 1190 Ft·tól

Egyelőfizetésen belül akár 4beltéri egység
Kristálytiszta HD műsorok· akár 2db DVR készülék

Az ajánlat részleteirőlvalamint
a csomagok havidíjairól keressen bennünket

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

Mobil:20/337-8010; 201236-7170

- _..._- -- - ---



2011. MÁJUS ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLAP 7

Híreink a KIS BÁLINT ISKOLÁBÓL...
Húsvéti játszóház

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda diákjai részére, április 18-án
délután, húsvéti játszóházat szervezett Gyomaendrőd Város Német
Kisebbségi Önkormányzata. A vidám kézműves délutánon az intézmény
valamennyi kisdiákja és több mint 40 felsős diák készíthetett szebbnél
szebb húsvéti dekorációt, próbál hatta ki kézügyességét.

Játékdélután
AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda Diákönkormányzata április 19

én délután rendezte meg a "Gyere velünk, mozdulj velünkl" játékos,
sportos programsorozatának tavaszi fordulójál, melyen összesen 89 alsós
és felsős diák tanulhatott érdekesebbnél érdekesebb közösségfejlesztő,

énekes és sportos játékokat. A népszerű program során, több helyszínen,
forgószínpadszerűen próbálhatták ki ajátékokat agyerekek, melyeket aztán
továbbadhatnak az osztályközösségüknek.

Matematikai sikerek
Sarkadon rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikai Verseny megyei

díjkiosztó ünnepségét.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodából Deli Csenge 6.b osztályos

tanuló kimagasló teljesítményével amegyei második helyet szerezte meg,
Bödör Balázs 5.b osztályos tanuló pedig megyei kilencedik helyeze\llett.

Ahatodikosok mezőnyében a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
diákjai olyan magas pontszámot értek el, hogy csapatban megyei
másodikok lettek. Acsapat tagjai: Deli Csenge, Nagy Noémi 6.a és Tóth
Bálint 6.b.

Felkészítő tanárok: Fekécs Éva és Palicskáné Szegedi Katalin.
Gratulálunk aszép eredményekhezl

Szép eredmények kémia és német tanulmányi versenyeken

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés

ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
06/30/630-80-97 CsóKe János

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

>''.

Az országos általános iskolai tanulmányi verseny megyei döntőjén

szép eredményeket értek el aKis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulói
Német nyelvből a 8. osztályosok között Putnoki Tamás (8.a) 3.

helyezett, Almási Viktória (8a) pedig 8. helyezett lett A 7. osztályosok
mezőnyében Baráth Kitti a10. helyen végzett.

Felkészítő tanáraik: Balla Károlyné és Ökrös Katalin
A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei fordulóját 2011.

március 26-án rendezték Békéscsabán. Kruchió Gergő 7.b osztályos
tanuló az előkelő 2. helyen végzett, míg Füzes András (7.b) 13. lett
Felkészítőjük Szurovecz Zoltánné volt

p":::Z:::;Z·:-:%SS':-;:::::;:;ZV~S'-~%:::::::ZZ;:;SZ'='-~S-:'"SSZ-:"'<:""'·~

>

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

Weörös Sándor
SZÁMON KÉRTÉK A POLGÁRMESTERT!

Hogyan használja a vállalati gépkocsit?

Iskolába kukucskáló
Április elsején délelőtt 63 nagycsoportos óvodás gyermek látogatott el

a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti intézményébe, az óvó
nénik kíséretével A beiskolázási programsorozat keretében az óvodás
kispajtások:

• dalolhattak énekórán
• sportolhattak a tornateremben
• mókázhattak irodalomórán
• ügyeskedhettek kézműves foglalkozáson
e játszhattak akisdiákokkal aszünetekben
• és megismerkedhettek a leendő elsős tanító nénikkel.

(Folytatás az 1. oldalról)
Apolgármester, Várli András, kifejtette többek között, hogy ezzel afelvetés

sel is kiderült a testület nem kifejezetten összedolgozik, a város érdekeinek
megfelelően, inkább személyes ügyekre fordítja energiáját. Egyébként szemé
lyes használatra nem szokta avállalati kocsit igénybe venni. Avárosházán pedig
nem biztosított ahivatali gépjárműveknek megfelelő garázs, ezért aparkolással,
garazsírozással problémák vannak. Áthidaló megoldásképpen a polgármester
saját telephelyén parkolja agépkocsit az éjszakai órákban.

Aképviselő asszony javaslatát atestü let nem fogadta el.
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Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.3D-17-ig,

szombaton: 8.3D-12-ig

SACRAMENTUM

TEMETKEZÉS

GYOMAENORÖO
Bajcsy-Zs. út 63.

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

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

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

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz.

Virágföld, virágcserepek,
Növényvédelmi szaktanácsadás!

Bográcsok, grillek, faszén, szúnyogháló
Gumicsizma, esőruhák, munkavédelmi bakancsok, kesztyűk

Létrák, fól iák, kerti szerszámok, szögek, csavarok
Kandalló, szeneskályhák, csövek

Műanyag kukák, tal icskák, drótkerítés
Kü Itéri, beltéri zomállc festékek, spárgák ...

Csemperagasztó, glettanyag

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

'u~\ TELJES ARUCSERE!

ÚJ YOMAENDRŐDIHÍRLAP

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527·636

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen.

Elérhetőségek:

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

Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

Gyomaendrődön, az endrődi vásártéren

.. ,
TUZEP·TELEP

8

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 :
I • Magánnyomozást vállalok! I

: Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu :

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

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

Telefon: 0613019533-594

REÁL S ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
.zetés azonnal, készpénzzel!

'- _:'~k~ ~~l: ~::~:d:ő~, ~:c:k~ ~._5:. _.J
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Hírek a Rúzs hegy· is ol 'ból
Mesélj, Európa!

A rózsahegyi sek az idén is részt vettek a kecskeméti Katona József
Könyvtár, az Alternative English School és a Dél-alföldi Europe Direct
Információs Hálózat által közösen megszervezett "Mesélj, Európa 
Tales from Europe" angol nyelvi vetélkedőn. N előző évek nagy sike
reire való tekintettel 3 csapatunk regisztrált a versenyre Az online for
duló, valamint aképregény készítés összesített eredményei alapján mind
a három csapat bejutott a Békéscsabán megrendezésre kerülő elődön

tőbe, ahol idén iskolánk képviselte Békés megyél
A13 elődöntős között neves szegedi és kecskeméti iskolák csapata

is versenyzett. Az ötödikesek egy máltai népmesél, ahatodikosok egyik
csapata egy osztrák népmesét adott elő. A másik hatodikos csapat a
svéd kőlevest jelenítette meg

Előadásukkal továbbjutottak a f<ecskeméten megrendezendő dön
tőre. Acsapat tagjai Bognár Nóra, Fagyas Bence, Gresó Barnabás, Kulik
Adrienn, Mátyás Zsanett

Felkészítőik: Kertész Bettina, Tóth Magdolna, Kónyáné Jakab Ida,
Szentpéteriné Uhrin Ildikó.

Siker amezőberényi matekversenyen
Rózsahegyis hetedikesekből és nyolcadikosokból álló két négyfős

csapal, a hagyományoknak megfelelően, az idei esztendőben is részt
vett amezőbe rényi általános isl,ola által szervezett nemzetközi matema
tikaversenyen, ahol tanulóink most is kiválóan helytálltak

Csapattagok 7.0 Bíró Adrienn, Forgács Genovéva, Korsós Vivien,
Szerető József

8.0 Barna Tamás, Nemes Zita, Paróczai Zsófia, Vaszkó Áron.
Szerető József egyén iben a III. helyen végzett; a hetedikesek a II.

helyet szerezték meg; míg az összpontszám alapján iskolánk a III.
helyezést hozta el.

Felkészítőik: Gellainé Tuboly Zsuzsanna, Farkas Zoltánné.

Ének-zene régiós döntő

Bartók Béla születésének 130. évfordulóján rendezték Illeg
Hajdúböszörményben az I. Országos Ének-Zene Komplex Műveltségi

Vetélkedő Észak-Magyarországi Régiós Döntőjét. Avetélkedő rózsaile
gyis résztvevői voltak Varga Rita, Forgács Genovéva, Nemes Zita.

A régiós döntőre kétfordulós levelező feladatsorral lehetett bejutni.
Sok érdekes, élvezetes feladat megoldására került sor, például népdal,
zeneelmélet, zenetörténet, ritmikai ismeretek témakörben. N igen jó

hangulatú versenyt a negyedik helyen zártuk, olyan neves városok
mögött - Sárospatak, Békés, Eger -, ahol Jóval nagyobb h2gyománya
van azeneoktatásnak.

Lakiteleken a 6. Országos Kölcsey Népdaléneklő és rózamondó
Versenyen iskolánkat Kéri Éva képviselt. Felkészítőjük Nagy Ildikó.

Költészet Napja
86 rózsahegyi s diák jelentkezett a Költészet napi versenyfelhívá

sunkra. Az iskolai forduló után 45 fő vett részt avárosi megmérettetésen
A II. Kistérségi Szavalóversenyre tízen kaptak meghívást. Ezen cl

versenyen I. helyezett lett Csapó Luca másodikos, Koós Liza har
madikos, és \Jaszkó Áron nyolcadik osztályos. Geszti Barbara
negyedikes és Botos Pongrác ötödikes a II helyen végzett. Cs pó ára
másodikos tanuló III. helyezett lett

Ki mit "·ud?
Zsúfolt nézőtér előtt versenyeztek a gyerekek vers, zene, dal, tánc,

angol és magyar nyelvű jelenet kategóriában aKi mit tud? két délutánt
kitöltő programjában. A több mint 250 lelkes szereplő mindegyike
kapott jutalmat az eredményes felkészülésért

Közlekedj okosan!
Országos közlekedésre nevelési verseny megyei fordulójában R.

Nagy Valentin 3. helyezést ért el a hetedikesek körében, Tóth Zoltán
pedig 11. leit aharmadikosoknál. Felkészítőjü/< Gresó Lénárd

Az iskolai életről további információkal, képeket t lálhatnak az isko
la honlapján www.rozsahegyiiskolahu
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Egészség és forrása 4. • Összeállította: Kuna Leventéné

,.

JA

/>(z International Personal Finance magyarorsza~ tag,al
lalatakéntTarsasagunk, a Provident Pénzügyi Zrt 10 éve
van jelen a magyar pénzügyi piacon, kiemelkedő szol
galtatást nyújtva ügyfeleinknek orszagszerte,

Társaságunk bővülő csapatába
ezúton keresünk részmunkaidőbe,

alkalmazotti jogviszonyba:

értékesítési munkatársat, képviselőt
Gyomaendrődre .

Ideális jelöltünk:
• magabiztos fellépésü
• kltOnő kommunikáCIÓS képességgel rendell<ezik
, eredményorientalt személyiség
• szereti a kihivásokat
Feladatok:

potencialis ügyfelek felkutatása
, hitel direkt értékesítése
• tö~eSZ1ő részletek begyűjtése

• meglévő ügyfélkör kezelése
Amit kinálunk:
• alapbér' bónuszjuttatás • mobiltelefon • üzemanyag
költségtérités • nugalmas időbeo5..7lás • egy nagy múltra
visszatekintő, nemzetkőzi cég \"ámogatása • hosszú
távú munkalehetőség.

JelentkezzenI
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, az alábbi módokon tudja el
juttatni hozzánk jelentkezését:
http://job.provident.hU/internetes oldalon I;eresztül leadott jelentkezés
úgán, vagy küldje el fényképes önéletrajzat a kepviselo@provident.hu
e-maii címre, vagy hívja hétfőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident
Pénzügyi Zrt.-t a belföldről helyi tarifával hívható telefonszámon:
06-40-50-50-50 vagy küldje el & KÉPVISELŐ szót és nevét sms·ben, és mi
visszahívj uk: 06-20-55-55-050

MAKITA kisgépek a készlet erejéig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók l

STlHL AKCiÓ április l.-május 31-ig
STI HL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvényekl

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

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

nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések l

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

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

AKC

r- T 0''''---''; r - • • - ~

PROY1DENT

Finomított só:
- Na-tartalma magas vérnyomást

okoz
- K-tartalmat csökkenti.
Helyette: csökkentett Na-tartalmú
só, de a legjobb atermészetes kris
tálysó l

Cukor és édesítőszerek:
Finomított cukor:
- elvonja avitamillokat és ásványi

anyagokat
- Ca és IVIg elvonás
- savanyító hatás
- elősegíti amikrobák szaporodá-

sát.

Rossz ételek
Margarin:
- megemeli akoleszterinszintet
- lerakódik az erekben,
- hormonok egyensúlyát felborítja
- rákkeltő.

Oka: hidrogénezik a telítetlen zsír
savakat.
Helyette: olívaolaj, lenolaj, még avaj
is sokkal jobb!

Aszpartám és glutamát:
- neurológiai elváltozásokat okoz
- Alzheimer-kor
- Park inson-kor
- sklerozis multiplex
Helyette: gyümölcsök, méz, Stevia.

- mandula
- dió bél
- tengeri hal
- tiszta víz
- D-vitamin
- kevés só
- sok mozgás
- nem dohányozni
- kevés alkohol.

Tej:
- cukorbetegséget idézhet elő

- allergiát okozhat
- elősegíti arák kialakulását
- tejcukor-érzékenység
- baktériumokat tartalmaz
- hormonokat tartalmaz
- antibiotikumot tartalmaz.

Szója:
- toxint (rossz enzim) tartalmaz
- növekedést gátló
- ásványi anyag felvételt gátló
- vérrög képződést elősegítő

- savanyító hatású.

Immunrendszer erősítése:

- nyers zöldség, gyümölcs
- kálium tartalmú étrend
- csíráztatott magok
- sárgabarack mag
- szilva
- meggy
- vörös áfonya
- szőlőmag kivollat
- mandula
- sötét szemű szőlő

- alma, almamag
- citrusfélék (a héj alatti rostos

részek a legjobbak)
- banán
- kiwi
- papaya
- málna
- savanyított káposzta
- fokhagyma
- paradicsom
- búzacsíra olaj
- lenmagolaj
- céklalé
- sárgarépa, sárgarépalé
- zellerlé
- reteklé
- fagyöngytea
- zöld tea
- zsályatea
- COD tea
- galagonya
- macskakarom tea
- aloe vera
- ásványvíz, forrásvíz
- vitaminok (C-, A-, E-, Dr, BJ- B,-

vit., bétakarotin)
- 010
- Mg
- Se
- Zn

Csontok Ca tartalmának növelése:
- sok zöldség, saláták
- brokkoli
- borsó
- bab
- karfiol
- káposzta
- retek
- paradicsom
- burgonya
- barna rizs
- narancs
- szőlő

- alma
- eper
- füge
- mazsola
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o APRÓHIRDETÉSEK o APRÓHIRDETÉSEK o APRÓHIRDETÉSEK o APRÓHIRDETÉSEK c APRÓHIRDETÉSEK., APRÓHIRDETÉSEK c APRÓHIRDETÉSEK o APRÓHIRDETÉSEK o

INGATLAN
Vásártéri Itp.-en, földszinten, 2
szobás, erkélyes lakás eladó
Érd.: 30/621-8612
Gyomán, Tompa u. 16. sz. alatt
3 szobás, összközműves ház
ipari árammal, nagy telekkel
eladó. t:rd.: 06/70/225-1689;
66/386-350
Gyomán, csendes helyen, víz:
parthoz közel, összkomfortos
kis ház eladó. Szigetelve, ile
mes vakolattal. Tető felújítva,
kerítés új. I.ár 3,8 M Ft.
Érd.: 06-70/7046920
Gye., Oregszölöben, a kon
dorosi kövesút mellett össz
komfortos ház, másik fele bár
mire kialakítható épület 2740
m2 területtel eladó. Érd.:
30/6376-831
Gyoman, a Tompa u. 2 szobas,
összkomfortos családi ház
eladó. I.ár 13 M Ft. Érd.:
66/386-058 -b-4x-
Gye., Templom-zugban vizpart
ra menő ingatlan eladó. Villany
és fúrott kút van, 4614 m2. I.ár
2500 Ftlm2 . Érd.: 70/9438-212
-b-4x-
Gye., Vi"Tá-=-saTC

' r:;:-:té'""r"lITtp'--.---::'e-=-n"2""5---C.ép. 6
lakásos társasházban 3 szo
bás, erkélyes 74 m2-es, 1. em-i
3. sz. lakás, ,2 m2-es alsó épü
:ettel eladó. :.ár 10,5 M Ft. Érd.:
10-18 óráig 66/283-863 -b-4x
Teljesen felújított, összkomfor
tos családi ház eladó a Tompa
u. 20. sz. parkosított udvarral, 2
garázs, melléképület. I.ár 13 M
Ft. Érd. :,elefoilos egyeztetés
sei: 06/66/283-943; 20/227-65
36 -b-4x-
Köröshöz közeli, komfort nélküli
kis ház eladó. I.ár 2,5 M Ft.
Érd.: 20/9645-901 -b-4x-
3x3-as fahaz elado. I.ar 198 E
Ft. Érd.: 20/9645-901 -b-4x
Gye., Oregszolo en, a kon
dorosi út mentén, Szőlőskert u.
1. sz. alatti 3 sz. összkomfortos
ház melléképületekkel, nagy
kerttel, gazdálkodásra alkal
l"'1as, eladó vagyelcserélhető

lakásra. I.ár 7 M Ft. Érd.:
20/9658-462 -b-4x-
Gyoma, Arany J. 1. sz. alatti
nagy családi ház eladó. I.ár
10,9 M Ft; Gyoma, Hársfa u. 2.
sz. kertes ház eladó, fürdőhöz

közel. Lár 6,5 M Ft. ~rd.:

06/20/9706-877 -b-4x-
Gye., Jokal u. 1071. sz. csaladi
ház eladó vagy Itp.-ire cserél
nénk. Ár megegy. szer. Érd.:
66/285-665

A Vásártéri Itp.-en földszinti, 2
szobás lakás eladó vagy gyo
mai házra cserélhető, vályog
ház nem érdekel. I.ár 5,8 M Ft.
Érd.: 30/301-58-61 -b-4x-
Gye. Október 6. Itp.-en 2
szobás, 3. em. lakás eladó.
Érd.: 20/5767-879
Gyoman, a Z"r~ln-y~1....M.---.-u-o"-17=5-.-sz-o
alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 30/488-43-94
Gye., Vasartéri Itp.-en, 4 laká
sos társasházban 3 szobás
lakás garázzsal, alsórésszel
eladó, vagy kertes házra
cserélhető. I.ár 8,6 M Ft. Érd.:
30/488-43-96; 30/944-18-47
-b-4x-
Gye., Vasartéri ltp. 27-ben 2
szobás, erkélyes, 3. em. lakás
áron alul, sürgősen eladó! Lár
5,5 M Ft. Érd.: 20/805-44-21
-b-4x-
Gyomán, a fürdötöl 200 more,
Móricz Zs. 4. alatt 2 szoba,
összkomfortos kockaház eladó.
I.ár 7 M Ft. Érd.: 30/562-57-54
-b-4x-
Gye., Fuzfas-zugban kert, 2 sor
gyümölcsössel eladó. Érd.:
30/4884-394
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt
4 szobás, nappali + étkező,

padlásteres csaiádi ház alsó
épülettel, garázzsal eladó,
kisebb csere érdekel. I. ár 11,5
M Ft. Érd.: 66/284-295; 30/249
76-22 -b-4x-
Gye., télkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u. 57.
sz. alatt eladó. Lár 4,5 M Ft.
~rd.: 70/2015-208; 66/282-148
-b-4x-
Gyomán, Arany J. 25., 845 m2_

es telken, 145 m2-es, 5 szobás,
összközműves váiyogház mel
léképüietekkel (váltalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhe
tően eladó, net bekötve. (Akár
két generáció számára is kiala
kítható.) i.ár 9 M Ft. Érd.:
20/221-66-33 -b-4x-
Gyoma, Arany J. utcában 4
szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: 20/5266-573 -b-4x
Gyoman, Kecsegesben (SuIek
kert) vízparti telek eladó. Lár
2 M Ft Érd.: 66/386-191;
30/9985-096 -b-4x-
Gye. központjában, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfűté

ses családi ház nagy mellék
épülettel , 1440 m2-es telekkel
eladó I.ár 3,45 M Ft. ~rd.:

20/4132-770; 62/322-572 -b
4x-

Gye., Rákóczi U.-ban 4 szo
bás, dupla fürdőszobás, dupla
ebédlős, 2 bejáratú polgári ház
melléképületekkel, dupla ga
rázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.:
66/284-278; 30/851-99-02
-b-

VEGYES

Eladó 4 részes szekrénysor, 4
részes ülőgarnitúra, márvány
lapos dohányzóasztal, 2 db
íróasztal 25 E, 22 E, 5 E, 3,5 E,
2,5 E Ft. Érd.: 30/915-76-70
-b-4x-
Hosszú tavra keresek legalább
3 szobás, kertes albérletet.
Érd.: 30/646-11-36
FelkeszItes magyarboi altalá
nos iskolásoknak. Történelem
ből általános iskolától emelt
szintű érettségiig. Angolbél
alapfokú nyelvvizsgára. Érc.:
70/619-52-01
Barna mazas bontott upcse
rép eladó 45 Ftldb és 500
Ftldb. Érd.: 30/591-66-69
Masszazsoktatás kezdöknek
és haladóknak.
Érd.: 06-30/320-81-89
Dunnat, párnát, hagyatékot
veszek Gyomán, Petőfi u. 64.
06/30/4643956 ~
n,übei eladó. Érd.: 30/565-01
58; 30/488-43-94 .....-:::::::
Takaritast, vasalast, idősgon

dozást vállalok. Érd.: 30/216
7085
Ontöttvas ZIM SAS 2 aknás
alig használt kályha zománco
zott burkolattal eladó! Lár 4C e
Ft. Érd.: 20/221-66-33

NOVA elektromos sütő, hasz
nált, eladó. Lár 25 E Ft. Érd.:
20-221-66-33
Veszélyes fak kivágása, tüzei'o
felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben
porták rendben tartását vál
lalom, elérhető áron. Érd.:
70/283-03-47
Tisztelt Szülök! Korrepetalás,
felzárkóztatás, magánórák, fej
lesztő foglalkozások, dolgoza
tokra, középiskolai felvételire,
versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak (1-8.
oszt.). !skolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Korszerűen

felszerelt tantermemben min
den felszerelés ingyen biztosí
tott. Cél a minél jobb iskolai
eredmény elérése. Az Ön gyer
mekéért dolgozom. Érd.: 06
30/856-32-18.
Jo allapotban levő békéscsabai
cserép eladó 7C Ftldb Érd.:
70/3231-365 -b-4x-
Füthetö alberletet keresek.
Érd.: a szerkesztőségi telefon
számon: (20/221-66-33)

r'-'-'-'-'-'-'-"

Mostantól
Vodova János

felmondása miatt
Vass Ignác

a Liget fürdő
igazgatója.

L._._._._._._._.~
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• friss pékáru
elérhető árak

• széles választék
• minőségi termékek
o akciók
• törzsvásárlói kártya

Gyomaendrőd:

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

boltjait!
,

K RKft

www.l-mobi1e.hu

Mos! mInden T-Mob':c RJ.:;xNu mobJhn\t..;rr,€t-·c~orI'H] 11,:: I OIJJ rrllodc::.:zc 13~O FI a '.:j::;.;irlJS

honJpjaban C$ JZ Jzt ko... .;.!Ó 3 honapon JI, a mQbillnlc:rn(.t·c~omagra vallalt 2 t."~$ t"IÚ5cQldöveJ.
Nctez'Z iobbcl te IS - minél 113 f'Jbb c;;omagm valas:.::tasz. anná' na yabb k€'d';ezmenYl kapsz!

Keltsd életre a világ d
mobil szélessávval!

Vala..::;:d T'2 IS ö pI.3cv€-:::e:ó mobl:ifw?rnel-szolgJ.i\<:llOll

Egye,:!. ""'~:J

• • • • • • • • ••••• tF • obile···
HIDEG 'S MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!

Nyitva tartás H.-P 8-12; 13-1730-ig, Sz. 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil 70/503-76-12

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel.: 06·66·282·822; 06·30·349·1325

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

Tapéták széles választékban
Öntapadós tapéta

Falburkoló tapéta (csempe utánzatú)
Fali matricák

POSZ"fEREK
BORDŰRÖK

POLISZTIROL mennyezetlap
szegőlécek

rozetták
Viaszos asztalterítő

F" rdőszoba szőnyeg

...... ~ ..
..

MÁjusi AI{CIÓt
SZARkA CsillA lÁTsZERÉSzüzlETÉbEN
CYOMAEj\jd Rőd, Hősök ÚTjA 57. TEL: 284-25 5

BiFokÁlis SZEMÜVEG CSAk 9900 FT'"ÉRT!
(Az ÁR TARTAlMAZZA A MUNkAdíjAT, A SZEMÜVEqkERETET

És tey pÁR bi fokÁlis lENCSÉT.)

VÁSÁROljON SZEMüvEqET MÁJUSBAN IS 8000 FT-ÉRTI

(Az ÁR TARTAlMAZZA A SZEMÜVEqkERETET És Eqy pÁR

VÉdőRÉTEqqEl EllÁTon lENCSÉT +- 6 dioPTRiÁiq! )

RAy... BAN, PolicE, PolARoid, RETRO
NApSZEMüvEqEk NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATÓld

INGY NES kOMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2-iq
S2ERdA: dR. CEdEi MARyiT dE. 10-1 2-iy; du .. 14-1 6-iy

• SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

CYORS És pONTOS kiszolc,ÁIÁsSAI vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNI<AT 1

TisZTElrnEl: Szarf..a Gilla ~TSZERÉSZME5TER

Új Gyomaendrődi Hírlap • tüggetlen 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-mai! • gyeh irado07@freemail.hu; gyehirlap@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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