
RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEK
Február H-röl 18-ra virradó éjszaka emberölés történt

Gyomaendrödön. Egy hetven év fölötti idős embert öltek meg
Lapértesülések szerint az egyik kocsmából kísérte agyilkos az idős embert
alakásáig, és ott brutálisan leütötte. Néhány ezer forintját elvette, azt haver
jávai megosztotta. Agyomaendrődi rendőrőrs munkatársai az elsődleges

intézkedés során elfogták az elkövetőket, őrizetbe helyezték őket. Az ügyet
aBékés Megyei Rendőrkapitányság vezeti le.

Január lS-én névtelen betelefonáló értesítése alapján igazoltatott a
rendőr egy személyt aZrínyi utcában, aki engedély nélkül halat árult. Ellene
szabálysértési eljárás indult. (Folytatás a3. oldalon)
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A LÁTSZERÉSZ ÜZLETBEN!

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
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KÖSZÖNET
"Az angyalok között az Égben is megállod ahelyed,

ahogy itt aföldön is!"
Köszönöm mindazok együttérzését, akik agyomai református templom
ban fiam búcsúztatóján részvétüket nyilvánították, fájdalmamban velem
voltak, vigasztaló szeretetüket megosztották l T' , S' dImar an or
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• OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVEQEk NACiY VÁlASZTÉkbAN kApl-IATÓk!

EGYES opTikAi kERETEk
És NAPSIEMüvEGEk ÁRENGEdMÉNNYEU

GYORS ÉS por'HOS kiszolC;Á!ÁsSAI VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

TismlmEI: SzarKa Gilla ~TSZERÉSZMESTER

Tisztelt 2. számú választókeriiletben la/::.ók/
Köszönöm, hogy szavazataikkal az

önkormányzati választáson támogattak!

Tisztelettel: G ELLAI IMRE
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KAJA -os csendélet 2. - Avagy - savanyú aszőlő? Ahogy az edzők látják
Nem csak él kajak klub elleni támadásnak, hanem a

személyünk (edzők) eJ1eni támadásnak is vesszük az előző

számban megjelent cikket. Amit azért sem értünk, mert mi
soha egy rossz szót nem mondtunk róluk sem személye
sen, sem a hátuk mögött.

A szórólapunk, a gyomai kajakos könyvünk, a klubunk
weblapja, mind a Scherk családdal kezdődik. Minden
évben meghívjuk őket az évadzáró vacsoránkra, ren
dezvényeinkre. Úgy gondoljuk, mint ezekből is látszik,
nem felejtettük el, hogy megalapították a klubot.
Köszönjük l Ettől még nem lesz sikeres egy klub, ezért dol
gozni kellett az utánuk következő években, és dolgozni
kell most isi

Nem értjük, miért ez az áskálódás és ellenségeskedés.
Talán egy oka lebet: savanyú a szőlő? Azonban ezt sem
tudom megérteni: ha nekik is voltak szép eredményeik,
miért hagyták magára az általuk annyira szeretett és életre
hívott klubot. Akkor éppen nem érdekelte őket az
egyesület sorsa, nem érdekelte őket, hogy lesz-e jövője

ennek aspoltágnak Gyomaendrődön. Lesznek-e szülők,

edzők, akik életben tanják a Körös Kajakot, vagy hogy mi
lesz a kajakozni szerető, cserbenhagyott gyerekekkeP
Szerencsére voltak szCtlők, akik nem úgy gondolkodtak,
mint ők. Néhány név, a teljesség igénye nélkül: Hunya
Péter, Csőke János, Kondor István, Fazekas János és
felesége. Hátukra vették a klub ügyes bajos dolgait-gond
jait, és edzőt kerestek. Így kerültünk mi ide, senkit sem túr
tunk ki a helyéről.

,.Könnyü a sikerek mámorában lubickolni, mások
hátán felkapaszkodni' Miről beszélnek? Úgy néz ki, mintha
én 6 és Dia 3 éve csak itt lopnánk a napot, és az Ő

munkájuk termését aratnánkl Ez a klub jelenleg ered
ményesebb, mint bármikor, rólunk beszélnek az egész
kajak társadalomban, a Magyar Olimpiai Bizottságban, a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, de még Schmitt Pál
köztársasági elnök is tud rólunk. Engem kérnek fel, hogy
tartsak előadást sikeres működésünkről,példaképül állítva
minket az ország kajak kJubjai előtt. Nálunk rendezték
meg a legutóbbi országos kajak-kenu szakmai konferen
ciát (ahová Scherk úr is hivatalos voltl), szintén az ered
ményeink elismeréseként. Sok országosan elismelt ember
megfordult a klub miatt Gyomaendrődön Edzőtáborozni

jönnek ide más klubokból, pénzt hoznak, és jó hírünket
viszik. Ezt mind nem a hátukon kapaszkodva értük el,
mert ők magára hagyták a klubot. A jelenlegi és a
közelmúlt vezetősége sokat dolgozott ezen, a többi
szülővel vállvetve, a szakmai munkát pedig az edzőkre

bízva. Kérdésükre válaszolva, hogy mit tettünk ezélt az
egyesületén, hát, ezeket, amiket felsoroltami Egy szóval
felvirágoztattuk a magára hagyott egyesületet.

Kérném a neveket, akik lejöttek a régebben itt kezdett
versenyzők közül, és mi hazaküldtük őket, mondván,
hogy nem érünk rá foglalkozni velük' Ebben ellent
mondást is látok. Az elmúlt :2 évre visszaemlékezve
egyetlenegy ilyen kajakozni vágyó sem jött le a régiek
közül. Ráadásul, nekünk az a véleményünk, hogy nyu
godtan jöhetnek, jöhetnének, nekünk annál jobb, minél

többen vagyunk. Egy kikötésünk van csak: ne tartsák fel
azokat, akik nap mint nap vélt izzadva készülnek, mert
országos vagy világhírű versenyzők, bajnokok akarnak
lenni I Azt is megszoktuk beszélni a sportojóinkkal, hogy ki
akar versenyezni és ki maradna inkább csak szabadidős.

És itt az ellentmondás is: miért küldenénk el őket, mond
ván, nincs idő velük foglalkozni. Velük kapcsolatban annyi
a dolgunk, hogy hajót és lapátot adjunk a kezükbe és már
evezgethetnek is. Annyit és ügy, ahogy nekik jólesik'
Többet nem kell velük foglalkoznunk, már csak azért sem,
men a régiek mind nagykorúak, Diával egyidős, felnőtt

emberek, valamikor együtt versenyeztek, de hangsúly
ozom senki nem keresett meg évek óta személyesen.
(Akkor tudnám név szerint, hogy ki az, akit állítólag
elküldteml)

A régi lapátok és hajók közül szinte semmit sem
használunk. Majdnem mindenki saját hajóval és lapáttal
evez, amit a szülők vesznek meg, illetve olyan párosokban
és négyesben, amit az egyesület jelenlegi eredményessége
alapján kapott pénzből tudunk venni. Nem a hajdanán
Scherk által készített lapátokkal evezünk.

Elveszett a Idub hangulata? Minden több napos
versenyen közös sütést főzést rendezünk, hatalmas

sátorkomplexumunkat minden egyesület csodálja. Az pe
dig, hogy néhányan abbahagyták a kajakot, törvényszerű.

Minden sportklub így mőködik: jönnek, mennek a sportol
ni vágyók, és mivel gyerekekről van szó, ez így van rend
jén, hiszen keresik az útjukat, a nekik legmegfelelőbb

sponágat. Jelzem, sokkal nagyobb a klublétszám, mint
akkoriban volt A tavalyi évben minden iskolában toboroz
tunk, közel 120 gyereket vittünk ki a vízi telepre az
egyesület kisbuszával, hogy kipróbálják és megszeressék a
kajakot. Még egy probléma: a gyerekek sport iránti
szeretete, mozogni vágyása már nem olyan, mint 12-13
éve, az alapítás idején. A millió televíziós csatorna, a
mobiltelefon, az internet olyan hatalmas ingerek, amelyek
elvonják a gyerekeket a spoIttól, nekünk éppen hogy min
den gyerekért küzdeni kell, nem pedig elküldeni őket, ezt
nagyon jól tudjuk '

Tisztelettel:
Kovács Gábor és Kovácsné Kozma Diána edzők
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A Selyem úti új bölcsi
DAOP-41.3/B-09-2009-0015 azonosító számú "Bülcsödei féról1ely

kapa-citás bövítése új bölcsőde építésével, esélyt teremtve akorai szocializá
cióra, agyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, acsaládok megélhetési
gondjainak enyhítése a munkába állás lehetőségének megteremtésével" című

projekt záró rendezvénye aGYERMEKLIGET Nonprofit Kft.-ben.
Amegnyitó beszéd
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm akedves megjelenteket projektzáró ren

dezvényünkön, illetve az új bölcsőde megnyitó ünnepségén! Külön köszöntöm
Toldi Balázs alpolgármester urat, Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszonyt, aki
Várfi Andrást, városunk polgármesterét képviseli. Sajnos polgármester úr más
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.

Köszöntöm Iványi László plébános urat!
Köszöntöm a város képviselő-testületének tagjait, az osztályvezető asszo

nyokat, az iskolák igazgatói t, intézmények vezetőit, és mindenkit aki elfogadta
meghívásunkat, és megtisztel jelenlétéveL

Továbbá köszöntöm városunk jegyzőjét dr. Csorba Csaba urat, valamint a
működési engedélyünket kiadó Mezőberény város aljegyzőjét, Frey Mihály urat.

Egy régi, dédelgetett álmunk valósult meg ezzel az új intézménnyel.
Terveztük, beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne egy bölcsi itt, az óvoda
udvarán, hiszen atestvér gyermekek szüleinek és akörnyező kisgyermekes csalá
dok számára is igen nagy könnyebbséget jelentene a két intézmény közelsége.
200S-ban történt az első pályázati kiírás, amire felfigyeltünk Ezt sajnos for
ráshiány miatt elutasították. Az új lehetőségre 2009-ben benyújtott átdolgozott,
kibővített pályázatunk, DAOP-4.13/B-09-2009-0015 azonosító számon
"Bölcsődei férőhely kapacitás bővítése új bölcsőde építésével, esélyt teremtve a
korai szocializációra, agyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, acsalá
dok megélhetési gondjainak enyhítése a munkába állás lehetőségének

megteremtésével" címen már sikeres lett. Először el sem hittük, hogy hozzá
foghatunk terveink megvalósításához.

Ilyen nagy horderejű pályázatot még nem írtunk és nem is kiviteleztünk
eddig Azért mondom többes számban, mert amegvalósításhoz több ember segít
ségére, munkájára volt szükségem. Itt fontos megemlítenem Márjalaki Józsefet,
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Endrődi Kirendeltségének vezetőjét, aki a
pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetre áthidaló hitel for
májában adott biztosítékot, mivel apályázat utófinanszírozású volt.

Hálásan köszönöm munkatársaimnak és közvetlen kartársnőmnek,

Porubcsánszki Sándornénak amunkáját, hiszen ő volt közvetlen segítségemre a
pályázat írásától a megvalósításig, és a pályázat elszámolása során felmerülő

leladatokban iSi
A kétszeri közbeszerzés és egyéb huzavona után 2010 szeptember 6-án

megkezdődhetett akivitelezés.
A közbeszerzés nyertese az INSULA BAU Kft. lett. Vállalásukhoz híven még

2010. december 9-én átadták az épületet. Szinte hihetetlen volt számomra, hogy
kész van. Munkájukkal meg vagyok elégedve, precízek, pontosak voltak, nem
zavarták az óvodai életet, hisz a kivitelezés alatt is végig működött az óvoda.
Köszönöm az építkezésen dolgozóknak iSi

Kedves vendégeim majd látni fogják a szép bútorokat, melyek Vajda József
asztalos munkáját dicsérik. Köszönöm, hogy pontosan, határidőre elkészített min
den bútort' A további felszereltséghez még igen sokmindenre volt szükség,
többek között játékokra. A beszerzésben nagy segítségemre volt a COLOR-shop
Papír és Játékbolt vezetője, mert nem csak teljesítette akívánságainkat, de anyag
ilag is támogatott, igen nagy árengedmény lormájában.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani Várfi András pol
gármester úrnak, az előző és a jelenlegi képviselő-testület tagjainak, hogy
elképzelésünket támogatták, és ezáltal létrejöhetett ez a szép, új, modern
intézményi

Köszöntő beszédemet az alábbi gondolatokkal szeretném zárni:
Töltse be boldog gyermekzsivaj a bölcsődét,

Mert aszeretetünk kifogyhatatlan,
Atürelmünk határtalan,
Agyermekek játékossága bennünk van,
Amosoly, asimogatás mindig nálunk van. Szabó Istvánné intézményvezető

Nagyné Perjési Anikó
győzelmével zárult az időközi

választás a 2. sz. egyéni VK-ben.
1511 választásra jogosult személy
közül 405 részvevővel (26,8%) a
választás érvényes és eredményes
lett

A legtöbb érvényes szavazatot 
213 db - (52.59%) Nagyné Perjési
Anikó, független jelölt kapta

További eredmények:
Gellai Imre Fidesz-KDNP 45,93%, 186 szavazat
Illés János független 1,48%, 6 szavazat
Figyelem! A fenti adatok nem hivatalosak, csak előzetes

gyorsjelentések.

Köszönet az alvállalkozóknak és
munkatársainknak!

2010 szeptember 6-án kezdtük el Gyomaendrődön, aSelyem úton 24 férőhe

lyes, 300 m1 alapterületű bölcsőde építését, melyet közbeszerzési eljárás keretében
nyert meg az Insula Bau Kft. Az épület építését avállalt három hónap alatt befejeztük,
aműszaki átadása december 9-én megtörtént.

Sokan kérdezték, hogy hogyan tudtuk ilyen rövid idő alatt, szélsőséges időjárás

mellett, ilyen minőségben teljesíteni avállalt kötelezettséget?
Egy ilyen volumenű építkezés soha nem egy ember érdeme. Agenerál kivitelező

feladata, hogy előkészítse és megszervezze amunkát, ill. az anyagi és szakmai hát
teret kell biztosítania úgy, hogy az alvállalkozóknak csak amunkára kelljen összpon
tosítaniuk. Itt is egy jól összeszokott, hosszú ideje együtt dolgozó csapat munkájáról
van szó.

Az építkezésen 90%-ban gyomaendrődi vállalkozók és munkavállalók dolgoz
tak, akiknek munkájukat ezúton is szeretnénk megköszönnil

Név szerint: Gyuricza Miklós, Kiss és Fiai Kh, Gyoma-Viii Kh., Pap Fa és
Építőipari Kh., Dúzs-A Kft., Izsó Imre, Liviel Kh, Beinschróth Ádám, Vajda József,
Bereczki és Társa Bt, Babecz és Társa Bt.

Nagyné Perjési Anikó Insula Bau Klt.

RENDŐRSÉ I ESEMÉNYEK
Február 3-án a délelőtti órákban az egyik élelmiszer boltból bejelen

tették, hogy egy vásárló gyanúsan viselkedik. Látszólag céltalanul bók
lászik, sétál a boltban és környékén. A kiérkező rendőr intézkedése során
kiderült, hogy a tatabányai férfit körözik. A rendőr elfogta, és bevitte az
őrsre.

17-én este aHármas-Körös endrődi árteréből tulajdonított el egy helyi
ember kb. 80 kg száraz fát. A cselekményt a gátőr észlelte, és jelentette a
rendőrségnek. Atolvaj nem várta meg arendőr kiérkezését, sietve elhagy
ta a helyszínt. Az utána indított kutatás eredményes volt, és szabálysértés
miatt őrizetbe vették a fatolvajt.

Az elmúlt időszakban rengeteg falopásos eset volt, amikor
közterületről, külterületről, ártérből vitték tömegesen a fát. Bizonyára a
kemény tél az oka, és amagas tüzelőárak ..

Február 18-19-én a rendőrség szórakozóhelyek ellenőrzését végezte,
közösen az önkormányzat és a tűzoltóság embereivel. Az egyik lokálban,
éppen az ellenőrzés idején, egy férfi kiabált, hőbörgött a pultossal és a
vendégekkel, persze nem úszta meg igazoltatás nélkül. A rendőrséggel

szemben is folytatta ahangoskodást az intézkedés alatt, ezért ellene garáz
daság miatt indult eljárás.
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Dr. Frankó levele

Az én márciusaim
Március. Mennyire szeretem I Most is szinte ízlelgetem a szót: március.

Számomra minden évben, egész életem folyamán, valahogy az újrakezdést, akezde
teket jelentette és jelenti most is. 46. évemet kezdem március elején itt, avárosban,
munkával. Hosszú idő, és minden március első napján előbukkan emlékeimben az
a hűvös, havas reggel, amikor először beléptem a régi orvosi rendelő ajtaján.
Feledhetetlen emlékl Már igy, február végén lesem az időjárást, figyelem akertben a
madaraimat, készülődnek-e a tavaszra? Tudom, a cinkék hagynak el először Se
köszönet, se kalapemelés, egyszer csak eltűnnek, mennek költeni. Mentettem őket,

averebeket is etettem egész télen. Ők nehezebben mozdulnak, jól jön nekik aterített
asztal. Lassan kedvenceim is veszik avándorbotot, és elindulnak haza, ide, Gyomára
és Endrődre. Egy hónap kell a gólyáknak is, hogy megjöjjenek. Bújnak ki a tuli
pánok, és már hetek óta kinyílt ahóvirág Csendes akert, csak Bottlikék megszökött
Japánkakasa tudatja velünk hajnalban, hogy még itt van vendégségben. "Lőjem le"
- mondja agazdája -, de miért? És mivel? Jelenleg ez a leghangosabb szárnyas a
környéken. Tegnap már a rigó is megszólalt. Szóval, közeleg a tavasz. Tessék csak
kimenni a gátra sétálni, nagyokat szippantani a jó, löldszagú levegőbe, elnézni a
távolba és örülni. Örülni az életneki Talán bevezetőnek hosszúnak is tűnik enéhány
sorom, de most ilyen ahangulatom. Jól érzem magam a bőrömben. Jönnek aszép
ünnepek, a munkába lépésem évfordulója, a Nőnap, virágok stb ... és az igazi, a
Március 15. Számomra szívszorító, szép ünnep. Egyszer már említettem: aszázéves
évfordulón 8 éves kisgyerekként csodáltam szülővárosomban a tűzijátékot. Ma már
az ilyen vigasságot utálom, nem tehetek róla, atűzijáték nem az esetem. Márciusok,
felvonulások, szavalatok "Talpra, magyari" A kislány unokámnak ez volt az első

verse. Igen ízesen és édesen szavalta. Magnóra vettük, legyen emléke.
1991. március 15. Polgármesterként az első nyilvános szereplésem volt.

Megkértem a drága dr. Szilágyi Ferencet, jöjjön el, mondjon egy szép, méltó
megemlékezést Petőfi ről , Kossuthról. MegtörténI. Fújt a szél, néha esett is, Feri
pedig gyönyörű beszédet mondott ott, a Városháza sarkán. Büszke voltam, nála
jobb, illetékesebb, zseniális embert nem is talál hattunk volna. Hónapokkal később a
Városháza falán megjelent Honti Tóni szép, rézdomborításos, szöveges képe "itt járt
Petőfi 1849 júliusában" Bizony, bizonyi

Teltek az évek, és egyszer nekem is megadatott, hogy ott, az állami zászlónál,
ünnepi szónok lehettem. Szerintem egy valamirevaló polgármesternek, legalább
egyszer, illene felkészülni, és odaálini az emberek elé. Úgy érzem, ehhez agyönyörő,

tisztséghez ez hozzá tartozik' Itt ragadom meg a lehetőséget: aHimnuszhoz minden
esetben játsszák le lemezről vagy magnóról azenét iSi Nemzeti Himnuszunk így tel
jes értékű az irodalmian szép, szomorú, felemelő szövege, és hozzá Erkel gyönyörű
zenéje. Higgyék el, sokkal könnyebb mindenkinek énekelnie, szebben és bátrabban
hangzikl Ez persze csak egy szerény javaslat Nem remélem, hogy valaki az
ötleteimet meg ís valósítja

Ugye, emlékszünk még a néhány évvel ezelőtti budapesti Március 15-re?
Gyurcsány, ez a nagyszájú, de gyáva ember kisgyermekekkel vette magát körbe a
budapesti ünnepségen, nehogy a .,terroristák" őt, a nagy őt "lelőjjék"l Micsoda
ördögi gonoszság! Terrorizmust kiáltani és mesterlövészeket állítani a Nemzeti
Múzeum tetejére, és "bebizonyítani" amagyar népnek, hogy félni kell' Ez maga volt
az őrület, amegvalósult pofátlanság amagyar néppel, abudapestiekkel szembeni A
lényege ennek az üzenetnek, hogy az állítólagos jobboldaltól félni kell l Ócska és
primitív megoldás Ez volt a mi "demokráciánk", ünnepi beszéd este az operában,
lezárt Andrássy út, kordonok között, és a Fő Gyáva így vonult be aszínpadra, ahol
zavaros beszédeit elmondta. Szégyen, szégyen! Ez volt amúlt. Jönnek még szép és
jó tavaszok, lesznek szép kokárdáink, és Gyurcsány és társai követni fogják Pető

Ivánékat, Dávid Ibolyát és a többi levitézlettet Olt ahelyük asüllyesztőben, remél
hetőleg végiegi Nemzeti ünnepünk néhány nap múlva kivételes lehet Elkezdődik az
új Alkotmány tárgyalása, és megújulunk! Sokaknak nem tetszikl Nem tudom az utca
embere mennyire ismeri az Alkotmányt, és az mennyire fontos, de higgyék el, szük
ség lesz rá l

Tűzzük ki bátran akokárdát, anemzeti színű lobogókat és legyünk büszkék nagy
elődeinkrel Ami Kossuth Lajosunk bizony liberális volt, de micsoda nagy a távol
ság a mostaniak és Ő közölteI Ő büszke volt amagyarságárai Nem hiszem, hogy
zavarta volna a magyarok Himnusza és a Szent Koronal Legyünk büszkék a mi
Petőfinkre és társaira, akik zseniálisan megérezték, most kell harcba szállni a ma
gyarságunkért. Nem tudom, hogy az olvasók közül hányan jártak Világosnál, ott,
keleten, ahol az Alföld véget ér. Olt tettük le a fegyvert, ott aBohus-kastélynál írták
alá afegyverletéteIt 1849-ben. Sokszor elnézek atestvérem ötödik emeleti ablakából
távcsővel Arad felé, és tiszta időben jóllátható ahegyoldalba épített TV-épület is. Az
is magyar föld, amiénk volt. Ott nyugszanak adrága dédszüleim adombok lábánál
és acsalád nagy része. Gondolatban most kimegyek atemetőbe hozzájuk és kereszt
fájukra piros-fehér-zöld szalagot teszek. Drága Ómama és Ópapa (mi így hívtuk
őket), újból magyarok lesztek' Visszakapjátok a magyarságotokat, amit szó nélkül
elvettek tőletek. Nyugodjatok békében az Alföld mélyén I Ti most már mindörökre
magyarok lettetek, hála Istenneki Dr. Frankó Károly

1723. Gyulára
1741. Francia területről

ex Germánia gyermekként hozták aszülei Germániából.

Germánia Geize (Geisse) Meklenburgi grólság 1741.
Tolna m. Saratz 1750.
Dominia Birkenieid 1748.
Tolna m. Paka (Paks) 1742. Megjelenik mint keresztszülő, aztán

ellünik
1753-ban köt házasságot Berényben
1754. Biz. nélkül

39. Adamus Wengert (WingerI) ex Germánia
40. Joannus Hinneperger (Henneberger) ex Germánia
41. Georgius

6. Jacobus
7. Georgius
8. Michael Majszner (Meisnerö) Germánia Gyulára érkezett
9 Sámuel Koppelholer Pozsony m. Regia Bazing 17431ábbelikészitő

10. Nicolai Tent ex Germánia Dominia, Hohenslelns (Feidő) 1741.
11. Fridericus Kun (Kuhn) Berény 1730. Gyulára érkezeIt
12. Thomas
13. Valenlinus Minich (Münich) ex Germánia
14. Georgius Farkas Frontini
15. Joseph Winler
16. Conradus ex Germánia Gyulára
17. Jacobus Beinschrol Baranya m. Hidas 1753. Dominium Hohenzelens (Hofenzelens)
18. Joanes Doer (Dir) Germánia Heles-feint 1741.
19. Martinus Braun ex Germánia 1730. Gyulára
20. Philipus SusDmi Ducalas Eisenburgensi 1741.
21. Georginus Braun ex Germánia Gyulára
22 Georgnis Sellan Baranya m Bekenyes (Mekényes) 1755. Gyulára
23. Petnes Klee ex Germánia Domino Birkenieid
24. Andreas Vaitman (Weidman) ex Germánia Dominia 1725 Gyulára
25. Marlinus .. ..
26. Michael Roth
meghaltak Berényben
27. David Moosz (Maasz) Dominia Birkenteid 1747.
28. Georgius Shotz (Götz) ex Germánia Hanau 1732. Mini szolga érkezell
29. Martinus GaJler Pesl m. Harla 1752. Berénybe, chirurgus, sebész or/os
30. Georgius Mészáros (talán Eisenmenger) Germánia Hortensia 1725. Gyulára
31. Georgius Graulen ex Germánia Ludvickbourg 1756
32. Christophorus Bemer Baranya m. Dombóvár 1753
33 Frank Suller (Schuller) ex Germánia Domini Birkeniand 1741.
34. Jacobus Rener
35. Heinricus Rener
36. Reinhardus Schmil
37. David Haj (Hay)
38 Georgius Mokoro

Hely
Baranya megye Hidas

Latin név
1. Michael ScheHer

A német betelepülők1.
A Germániából Mezőberénybe érkezett betelepülők névsora. Közülük sokan

Gyomára kerültek ál. Több család nincs rajta a listán. A Heinfahrt, Wagner, Herter
nevek sem találhatók meg. AHerl és Isele neveket sem találtam rajta. Ezek olasz ere
detűek. A német és helyneveket latinul úgy írták le, ahogy az egyes nevek tulaj
donosai mondták, s ahogy azt értették. Ahol nem helyesen jegyezték le, utána záró
jelben helyesen található. Miután a gyomai anyakönyvi adatokat feltették az inter
netre, azok kutathatók. Ezért aki érdeklődik, érdekesek lehetnek számára a
betelepülők adatai. Akik nem voltak akkor itt, azok nem kerültek fel a listára.

Abetelepülők első hulláma, aföldesúr köllségén, 1730-ban érkezett Gyulára A
földesúr Berénybe telepítette át őket. Ezek az adatok Mezőberényből származnak. Az
első betelepülők közül nagyon sokan meghaltak Avizes, egészségtelen környezet
sok áldozatot szedett. Hiába volt jelentős aszaporulat, sokan nem bírták, és elhuny
tak reumatikus és tüdőbetegségekben. Még egy fontos adatcsoport van, amit
érdemes lenne leírni. Az 1787-es népszámlálás adatai is a birtokomban vannak.
Minden Berényben élő családfő fel van sorolva családi nevén. Azután fel van írva a
férj és feleség, valamint a gyerekek keresztneve és pontos életkora is. Az azonos
nevű családok elkülönítése nehézkes, mint aBraun családé is. Johann Martin Braun,
Georg Martin Braun. A harmadik betelepülő Braun családot Vadkertinek nevezik.
Ezek Soltvadkertről érkeztek. Az első két Braun család családfői testvérek voltak-e,
nem tudni, csak azt, hogy ők Gyulára érkeztek. Ezen családok egy-egy tagja beháza
sodott a Vadkerti Braun családba is, akik később jöttek, 1750 körül. A magyar
neveket is helyesbítettük, ahol elírták, igya Taffi-t, amely Tófő lenne igazából.

-Dr. WJ.
Mikor/megjegyzés

1754. bizonyil'lánya van aföldéről

Germániából
Sverico =Schwaben 1733. Foltozó szabómesler Gyulára érkezeIt

Baranya m. Hidas 1754.
Gyula 1723

2. Georglus Farkas ex
3. Conradus Mertz
4. Joann Subkgl (Subkégel) cum lilia
5. Pelnes
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A Mi ügyeink
Alift-ügy. Az, ugye, mégsem érthető, 110gy ennyi idő után sem mőködik

avasútállomáson a lift? Alejárat fölött az 5 db világító testből csak egy (1)
világít. NYilvánvaló, hogy nem működtetik, gondolom, spórolásból, de,
ugyebár, ez pofátlanság! Kérem a Polgármester Urat, hogy beszéljen tele
fonon Vésztő, Szeghalom, Dévaványa polgármesterével, egyezzenek meg,
kérjenek együtt kihallgatásra időpontot a közlekedési tárcánál ez ügyben'
Nem levelezni kell, Polgármester Úr! Ez nem egy szerelmi történeti Ez az
öreg, beteg vagy kisgyermekes anyák és az átlagember ügye-gondja. Tessék
intézkednil Hogyan néz ki az állomás környéke? Életveszélyes vasrudak
között kell közlekedni, olyan akörnyék, mint egy bombatámadás után abol
gár-albán határ. Szégyenl (Szerkesztői plusz: Mintha azt ígérte volna a
kivitelező, hogy levonulás után rendbe teszi a használt útvonalat, amely
megsínylette anehéz teherautókat' Nem látni még anyomát se ennek')

A leendő körforgalom ról Afene se érti miért az endrődi kanyarban kell
körforgalomról beszélni,,)1 Agyomai útkereszteződést miért nem lehetett
egyáltalán így elkészíteni? Sokkal forgalmasabb, autóközlekedés szempont
jából mint a dombszögi. Miért csak Gyomaendrődön nem lehet egy
közlekedési lámparendszert kiépíteni? Akörnyéken már mindenütt van.

Szeretném megkérdezni a Polgármester Urat, ugyanis tudom, hogy
olvassa az írásaimat, vajon miért nem reagál az általam felvetett, szerintem
közügyeket szolgáló és közérdeklődésre számot tartó kérdéseimre? Aváros
ingyenes lapjában soha nem kap választ a lakosság fontos ügyekben. Hála
Istennek, Domokos László lekerült a címlapokról, mert ő minden esetben
szerepelt, ha kellett, ha nem. Zavaró volt és méltatlan a Fidesz-hez.
Elsősorban saját ügyeinkkel kellene bővebben foglalkozni! (Szerkesztői

plusz: Kérdés a lakosságtól: mikor adják át hivatalosan a kerékpárutakat?
Vagy talán rájöttek, hogyelkészültük után milyen rossz minőségűek lettek?
Dimbes-dombos, zökkenőkkel tarkított és összecsapott "munkát" hagytak
maguk után a"szakember" kivitelezők, amit tisztességes mérnök nem venne
áU)

Utcanevekl Szégyellem, hogy még mindig Fürst Sándor utcában dolgo
zom l A rendelőnk faláról hiányzik egy tisztességes tábla, amely jelezné: itt
orvosok dolgoznaki A gyermekorvos és a két felnőtt-háziorvos az elmúlt
10-15 évben milliókat fizetett be adó formájában. Elvárnánk, hogy
tisztességes ajtón járjunk be, legyen egy tábla, amely jelzi, az épületben
milyen intézmény működik, ez így lenne tisztessége:- az adóforintjainkért
cserébe' Legyen az utca mondjuk Kállai Ferencről elnevezve, legalábbis
tudná mindenki, ki anévadó. Jelenleg egy volt kommunista-terrorista nevét
viseli. Kállai leendő szobrát pedig az egykori 19-es emlékmű helyett, helyén
is el lehetne helyezni. ASallai utca is várja arégi nevét: Luther Márton utca.
Nem kell itt erről népszavazás, a régi táblát át kell húzni, alá az új nevet és
pár év alatt a dolgok értelemszerűen lerendeződnének minden ott lakó
számára'

Végül a választásokról. Személy szerint gratulálok Nagyné Perjési
Anikónak! Igaz, nem őrá szavaztam, de ezt én személyesen is elmondtam
neki beszélgetésünk során. Remélem, valóban független próbál lenni, de
biztos vagyok benne, hogy Dávidék aTakarékszövetkezeten keresztül zsarol
ni tudják, ilyen a stílusuk. A vér nem válik vízzél Gellai urat őszintén

sajnálom, megérdemelte volna, hogy képviselő legyen. Közéleti ember,
sokat tett a városért. Innen is üzenem neki: ne keseredjen el, és ne
csodálkozzon l A választás most is igazolta, ilyenek a gyomaiak. Ha
megköveznek is érte, kimondom: a közügyekért végzett munkát itt nem
szokás megköszönni. Itt tevékeny értelmiség nem létezik. Vannak diplomá
sok, de a többség hallgat, lusta, csak asaját pecsenyéjét sütögeti. A köz
ügy, mint olyan, soha nem érdekelte. Ezért nincsenek pártok, ezért ninc
senek patrónusaink magasabb körökben, ez az igazság. Az a 15-20 fő,

pedig aki még izgatja magát a város sorsáért, minden esetben magára
marad. Avezetés középszerű lett, igazából nem alkalmas, hogy egy várost
azzá tegye, amivé kell.

Befejezésül: merénylet készül a gyerekek ellen' A "bölcs testület" úgy
döntött, az iskolák konyháit bezárja. Helyette lesz egy marha nagy konyha,
ez főz az egész városnak. Nagyszerű l Csak így további Szégyen a
gyerekeken takarékoskodni egy négy és félmilliárdos költségvetésben I i~em

tudják bizonyítani, hogya gyerekek egészségesebb ebédet kapnak majd
Jutnak majd repetához? Hány órán keresztül kell majd melegíteni a kaját a
későn jövőknek? Vagy egyék hidegen? A Kis Bálint iskola konyhája
évtizedek óta CSAK gyerekeknek főz, kiváló minőségben! Profik' Meg kell
őket tartani, mindenároni

Tisztelt Képviselő Testületi Még dönthetnek másképp iSi Gondolkoz
zanak, hátha sikerül! Önök részesei voltak, hogy megszűnjön akardiológia
szakrendelés' Olyan helyzetet teremtettek, hogy dr. Sipos Attilát el kellett
küldeni. Szégyellem ezt Önök helyett is, méltatlanok afeladatukhoz'

Dr. Frankó Károly

Állatorvosunk levele
Egészségünkre!

Azaz mi kerül állataink, és mi elénk, ivóvízként!
Már a hetvenes években felfigyeltek egyes kutatók, hogy a néhány

növényvédő szer, hormonmaradvány hatására egyes madárfajoknál ivararány
eltolódás mutatkozott, anemek aránya aeltolódott nőstények javára Ez azzal
járt, hogyatojók álltak össze párokká, és terméketlen tojásokat tojtak, illetve
a normál párkapcsolatú madarak tojásainak fala nagymértékben elvékonyo
dott, és összetört

Ugyanezen okokmiatt ahalaknál, tengeri csigáknál a nemi hormonrend
szer megzavarodott, és hermafrodita utódok jelentek meg. Egyes felmérések
szerint amezőgazdaságban anövényvédőszerekkel, megfelelő védőfelszerelés

nélkül foglalkozó férfiak utódai között magasabb alányok száma, mint afiúké.
Gyakoribb anemzőképtelenség is. Tehát amikor növényvédőszerrel dolgozunk
udvarunkban, mindig gondoljunk háziállatainkra is, ne csak magunkral Egyes
kutatók kimutatták aspermaszám csökkenését az ösztrogén-jellegű (női nemi
hormon-fogamzás gátlók) szerek miatt. Egyes gyomirtó szerek például gátol
hatják az ebihalak békává alakulását Ugyanezen szerek hatására emlődagana

tok is kialakulhatnak, valamint hererák is. Némelyik vegyület más-más
időpontban fejti ki a hatását, azaz van, amelYik magzati korban károsíthat
különböző mértékben, van amelyik serdülő korban, van, amelyik akár 20-30
év múlva jelentkezik az elváltozással.

Ezek a szerek mindennaposak, részt vesznek életünkben, és nem is
sejtjük, milyen károsító hatásuk lehet Ezek például a mosogató szerek, fer
tőtlenítő anyagok, növényvédő szerek, fogamzásgátló gyógyszerek, belső

elválasztású mirigyeinkre ható gyógyszerek, valamint atermészetes hormonok
és hormon hatású szerek, de még az égést lassító szerek is. A
gyógyszerek nem minden esetben maradnak bent teljesen aszervezetekben,
hanem Jelentős részük ki is választódik, és anyagcseretermékként avízkész
leibe kerülhet, mert nem minden szennyvíztisztító rendszer tudja teljes mérték
ben kiszűrni ezeket aszermaradványokat

Gondoltunk már arra egy pohár víz ivásakor, hogy azt avizet előttünk már
hányan ihatták meg? Tudom, furcsa ez akérdés, de van olyan európai uniós
tagállam, ahol vizsgálták, és arra akövetkeztetésre jutottak, hogy már 7ember
itta meg előttünk'

Mi ezeket a szereket esszük-isszuk ételeinkben, kávénkban, teánkban.
Gondolunk-e rá, amikor fogamzásgátló tableltákat adunk éveken át
állatainknak, hogy szervezete kiválasztja azt ahormont, és az avíz cirkuláció
ja folytán visszakerül het akár ivóvizünkbe is? Az antibiotikumok ugyan-így
megjelenhetnek afelszíni vizeinkben iSi

Néhány kutató szerint ez nem elszórt jelenség, hanem már állapotl
Érdemes megfontolnunk ezeknek a fent említett szereknek a használatát,

és egy kicsit ajövőnkre, gyermekeink jövőjére gondolva környezet-tudatosab
ban élnünkl

dr. Kondé Gábor állatorvos • Gyomaendrőd, Fő út 149.
Kondoros, Bacsó Béla u. 30. • Tel.: 36/30/9032-998
konde@kondorosiktvhu • www.konde.sokoldal.hu
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Rendel:
Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., BÁÉV orvosi rendelőjében, hétfőn: 14-18 óráig

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíT 'S
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

• idegbecsíp6dések, ízületi blokkok, tartási
"~" rendellenességek megszüntetése
.~~:.=/ •nyak; eredetű szédülések megszüntetés,

. j • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
:~/ • hagyományos kínai orvoslás
.~ • fülakupunktúrás fogyókúra
IdW •porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli

megszüntetése

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

I
I
I
I

----------------------------------------------------------------~

r----------------------------------------------------------------.
I I

: CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR l
I
I
I
I
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I

, Gyoma Kossuth u. 30.. Nyitva: Hétfötöl· Péntekig 9.OO-17.00·ig Szombat 9·12·ig
iEndröd Fö út •Mikes út sarok· Nyitva: Hétfötöl· Péntekig 8.30·12.00-ig 13.30·17.30-ig Szombat8.30·12.00·ig

'Megújult aUPC Direct:
Szórakoztató. Izgalmas. Vicces.;
Bárhol. Azonnal. Mindenkinek.

BELÉPÉS
AKÁR

INGYENIII
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 Gyón; GU. 6. Tel.:66/442-755 '

Mobil:20/337-B010; 20/236-7170

,,

!~ ~

:v11JI81l
,ALEGJOBB HASZNÁLTRUHA ÜZLETEK

TELJES
•

'ARUCSERE
,
UJ TAVASZI, ,

ARUKESZLET
!MÁRCIUS ,-töl
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"Merj a legjobb lenni..."
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda komplex tanulmányi versenyt

hirdetett aváros óvodásai és általános iskolás tanulói számára.
Akicsiket és nagyokat egyaránt "megmozgató" versenyre közel ezer diák jelent

kezett 3-tól 14 éves korig, összesen: 12 kategóriában
A háromfordulós verseny először a válogatóval kezdődött. Azoknak a

gyerekeknek akiválasztása volt acél, akiket teljesitményük alapján érdemesnek tar
tanak apedagógusok aversenyre benevezni.

A második forduló feladatai tovább csökkentették a tehetséges gyermekek lét
számát.

Aharmadik fordulóban alegügyesebb, legrátermettebb, legtehetségesebb gyer
mekek mérték ös~ze tudásukat, intelligenciájukat, felkészüllségüket Négy helyszí
nen: a Kis Bálint Altalános Iskola és Óvoda Fő és Hősök úti épülete, aVarga Lajos
Sportcsarnok, valamint aHatár Győző Városi Könyvtár adott helyet aversenyeknek.

Február 14-én a Katona József Mővelődési Központban a legizgalmasabb,
legszebb pillanatok következtek: a város legtehetségesebb diákjai, felkészítő

nevelői kkel együtt, átvették megérdemelt jutalmukat Adíjátadáskor az öt legjobban
teljesítő gyermeknek és pedagógusának szólt az elismerő taps.

Köszönjük: aHunyai, aMargaréta, aNapraforgó, aGyermekiigeI, aSzivárvány,
a Csemetekert, a Százszorszép, és a Napsugár Óvodáknak valamint felkészítő
óvónőiknek lelkiismeretes és türelmes munkáját!

Szintén megköszönjük a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda tanitónőinek, tanárainak az odaadó, áldozatos, sikeres felkészítést l

"Hej, Óvoda, Óvoda,
Te ékes kacsa/ában forgó aranypa/ota!"

ÓVODAHíVOGATÓ
Az óvodaválasztás jelentős esemény mind acsalád, mind az érintett kisgyermek

életében.
Százszorszép Óvodánkban az óvodáskort varázslatos, csodákkal teli éveknek

nevezzük.

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk:
• atevékenység-központúságnak, hogy agyermekek minél több átélt élményen

és közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot
• a hagyományok ápolásának: szüret, advent, karácsony, Maci-nap, farsang,

kiszézés, játszóházak, húsvét
• az egészséges életmódra nevelésnek zöldség- és gyümölcsnapok, szabad

levegőn való mozgás, játék, séták, kirándulások, túrák, sporttevékenységek és ren
dezvények

• a környezetünk megismerésének, megszerettetésének, különös tekintettel a
természetvédelemre Zöld Óvoda cím, Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld napja,
Madarak és fák napja

• a gyermekszeretetnek: érzelmi biztonság, másság elfogadása, tolerancia,
élményekben gazdag programok: gyermeknap, családi nap, évzáró- és ballagási
ünnepség.

A kép a 3. oldal, bölcsi cikkhez

Kedves Érdeklődőkf
Kérjük, látogassanak el gyermekükkel óvodánkba, vegyenek részt ren

dezvényeinken, hogya kis "százszorszépek" mindennapjait személyesen is megis
merhessék!

Szeretettel várjuk Önöket akövetkező programjainkra:
• Nyílt napjaink: március 28-29. 9.30-11.30
• Ovi-kóstoló: április 1. 9-12
A beiratkozáskor szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik elmúltak 2,5

évesek.
Abeiratkozás időpont ja 2011. április 4-5-6-án, 7-17 között
Abeiratkozás helye Gyomaendrőd, Kossuth u. r
Abeiratkozáshoz szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímet igazoló irat
- gyermekorvosi vélemény

TÖRTÉNE EMVERSENY
2010. február 5-én Mezőtúron rendezték meg a Teleki Blankáról elnevezett

történelemversenyt
A Kis Bálint Állalános Iskola és Óvodából Kis Katalin és Szediák Stella 5.a

osztályos tanulók bejutottak a legjobbak közé. Adíjkiosztás előtt érdekes történelmi
előadást hallgattak.

A lányok a 73 versenyző csapat közül az értékes tízedik helyen végeztek
Felkészílőjük Simonné Szrnka Zsuzsanna tanárnő volt

"Iskolába járni jóI"

AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda beiskolázási tájékoztatója
Intézményünk a 21J11/2012-es tanévben három első osztályt kíván indítani,

melynek osztályfőnökei:

- Baráth Ella (Ella néni)
- Orbán Józsefné (Rózsika néni)
- Szabados né Horváth Ilona (Ilike néni) lesznek.
Iskolánk szines életébe, az ott folyó nevelő-oktató munkába, a következő prog-

ramjaink, rendezvényeink során kaphatnak betekintést az idelátogató érdeklődők.

Iciri-piciri Mesemondó Verseny és Rajzkiállítás
Ideje: 2011. február 28. (héttő) 14 óra
Helye Hősök út 45.
Szülői értekezlet a leendő elsős gyermekek szüleinek:
Ideje: 2011. március 22-én (kedd) 17.30
Helye: Hősök útja 45.
Nyílt napok:
Ideje 2011. március 28-29. (hétfő, kedd) 8.00-11.00 óra között
Helye Hősök útja 45.
Sulikóstoló
Ideje: 2011. április 1. (péntek)
Helye Hősök útja 45.
Beiratkozás:
Ideje 2011. április 4-5-6. (héttő, kedd, szerda) rOO-1700-ig
Helye: Fő út 181.
Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődő szülőket és gyermekeket
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete
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TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

orosz barna
és feketeszén!

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

Tel.: 06/30/6318-071, 06/30/3343-791,
Fax: 66/280-259 • Telefon: 66/284-812 este
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Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, szombat szünnap!

,-l "Szép ruhában, arany ajtón
>

I~ kopogsz most, hogy szabad-e?"
Weörös Sándor

Hermann Mihály
20/3882·263

hermannkert@fibermail.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!

~
"1
~:~
-~

I , "" '-3

:; TEMETKEZESI SZOLGALTATAS ,:'
~"

t Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
"f ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
1-·r 06/30/630-80-97 CsóKe János
~< GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.,..

f.::. Gyomaendrőd, Ipartelep ll, 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269
ft:<."""=""=.""<.<.1:.<'''==''''==~~<::z."<.,<.,,,,,,,,,,,,,::z.,,<.,,<.<:.,,1:.='~<:'''<:'''<:' <''<:.'::Z:Z.<::Z:Z:U:.''

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527·636

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

Elérhetőségek:

• Nehézgép szállítása trélerrel.

• KörnYE3zetvédelmi engedéllyel
betontörmelék begyűjtése, szál
lítása

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása

: • 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: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~k~i :s~l~ ~~:~:d:ö~, ~~:k~ ~._5:._.J
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AGyomaendrődi Asztalitenisz Klub tagjai értesítik az Éjszakai
Ping-Pong-program érdeklődőit, hogy az eddigi összejövetelek
helyszíne megváltozott.

Az Endrődi Közösségi Ház helyett 2011. február 1-tól rendsze
resen a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tornatermében,
minden pénteken 19-órától 23-óráig lesznek megtartva az asztali-tenisz
és más játékok programjai.

Ping-pongozás, csocsózás, darts, pókerezés várja a kul
turáltan szórakozni vágyó fiatalokat.

Érdeklődni lehet: BOHÁK János klubvezelőnél

Mobilszáma: 06-70/520-99-07
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

FELHíVÁS
Az ÖREGSZŐlŐl körzet 7 iskolája tanulóihoz, tanítóihozl

Az Emlékkönyvekhez írott és képes anyagot kérünkl (Életrajz" vissza
emlékezés, fénykép, csoportkép, tabló.)

2011. Alt Jánosné ny. p., Pésó Béláné ny. p., Salamon Terézia, Gye.,
Toronyi u. 21., tel.: 284-538, Fekécs Irma, Gye., Polányi u. 23., tel. 284
212

Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítványt támogatn i szíveskedjék l Szja
1%-át az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány számlájára is utaltathatja

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takszöv 53200015-10001961
Adószám: 18376184-1-04
Hálás köszönettel vesszük! Pésó Illés Béláné

Egészség és forrása összeállította: Kuna Le en éné
Cickafark: - gyomorra és bélre
- görcsoldó
- gyomorra bélre
- sebre
- nyugtató.

Citromfű: - baktérium, vírus és
gombaölő

- meghűlésre

- gyomorra, bélre
- epére, májra
- emésztésre
- szívre
- nyugtató.

Csalán: - magas vérnyomásra
- vértisztító
- bőrtisztító

- náthára
- vesére
- reumára.

Diólevél: - vértisztító
- magas vérnyomásra
- bőrrákra

- gyomorra
- orr-, fülgyulladásra
- korpás hajra
- szemre (kenegetni)
- féregtelenítő.

(Diólevél szedési ideje: június-július).

Fagyöngy: - rák ellen (bőr)

- immunerősítő

- magas vérnyomásra
- érelmeszesedésre.

Galagonya: - szívgyógyszer
- érelmeszesedésre
- magas vérnyomásra.

Gyermekláncfű: - rák ellen
- magas vérnyomásra
- vértisztító

- epére, májra
- gomba ellen.

Hárs: - köhögésre
- nátha ellen
- légcsőhurutra

- vértisztító
- szívre
- idegnyugtató.

Hibiszkusz: salaktalanító.

Kakukkfű: - fertőtlenítő

- köhögésre
- emésztésre
- szélbántalmakra.

Kamilla: - immunerősítő

- emésztésre
- fekélyre
- gyomorra, bélre
- nyugtató
- ízületre.

Kapor: - köptető

- emésztésre.

Katángkóró: - májra.

Körömvirág: - rák ellen
- gyomorra, bél re.

Libatop: - máj ra.

evendula: - idegnyugtató
- görcsoldó.

Máriatövis: - májra.

Medvehagyma: - magas vér
nyomásra
- érelmeszesedésre
- emésztésre.

Lóhere: - máj ra.

Nyírfalevél: - vesére.

Orbáncfű: - magas vérnyomás~a

- szívre
- gyomorra, bélre
- vesére, epére
- idegnyugtató
- sebre.

Pásztortáska: - gyomorvérzésre.

Pemetefű: - májra.

Petrezselyem: - magas vér
nyomásra
-Iázra
- allergiára.

Szegfűsze : - emésztésre
- fogfájásra.

Tárkony: - fertőzésre

- fájdalomcsillapító.

Tyúkhúr: - rák ellen
- koleszterincsökk.
- magas vérnyomásra.

Útifű: - vértisztító
- májra
- hasmenésre
- köhögésre.

Varjúhájfű: - májra.

Zöld tea: - koleszterincsökk.

Zsurló: - vesére, hólyagra.

(Folytatás a következő lapszámban)



ÚJ GYOMAENDRŐDIHÍRLA10

Hírek a Rózsahegyi iskolából
Zrínyi-Gordiusz Matematikaverseny

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) az
idén is meghirdette aZrínyi-Gordiusz kétfordulós matematikaversenyt.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy éveken keresztül felkérnek ben
nünket e verseny szervezésére és lebonyolítására. Ebben az évben 88 ta
nuló vett részt aversenyen a3-12. évfolyamon.

Farsangi mulatság
Most elijesztjük a telet - gondolták az alsósok, - és jelmezbe öltözve

felvonultak a tornateremben. A sok hercegnőtől és tündértől nem is ijedt
volna meg a tél, de a kalózok, indiánok, varázslók és szörnyek tényleg
rémísztőek voltak. Hogy aderültség nagyobb legyen, a tanítók baromfiud
varként próbáltak elvegyülni adíszes társaságban

Abemutatkozás és egy kis játék után minden osztály visszatért atanter
mébe. Leküzdötték az akadályokat - fánk, sütemény, üdítő - és lehetett tán
colni, játszani, míg aszülők haza nem vitték afáradt csemetéket.

Kelengyés láda festés
A paraszti polgárosodás tárgyi világát bemutató kiállítás érkezett

iskolánkba. Agyerekek megismerkedtek a19. századi falusi utca képével, a
homlokzatokkal, tornáccal, és a tisztaszoba dísztárgyaival is. Dr. Szonda
István vezetésével afoglalkozáson festett kelengyés ládát készítettek.

Hangszerbemutató
Új tagokkal egészült ki a Bibuczi zenekar - legalábbis átmenetileg 

mert szinte minden hangszerhez találtak olyan önként jelentkezőt, aki siker
rel szólaltatta meg. A gitár, a bendzsó és a fúvósok zenéjét hallva nem is
ültek tovább agyerekek. Eljártak egy vidám kacsatáncot, és meneteltek, mint
akatonák. Avégén még arock'n rollt is megpróbálták Szerencsére van még
idő aszalagavatóig ..

Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján wwwrozsahegyiiskola.hu
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Farsangi jelmezesek egy csoportja

Az MT Zrt.
is népszerösíti a

Széchenyi Pihenökártyát
A májusban bevezetendő Széchenyi

Pihenőkártya új lendületet ad a belföldi turizmus
nak, ezért népszerősítésébe a Magyar Turizmus
Zrt, is bekap-csolódik. A hosszabb távon az üdülési
csekket is felváltó juttatás kedvezőbb adózási
feltételeket biztosít majd, ezért vélhetően még több
vendégéjszakát generál a hazai szálláshelyek
számára ő mondta Horváth Gergely vezérigazgató a
cég szerdai sajtótájékoztatóján.

Felhívás, Torkos Csütörtök 2011
Akorábbi évek hagyományait követve, a Magyar Turizmus Zrt. 2011

ben is meghirdeti aTorkos CsiJtörtök akciót. Az esemény időpont ja: 2011.
március 10.

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

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

szombaton: 8.30-12-ig

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs út 63.

SACRAMENTUM

TEMETKEZÉS

HETI KÉT ALKALOMMAL
U (HÉTFÖN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN)@ TELJES ÁRUCSERE!

~R\Télikabát vásár!

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

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz.

Tavaszi vetőmagok, virághagymák, rózsatövek
Lemosó, permetező és egyéb vegyszerek, műtrágyák

Virágföld, virágcserepek,
Gumicsizma, esőruhák, munkavédelmi bakancsok, kesztyűk

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

Műanyag kukák, talicskák, drótkerítés
Kültéri, beltéri zománc festékek, spárgák ...

esem peragasztó, glettanyag

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!
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AVON tanacsadok felvetele. Érd.:
20/7746-898
fVfÉHEB"Z'7Et::'TT-;::eT;:;la:::rdTo T:k""'on"'tTen=-=e=-=rI:""be=-=n:-Ir>-FA-=
val. I.ár 2,2 M Ft. Érd.: 20/215-9396
Barna mazas bontott cserep 45
Fl/db, kúpcserép 500 Fl/db. Érd.:
30/591-66-69 -b-4x-
Veszelyes fak kivagasa, tüzelo
felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben porták
rendben tartását vállalom, elérhető

áron. Érd.: 70/283-03-47

b-4x-

Egy felnott meretu, fenyofabol
készült, megkímélt állapotú
emeletes ágy 2 matraccal és 1
görgős ágynemőtartóval eladó. Két
külön ággyá is alakítható.
Szállításban tudok segíteni. I.ár 53 E
Ft. Erd.: 30/326-95-84 -b-4x
"Bergon, piros kockas babakocsI,
lábzsákkal, táskával, esövédővel 18
E Ft Sárga Bébi etetőszék 6 E Ft
eladó. Érd.: 66/283-450; 283-450 -b
4x-
Tisztelt Szulok! Korrepetalas,
felzárkóztatás, magán órák, fejlesztő

foglalkozások, dolgozatokra, közép
iskolai felvételire, versenyekre való
felkészítés általános iskolásoknak
(1-8. oszt.). Iskolai dolgozatlapok
megrendelhetök. Korszerően felsze
relt tantermemben minden felsze
relés ingyen biztosított. Cél a minél
jobb iskolai eredmény elérése. Az
Ön gyermekéért dolgozom. Érd.: 06
30/856-32-18.

Malac van eladol ~rd.: 66/386-145
"Sparherd" 3 eves, Salgo tlPUSÚ,
újszerő állapotban, 50 e Ft. eladó.
Érd.: 70/2077-060 -b-4x
APavdonba pullost, felszolgalot,
takarítónőt keresünk májusi kezdés
sei! Érd.: 30/9439-576

'Masszazsoktatas kezdoknek es ha
ladóknak. Érd.: 06-30/320-81-89
Dunnat, parnat, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u. 64.
06/30/4643956

Baromf,kopasztast vallalok. ~rd.:

20/553-94-30

295; 30/249-76-22 -b-4x-

Gyoman, a Tompa M. u. 2 szobas,
összkomfortos családi ház eladó.
I.ár 13 M Ft. Érd.: 66/386-058 -b-4x-

Takantast, vasalast vallaiok. ~rd.:

66/611-060 este

Gyoman, Kecsegesben (Sulek-kert)
vízparti telek eladó. I.ár 2 M Ft.
Érd.: 66/386-191; 30/9985-096 -b
4x-
Gye. központjaban, Napkeleti u. 4.
sz. alatti 2 szobás, gázfűtéses

családi ház nagy melléképülettel
1440 m2-es telekkel eladó I.ár 3,45
M Ft. Érd.: 20/4132-770; 62/322
572 -b-4x-

300 l-es fagyasztoláda elado. ~rd.:

30/6376-831

Gye., fel komfortos paraszthaz,
beköltözhetöen, Kálvin u. 57. sz.
alatt eladó. l.ár 4,5 M Ft. Érd.:
70/2015-208; 66/282-148 -b-4x
Gyoman, Arany J. 25., 845 m2-es
telken, 145 m2-es, 5 szobás,
összközmőves vályogház mel
léképületekkel (vállalkozásra alkal
mas), azonnal beköltözhetöen
eladó, net bekötve. (Akár két gene
ráció számára is kialakítható.) I.ár 9
M Ft. Érd.: 20/221-66-33 -b-4x
Gyoma, Arany J. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
I.ár 9,5 M Ft. Érd.: 20/5266-573 -b
4x-

2 m3-es nyitott vastartaly, 16 soros
vontatott vetőgép, egytengelyes
piros rendszám ú pótkocsi eladó.
Hízó sertést beszámítunk. I.ár 28 E,
80 E, 150 E Ft. Érd.: 20/537-59-19-

Klasszikus gltar elado, tokkal,
póthúrokkal. I.ár 25 E Ft. Érd.:
30/931-99-66 -b-4x-

.,'-, " ··-·:VEGYES

Bükk tozlfa vasad Kughzva: 1650
Fl/q; hasítva: 1800 Fl/q. Érd.:
20/312-93-98 -b-

Tisztelt Hirdetönk!
Az Új Gyomaendrődi HIrlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű iÍlÁiYÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele. hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. u.
25.. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216.-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mall.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!
i--------------------------------------------------------------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
i Feladó neve: , j

i Címe: i
i Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max, 20SZál.···..·,!

1 Tele{on~m ..•• ••••••••••• ...•••••••••••.•...... •••.... .......•....•..•• ..•••• 1

i (Irányár: . Ft.) (olvashal6 írással!)!
L. J

Gyoman, Rozsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkező, padlás
teres családi ház alsóépülettel,
garázzsal eladó, - kisebb csere
érdekel. I. ár 11,5 M Ft. Érd.: 66/284-

Gye., Fuzfas-zugban kert, 2SOi
gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/4884
394

Gyoman, a Tompa u 20. sz. alatti haz
sürgősen eladó. Teljesen felújított.
parkosított udvarral, szőlővel. 3
szoba, étkező, 2 garázs. I.ár 13 M
Ft. Érd.: 20/227-65-36; 283-943 -b
4x-
Gye., Oregszoloben, kondorosI
kövesút mellett összkomfortos ház
melléképülettel, műhelynek is alkal
mas átalakítással, 2740 m2 területtel
eladó. Érd.: 30/6376-831
~kto~ltp.-en 2 szobas, 3.
em. lakás sürgősen eladó. Érd.:
20/5767-879
Vasarterl ltp-en, földszintes, 2
szobás, erkélyes, jó állapotban lakás
eladó, vagyelcserélhető kisebb
kertes házra a gyomai város
részben, tavaszi költözéssel. Utolsó
lehetőség! Ár: megegy. szer. Érd.:
66/282-982 -b-4x-
~Vasarteri Itp.-en, 41akasos tar
sasházban 3 szobás lakás garázs
zsal, alsórésszel eladó, vagy kertes
házra cserélhető. I.ár 8,6 M Ft. Érd.:
30/488-43-96; 30/944-18-47 -b-4x
Gye.. Vasarterl ltp. 27-ben 2 szobas,
erkélyes, 3. em. lakás áron alul,
sürgősen eladó! I.ár 5,5 M Ft. Érd.:
20/805-44-21 -b-4x-
Gyoman, a Vasarteri 1'7Ctp-.--o-en-f""'ö""'ld~sz-In-
ti 2 szob. lakás eladó, vagy házra
cserélhető (Attila, Árpád, Zrínyi,
Mátyás kir.) utcákban, parasztház
kizárva. I.ár 6 M Ft. Érd.: 30/301-58
61 -b-4x-
Gyoman, a fürdotol 200 more, MOrlcz
Zs. 4. alatt 2 szoba, összkomfortos
kockaház eladó. I.ár 7 M Ft. Érd.:
30/562-57-54 -b-4x-

Gye., Komfort nelküli kiS haz a
Köröshöz közel eladó. I.ár 2,5 M Ft.
Érd.: 20/553-94-30 -b-4x-
3x3-as fahaz eladó. I.ar 198 E-Ff
Érd.: 20/96-45-901 -b-4x
~Rakoczl u.-ban 4 szobas,
dupla fürdőszobás, dupla ebédlős, 2
bejáratú polgári ház mellék
épületekkel, dupla garázzsal, veg
yes tüzeléssel, berendezéssel
eladó. Érd.: 66/284-278; 30/851-99
02 -b-
'Endrodön 2 szoba + nappali,
összkomfortos parasztház alsó
épülettel, nagy udvarral eladó. I.ár
3,5 M Ft. Érd.: 20/215-56-70 -b-4x
Encrroa-ön, a Selyem u összkomfor
tos, 3 szobás családi ház (99 m2)

melléképülettel (46 m2) eladó. I.ár
4,5 M Ft., Érd.: 30/6176-963 -b-4x
'Endrodón, a Csokasl-zugban,
Micsurin u. 35. sz. alatt összkomfor
tos, vert falazatú kockaház mel
léképülettel, nagy kerttel, vízpartra
menő telekkel eladó. I.ár 7 M Ft.
Érd.: 20/347-42-49; 66/610-258 -b
4x-

Fnysz.: 01022-2010

Gyors elhelyezkedés l

www.vokk.hu

+36-30'981'20·45
Fazekas Imre

Aszakmai szakszervezet
ajánlásávali

VIGVÁZZ a pénzedre, sok az
ÁTVERÉS!

Fegyvervizsga 1 nap alatti
Aki afenti képesítéssel rendelkezik,
BANKŐR ÉS FEGYVERES

BIZTONSÁGI ŐR tanfolyam!

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR,

VAGVONŐR
tanfolyam indul

márc. 5-én és 12-én
GVOMAENDRŐDÖN.

VAGVONVÉDE MI ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ
KÖZPONT

Nagylaposon, központi futeses
családi ház eladó. I.ár 2,5 M FT.
Érd.: Biró Zsigmondné Gye., Simai
u. 13. -b-4x-

~,'";,:~,'INGATLAN

Vásártéri Itp.-en földszintes, 2
szobás, erkélyes, lakás eladó, vagy
békéscsabai Itp.-ire, illetve sorházas
lakásra cserélhető. Érd.: 30/621
8612

.. APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK ..

20/553-94-30 -b-4x-

Gyoman, Hunyadi u. elejen JO
állapotban lévő 1 szobás, összkom
fortos parasztház alsóépülettel, ren
dezett. udvarral eladó. Ár megegy.
szer. Erd.: 20/800-77-86 -b-4x
Gyoman, a Sagvarl u-ban 2 szobas,
összkomfortos kockaház mel
léképülettel eladó. Értékegyeztetés
sei parasztház érdekel. I.ár 7,5 M Ft.
Érd.: 30/753-60-19 -b-4x
'Enclrocr,-Öregszolo, Iskola u. 25. sz.
2 szobás ingatlan 0,6 ha földterület
tel eladó. Víz, villany van. I.ár 1,2 M
Ft. Érd.: 66/285-191; 30/472-48-61 
b-4x-
Gyoma, Erkel u. 8. sz., 2 szobas
családi ház eladó. I.ár 7,8 M Ft. Érd.:
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Tapéták széles választékban
Öntapadós tapéta

Falburkoló tapéta (csempe utánzatú)
Fali mati"icák

POSZTEREK
BORDŰRÖK
POLISZTIROL mennyezetlap

szegőlécek

rozetták
Viaszos asztalterítő

Fürdőszoba szőnyeg

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

C;ÓZA.t\r

'Js @ z5/'s 2 7

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indít

Gyomán: 2011. március 10-én, 17 órakor
Endrődön: 2011. március 10-én, 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

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

Atervezett közlekedési változtatások előtt jelentkezzen a tanfolyamra!

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Új Nokia
Touch and Type
telefo o !

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

,.

ER Kft. boltjait!Válassza aSI
Gyomaendrőd:

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

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNKI

NDKIA
Connect111l1 people

store.ovtctlm
I'IWW1lOkla.h<txJtou<htype
vw.w.noklailuj<3touchlypE

A Nom (3-(11 é5 X3-t12
TOlXh aro:l T,'P' "'ef.llQl.llan •

~lönl"il~gr3 az ~nn~ny6 a:
e'lYS''''ú hilSZndliitrol ahqcmólny(lS

bJllen\yúm goodosWJJk.

- • tp - -Mobile-

Cl:':ll-'.Jl_'AlI..-.:no')'''&~illIDe.V"1.4l'
oan~L__'JQ-"~II~"
::'~lInt"'IIII.__IIlI.p,)SLIIl:'Qm~
~r"""~_"Jl'Q......... ~rn ..~
qg .......n:td'.." .....n.~.._."'"a-oiM;a._~_IIQ, __ ,&.....

_.~.~~CIiI-=-.~__._-=r
"'~~ ..Z'I:_••~....
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A ict.l.szOlQk btrol1)'O! aIkalmlZéu!nllk
haszn&Jatl 00 ttorg51m!Jr !D:ljár.

ÚJQI6flz~I.l!ZQI6fee_n~sad/}C:3o

m.:I.grü villan 2 MS hüstlgnylbUtczartl1l

MédiaMánia SdÍjcsomaggal

Nokia X3-02 Nokia C3-01

9990 Ft 9990 Ft

Új Gyomaendrődi Hirlap • 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;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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