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TŰZOLTÓSÁG VONULÁSAI-~'-- FolMndörségi események
Október l-jén egy hunyai lakásba költöztek be darazsak. Ezeket távolítot- Szeptember 27-én történt. Este 10 óra körül igazoltatott a rendőrjárőr

ták el. Endrődön egy személyt, és megállapította róla, hogy ellene elfogató parancs van
Az Ifjúsági ltp-en szárazfű, avar égett, 3-án. érvényben, és ezért körözés alatt áll. A rendőrök elfogták, és a Békés megyei
3-án, Gyomaendrőd és Oregszőlő között mintegy 3 ha kukoricatarló égett. kapitányság fogdájába szállították.

Két fecskendővel oltották atüzet. Október 16-án, éjfél után igazoltatott ajárőr egy 16 éves lányt az utcán. Róla
7-én, lábon álló gabonát veszélyeztetett a tarlótűz, ahol kukoricatarló égett. kiderült, hogy engedély nélkül hagyta el az egyik Békés megyei nevelő intézetet.
l1-én jö.tt a kérés, hogy távolítsanak el egy helyi házból darázscsaládot. .. Aszökött lányt adévaványai GYIVI-be szállították.
14-én, 9regszőlőben lakóépület égett. Jelentős anyagi kár keletkezett. 24-én, délelőtt észlelt a járőr az endrődi Blaha úton egy kerékpárost, aki
16-án, Oregszőlöben az egyik tanya előtt szemétkupac égett, épületet veszé- meglehetősen bizonytalanul ülte meg a drótszamarat, számára keskenynek

Iyeztettek a lángok, az oltás gyors volt. mutatkozott az út. Az intézkedés során megállapították, hogy emberünk ittas
Egy lakóépület kéménye beizzott atüzelés folytán, alakást veszélyeztette 16-án. állapotban van, ezért 60 ezer forint közigazgatási bírságot vetettek ki rá.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
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HIRLAP-
17-én, aPolányi utcában avartűzhöz vonultak ki.
Gyomaendrőd és Csárdaszállás között kb. 6ha száraz fű, tarló és trágyarakás

égett. 3 gépjárműfecskendővel oltották atüzet 17-én.
30-án, agyomai köztemetőben egy síron hagyott égő mécses okozott tüzet,

de szerencsére kis terjedelmű volt.
30-án, Gyomaendrőd és Körösladány között egy személygépkocsi árokba

hajtott. Abajba jutott autót darus emelővel kellett az útra visszaemelni. Személyi
sérülés nem történt.

A volt Bethlen szakiskola
hírei és a Leonardo-prog-
ram újabb lépése 5. oldalon

A RÓZSADOMBI ÜLDÖZÖT
TEK NEM SEGÍTENEK... A
munkáspárti Dávid István vélemé-
nye, 3. rész 4. oldalon

Segítették a cigány ki-
sebbséget! 7. oldalon

ELMEGY A GYOMAENDRŐDI FIATAL
INNEN, MERT NINCS KALANDPARK!
közmeghallgatásról 10. oldalon

Akondorosi út mentén, 26-án, egy kukoricát böngésző ember az út mellett
hagyta kerékpárját, amíg szedegette az elhullott csöveket. Mikor visszatért jár
művéhez, annak csak hűlt helyét találta ...

FELHívÁs
Felhívja a rendőrség a közlekedők figyelmét, hogy hamarosan téli útviszo

nyok közepette fogunk közlekedni járművei nkkel. Atéli üzemeltetés előtt győzöd

jenek meg a gépjármű, a gumiabroncsok állapotáról, cseréljék le lehetőség

szerint a nyári köpenyeket télire, az ablakmosó folyadékot töltsék fel téli
minöségűre, az ablaktörlő lapátok állapotát is ellenőrizzék, valamint az izzókat,
hogy mindegyik reflektor, helyzetjelző világítson! Tartsák tiszteletben a többi
közlekedőt, és óvják mindenki testi épségét ezzel iSi

Dr. Frankó levele...
Vendégkönyv... , Moslékzabáló a
magyar , Szélsőjobb színházat
kap _ 3. oldalon

Díszpolgár: Gergely Ágnes és a
nagyenyedi polgármester

2. oldalon

NE JÁRASSUK LE MA
GUNKAT!... jobbikos kri
tika a képviselő-testü-

letről 4. oldalon
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Városházi hírek - Díszpolgár - Október 23.
Elkészült aBelvíz 7. ütem, aTótkaép Kft. kivitelezésében. Ez abesenysze

gi terület csatornázata nagy részének lelújítását tartalmazta, a Fő út melletti
záportározó rendbetétele tartozik ide, valamint a Rácz Lajos utca mederelem
mel való ellátása, és aPolányi Máté utca munkálatai.

A Rózsahegyi Kálmán Alapítvány pályázott egy integrált szolgáltató tér
kialakítására, és nyert a pályázaton több mint 30 millió forintot. AKondorosi
út 1. sz. alatt megvalósult egy épületrész-bővítés. Itt amozgáskorlátozottak, a
területen élő hátrányos helyzetűek kulturális foglalkoztatása, iskolai
besegitése valósulhat meg. AGyomaszolg Ipari Park nyerte a közbeszerzést,
a kivitelezést is ők végezték Az Insula Bau készítette a terveket, a műszaki

átadás október közepén volt. Már csak egyeszközbeszerzési rész van hátra,
bútorokat, számítógépeket, egyéb eszközöket kell beszerezni. Előreláthatólag

két lő dolgozik majd ott. Gyakorlatilag az öregszőlői fiatalok, idősebbek

foglalkoztatása lesz acél.

Díszpolgári címet is osztottak...
2011. október 23-án ünnepi képviselő-testületi ülés keretében, az endrődi

Népházban osztották ki az idei gyomaendrődi díszpolgári címeket és a Gyo
maendrődért emlékplaketteket. Két napirendi pontot tartalmazott az ünnepi
előterjesztés. A második pontban ünnepélyes állampolgári eskütétel után
magyar állapolgárságot adtak négy romániai, erdélyi magyar embernek.

Díszpolgárok lettek:
Gergely Ágnes endrődi születéső író, költő, műfordító, eredetileg tanár.

Kiemelkedő karriert futott be az irodalmi életben Budapesten él, miközben
szoros, folyamatos kapcsolatot tart fenn szülőföldjével. Markáns irodalmi
profilja aműfordítás. Valamennyi nyilatkozatában hangsúlyozza gyomaendrő

di, endrődi gyökereit. Rendszeresen tart íróolvasó találkozókat a város
könyvtáraiban, szeretetteljes kapcsolatot ápol egykori iskolájával, a mostani
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával, anyagilag támogatja az iskola
alapítványát. Az általa létrehozott díjat az év tanulói kaphatják meg. Több díjat
és kitüntetést kapott eddig: József Attila-, Déry Tibor-, Kortárs-, Kossuth-díjat
- többek között.

Tiszteletbeli gyomaendrődi ként a romániai testvárváros, Nagyenyed
polgármestere Horatiu Mihai Josan kapta a másik díszopolgári címet
Idén. 1996-tól - egy ciklus kivételével - Nagyenyed polgármestere. Jó kap
csolatot alakított ki Nagyenyed magyar anyanyelvű polgáraival, személyes
javaslatára magyar alpolgármester dolgozik mellette. Támogatja a
testvérvárosi kapcsolat sokszínű elmélyítését.

Gergely Ágnes átveszi a kitüntetést

Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet
kapott:

Hangya Lajosné Gyomaendrődre 1973-ban költözött. A Körösi Állami

Gazdaságban, a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában dolgozott. A gyomaen
drődi képviselő-testületben 1990-től 5 cIkluson keresztül tevékenykedett,
1994-től a humánpol iti kai bizottság vezetője, számos civil szervezet tagja.
Mint bizottsági elnök, nevéhez köthető aTisztább, Ápoltabb Gyomaendrődért

című környezetszépítő verseny. Folyamatosan segítette, hogy kiépüljön a
városban az aszociális hálózat, amely az időseket gondozza.

Dr. Dávid Imre általános agrármérnök, vállalatgazdálkodási szak
mérnök, mezőgazdasági mérnöktanár. 1994-től ellátja az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöki leladatait is, és nem utolsó sorban
Gyomaendrőd polgármestere volt 1997-2006-ig. Számos fejlesztés és építés

A koszorúzok egy csoportja

A román polgármester

kapcsolható munkásságához, amivel az itt élő emberek életkörülményeit
jelentősen javította. Többek között megemlíthető az ivóviz-program tovább
vitele, szennyvízhálózat kiépítése, útépítések, fürdő-beruházás, kommunális
hu Iladéklerakó megépítése, belvíz-program, az idősek napközi otthonának
fejlesztése, óvodák, iskolák fejlesztése.

Következett az ünnepélyes állampolgársági eskütétel. A törvény alapján
egyszerűsített honosítási eljárásban Baráth Árpád Györgyöt, Baráth Jenő

Istvánt és Baráth Pált honosította, illetve livérüket, Baráth Gusztáv Zoltánt visz
szahonosította. Anégy magyar nemzetiségű testvér Erdély Brat településének
lakója. Az eskütétel után Várfi András polgármestertől átvették az állampol
gársági okmányokat. Ők ismét amagyar nemzethez tartoznak.

Az október 23-i ünnepség az endrődi városrészban zajlott Először ünnepi
szentmisével a katolikus templomban, majd a Hősök terén, a Kner Imre
Gimnázium tanulói adtak emlékműsorL Ünnepi beszédet Túri Kovács Béla
mondott.
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Dr Frankó levele

VENDÉG KÖNYV
Október első napjaiban, Edit lányom jóvoltából, tudós vendégeink voltak

néhány napig. Az ELTE karának tudományos munkatársait szokta időnként le
utaztatni Gyomára. Megmondom őszintén, jólesik beszélgetni, órákat tölteni
magasan képzett irodalmárokkal. Első kérdésük, kérésük voll, hogy szeretnék
meglátogatni a Kner Nyomdaipari Múzeumot. Megpróbáltam minden protek
ciómat latba vetni, szerencsére sikeresen. Annak ellenére, hogy október 1. után
már nem látogatható a múzeum, nekünk kinyitották. Ezúton is szeretném
megköszönni a lehetőséget és a vendégeim számára nyújtott élményt. Külön
köszönöm Beinschróth úrnak a tárlatvezetésI, aki nagy szakértelemmel,
lelkesedéssel és tudással próbálta sikeresen megválaszolni, kielégíteni a feléje
áradó kérdéseket.

Talán 10-15 alkalommal jártam már a csodálatos múzeumban.
Polgármesterségem idején minden valamire való, igényes, kultúrára szomjas
vendégemet elvittem ide, sőt itt könyvajándékokkal lepték meg őket. Papp úr
idején nagyszerű együttműködés volt avárosháza és aKner Nyomda között. A
Kner család származását itt mindenki ismeri. Sorsuk, haláluk körülményei sok
zsidó családéhoz volt hasonló. Knerék ami településünket Európa-hírűvé tették,
a tipográfiál, a könyvnyomtatást, a magyar irodalom termékeit, a magyar
szellemiséget hirdették. Óvták és ismertté tették világszerte. Boldog vagyok,
hogy ha utólag is, de részese lehettem agondolatnak, és aváros díszpolgáraivá
lettek haláluk után.

Néztük a kiállítást, és ekkor ejtettünk szót - mert aktuális volt - Kertész
Ákosról. Származása neki is ismert Arólunk, magyarokról tett kijelentése, írása
otl, messze, Amerikában, pedig felkavarta a magyar közvéleményt. No, nem
mindenkiét' Voltak, akik most mélyen hallgatlak. Máskor ezek aderék emberek
piszlicsáré ügyek mellett azonnal tüntettek, aláírásaikkal demonstráltak Most
nemi Kertész úr genetikusan alattvalónak, moslékot zabáló disznónak nevezte a
magyarságotI Ennek anépnek az adóforintjaiból kapotl Kossuth-díjat, sok mil
lió forintot - Gyurcsány úr adta neki. Ennek a népnek a nyelvén írt talán egy
jobbnak mondotl regényt. Szégyen, hogy így nyilatkozik egy ember, aki írásaival
emelkedetl ki közülünk. Knerék forognak asírjaikban. Hová jutott avilág?

Akiállítás megtekintése után avendégkönyvbe csak ennyit írtam: "Jó volt
újra itt lennjl" Szeretném, ha egyszer minden itt élő ezt így elmondaná, vagy

ln memoriam Szilvia 1977-1991
A volt Cipőipari

Szakközépiskola IV. D
osztályának egykori ta
nulói, tallárai minden
érettségi találkozót (sor
rendben tavaly a har
madikat) az 1991. október
25-én elhunyt osztálytár
suk, tanítványunk, Molnár
SZilvia sírjának megko
szorúzásával kezdik.
Persze jó néhányan a
halottak napján, vagy
Szilvia-napon 1-1 szál
virággal emlékeznek a 14
évet élt kislányról Az
édesanyjának, Marikának

és az édesapjának, Jánosnak a két évtizeddel ezelőtti életüket meghatározó
minden napjukat kitöltő családi események: Szilvia megszületésétől a fel
cseperedésen át, az intellektuális kiteljesedesén keresztül, az értelmetlen
haláláig kitörölhetetlen, soha el nem homályosuló emlékek.

leírná! Legyünk büszkék aKner családra és ápoljuk irántuk érzetl mély hálánkat,
szeretetünket l

Színházi csata. Folyik a harc, mert Csurka és Dörner színházat kapott
Budapesten. Nagy azaj, tüntetnek, kiabálnak. Félni kell, jön - megjött aszél
sőjobb! Nem tudomm, ki nézte rendszeresen az ATV-ben a Mikroszkóp, Sas
József előadásait? Mit gondolnak róla? Gúnyolták a cigányokat, Orbánt
lecigányoztákl Vagy azt szabad volt? Ki nézi rendszeresen aHeti Hetest? Ugye
milyen "szép és jó" néha. Másról sem szól, mint Orbán gyalázásáról, vagy nem?
Úgy látszik, ezt szabadi

Egyáltalán, hogyan van az, hogy csak abaloldalon lehet és szabad focizni?
Apálya jobb oldala csupa gonosz és rossz emberek csapata?! Ez így nem igaz,
tapasztalataim szerinti

No, de, térjünk hazai vizekre! Korábban említett vendégeimnek tetszett a
városunkl Büszkén mutogattam aszép aszfaltozotl utcákat, aKörös-partot és a
gyönyörű strandunkat ís. Víszont továbbra sem tudok beletörődni akerékpárút
életveszélyes szakaszaiba' A Bajcsy úton, a kerékpárúton, egy szőke hölgy,
lovával, végig szokotl ügetni. Na, mit szólnak hozzá? Van egy ügetőnk isi
Csakhogy ez nem mosolyogtató történet' Néhány sarkon: Jókai, Tompa utca a
kerékpárút találkozási pontja már járhatatlan I

Csodálkozom, hogya mi kedves polgármesterünk soha, sehol nem vála
szol afelvetett problémákra Ezt általában is gondolom róla. Rossz politikát foly
tat. Ezt astátust nem így találták fel. Keveset kommunikál, mert vagy nem tud,
vagy nem akar' Számtalan kérdésre nem ismerjük aválaszát, avéleményét. Kárl

Többször voltam meghívott a jelenlegi orvos-nyugdíjazások ügye miatt a
városházán. Apolgármester úr egyetlen esetben sem volt jeleni Hogy van ez?
Nem érdekli a dolog, nem érzi a súlyát? Vagy annyira elfoglalt? - ezt nem
hiszem. Szeretném abetegeket megnyugtatni. Nagy valószínűséggel mindenki
helyére megpróbálnak új, fiatal orvost szerezni, erre szóbeli garanciát kaptunk.
Tehát, javaslom most. mindenki maradjon a jelenlegi orvosánál, és várja ki az
új doktor érkezését I Az Önök számára ez a legjobb, legmegnyugtatóbb és
kényelmes megoldás

Jön ainfluenza szezon. Itt hívom fel afigyelmet novemberben lehet jelent
kezni az oltásra. Ajánlatos.

Ezekben a napokban emlékezünk meg halottainkról. Gondoljunk azokra,
akik már elmentek örökre - szeressük őket halálukban is! Az ember addig él,
amíg gondolnak rá, emlékeznek, gyertyát gyújtanak, és egy szál virággal
megállnak sírjaik előtt szeretteik l Tisztelettel dr Frankó Károly

A tragédia óta, mint volt osztályfőnöke, szoros barátságba kerültem a
Molnár házaspárral. Azóta ez a szívélyes kapcsolat megerősíti, gazdagítja
lelkünkben-szívünkben Szilvia továbblétezését. Spontán vagy tudatos
találkozásainkkor nekem mindig a háttérben fel-felsejlik a leánykájuk
sziluettje. Az nagyon jólesik, ha Ők érdeklődnek az én gyermekeim
hogylétéről, életük alakulásáról. ők megedződve, keményen viselik az
olykor fel-felbukkanó fájdalmakat, a legféltettebb kincsük elvesztését. Az
idei halottak napján is a volt osztálytársai és tanárai nevében felidéztem
Szilvia alakját Dsida Jenő Temetőben című versrészletével:

Köröttem csend - és temető.

Csak néha suttog valami,
Csak néha lehet hallani
Ez Ő. ez Ő. ez ő'

Azután megint minden újra csendes,
És álmodik a temetői

-HAL-

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szereten

halottunk,

MÁTRAI VIKTOR
temetésén megjelentek, és fájdalmunkban osz(üztak l

A gyászoló család
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Arnóczi Istvánnak, a gyomaendrődi önkormányzat képviselő-testületi tagjának
véleménye, amit szó szerint Iejegyeziünk, ne érjen az avád, hogy kiragadtunk ezt-azt nyi
lalkozatából ..

"Értékelni szeretném aképviselő-testület egyéves munkáját. Nagy elánnal, tervekkel,
célkitűzésekkel vetette be magát tizenkét képviselő a munkába. Sajnos, ezekből az
elképzelésekből szerintem semmi nem valósult meg Gyomaendrődön

Gyakorlatilag o~ tartunk, hogy a Széchenyi-terv pályázatok kiírása után egyedül a
környező települések közül Gyomaendrőd nem ado~ be még egyetlen pályázatot sem,
pedig ezt Január 31-ig lehet megtenni Elég sok pályázatot le is zártak már anagy érdek
lődés miatt Nincs elfogadotl, Jóváhagyott pályázatunk. A környező településeken 5-6
milliárdot már nyertek az elkövetkezendő három-négy évre. Mi még azon vitázunk, hogy
egyáltalán be tudunk-e adni bármit is Persze néhány apróbb pályázatot beadtunk, és
abból voll is nyerő, de az nem túl jelentős Nagyon szép tervek azért vannak, amelyekről

kiderűlt, hogy lassan nincs értelme a megvalósításnak. Ugyanis korszerűsíteni akarjuk
újrahasznosíthatö energiákkal az intézményeinket, főleg, elsősorban az iskolákat,
Augusztusban már jeleztem a polgármester úrnak, hogya közoktatási törvény szerint
ugyanis nem csak a tanárok fizetését fogja az állam finanszírozni, hanem az oktatási
intézmények fenntartását is átveszi Vagyis gyakorlatilag ott tartunk, hogy nincs értelme a
korszerűsítés elkezdésének az elképzelt módon, hiszen az állam átveszi az üzemeltetésI.
Másik nagy probléma, amennyiben az állam átveszi, akkor Gyomaendrődöt jelentős va
gyonvesztés fogja sújtani Még mindig nincs tervünk arra, hogy az iskolák által nem
használt ingatlanokkal mil tegyünk, mert, ha az állam átveszi az intézményeket január 1
jével, akkor az épületekről is lemondhatunk.

Szeretnék kitérni akerékpársáv vagy kerékpárútra vonatkozó ellentétekre atestületen
belül. Egyik képviselőtársunk jelezte még augusztusban: nem biztos, hogy avonatkozó
jogszabályok figyelembe vétel ével akerékpársáv megvalósítható. Kértük, hogy dolgozzon
ki aszakmai gárda ahivatalban egy tervet akerékpárútra is. Ugyanis ez egy E-jelű lőút, a
főúton kijelölt kerékpársávon tizenkét éven aluli gyermek ténylegesen nem közlekedheti
Ez így van megfogalmazva. Illetve azt kell még tudni, hogy a tervek alapján kétszer fél
méterrel beszűkül az üttest is. Egy keskenyebb és kanyargós üton aahídróllejövet gya
korlatilag akamionok mellé akarjuk betenni igyagyerekeket. Nem tudom, kinek az érdeke
az az ellenállás, hogy teljesen elszeparáltan, egy kétiranyú kerékpárutat tudjunk készíteni.
A hely megvan ehhez, nem tudom milyen logikus magyarázat lehet arra, hogy ne erre
tereljék akerékpáros forgaimat. ABajcsy-Zsilinszky és a Fő úton meg tudtuk egyedül ott
nem akarjuk valami oknál fogva megoldani

Neuralgikus pani a fürdő helyzete. A pénzügyi bizotfság a hatodik havi testületi
ülésen kérte a könyvvizsgalót és a könyvelőt, hogy mutassák ki milyen veszteségek és
mikor keletkeztek Gyakorlatilag görgei a fürdő maga eiM egy hatalmas adósságál
lományt. Az idénre megszavazott költségvetési támogatás több mint kétharmadát az előző

vezetés az első négy hónapban felhasználta, és ügy adott át még emelle~ huszonkilenc
millió forint tartozást. Jó néhány képviselőnek az a javaslata, hogy a fürdő helyzetét
egyszer és mindenkorra szigorúan rendezni kell. Életveszélyes az, hogy a fürdő folya-

A RÓZSADOMBI ÜLDÖZÖTTEK NEM SEGíTENEK!
AMunkáspárt elutasítja az emléktáblát! 3.

Dávid István helyi pártelnök véleménye
(Az előző havi - októberi - cikk folytatása)

Furakodunk, furakodunk, aszent anyaföld leple alá? Vagy talán jó lenne újból ha
szonra, netán privatizált munkásvagyonra rátalálni?1 Nagy lehetőség volt a múltban a
szülőföldet segíteni, de ezl, a legjobb tudomásom szerint, elmulasztották, vagy nem
akarták. Ugyanis lehetett volna a szülőföld segítségkérését teljesíteni. Mivel az
egészségügyben olyan orvosi gépre volt szüksége a városnak, ami a lakosság
egészségvédelméhez a mai világban elengedhetetlen. Viszont a város lakossága az
orvosok összefogásával, adakozásból összeadták a nem kis összeget. Természetesen
nagy öröme a lakosságnak, hogy mindez megvalósult. Azonban azok a bizonyos
Rózsadombi el üldözöttek nem nyúltak azsebbe, akik 300-400 hektáron garázdálkodnak,
vagyis anagy támogatás fejében futotta volna aszülőföld segítésére, de nem tették. Akkor
hogyan beszélünk a szülőföld szeretetéről? Ugye, hogy az egyes elszármazottak már a
Noszty családhoz hasonló módon próbálják a település lakosságával elszavaitatni az ő

dicshimnuszukal, és erőszakkal elvárják, hogy őket szolgálja ki aszülőföld Montecuccoli
azt mondta, hogy az érdemli meg az egészséges napot, aki tesz is érte l Aszülőföld asz
talára nem teszünk? Csak mindig viszünk és vinni akarunk? Hogy van ez?

Ezérl nem lámogatja a Munkáspárt semmiféle emléktábla állításál! Állítsanak a
Rózsadombon szegény üldözöttekl Érdekes. Itthon is élnek sérelmekkel emberek, és ők
nem kérnek táblaállítást. Akondások, abéresek nem kérték ídáig, de ezek után lehet, hogy
követelni fogják, hisz' avagyonjegyek még nincsenek kifizetve amunkásemberekneki Ez

matosan tőkepótlásra szarut. Ezt aváros sem bírja sokáig finanszirozni, másik meg, hogy
amennyiben folyamatosan veszteséges afürdő, pályázati forrásoktól is elköszönhet. Most
úgy néz ki, hogy hoz a testület vagy valamelyik bizottság egy határozatot, viszont akár a
hivatal, akár az alá tartozó szervek nem tartják be ezeket. Például aszeptemberi pénzügyi
bizottsági ülésre elő ke[le~ volna adni azt az anyagot, amit apénzügyi bizottság kért, erre
most, október közepe táján kaptunk egy sailpapírt, azon egy semmitmondó információt,
de nem akért anyagat.

Van néhány kérdésem, amil többször feltettem. Van egy kistérség, a Szarvasi
Kistérség. Ki tartja ezzel akapcsolatot? Akistérség több pályázatban eredményesen velI
részt. Békésszentandrás és Szarvas a holtág vízminőségének javítására, karbantartására
nyert is ötszaz-ötszázmíllió forintot. Ebből mi miért maradtunk ki? Sok hollagunk van és
még csak fel se merült, hogy erre pályázzunk. Úgy néz ki, hogy amely információk apol
gármester úrhoz eljutnak, nem jutnak tovább atestülethez. Egyszerűen kimaradunk olyan
pályázatokból, amelyek ésszerűek lennének. A polgármester úr egyértelműen az
elképzeléseit próbálja áterőltetni a testületen, ezek jó elképzelések lennének, talán át is
mennének. Mivel eléggé szerteágazó atestület összetétele, az általam elképzelt optimális
párbeszéd teljes hiánya miatt viszont valószínűleg nem tudja úgy lekommunkálni se a
polgármesler úr, se az ellenzék egymás közöt! ezl és egyszerűen eltűnik az elképzelés. így
nem lehel dolgozni. Ha eljut hozzánk, akkor is úgy, hogy az utolsó előtti napon össze
hívnak egy rendkivüli ülést, és azon vagy elfogadjuk adolgot, vagy kárt okozunk aváros
nak...

Ha ez atestület előre akar haladni, akkor akommunikációs kapuknak ki kell nyílniuk.
A környező kistérségek elég rossz véleménnyel vannak Gyomaendrődről , ez személyes
tapasztalatom. Ahhoz, hogy munkahelyteremtő vagy egyéb beruházásokat tudjunk ide
hozni, összefogásra lenne szükség a kistérség többi településével. Véleményem szerint
ez nincs meg. Nálunk az apró-cseprő politikai csatározásokba megy el a képviselő

testület ideje és energiája. Azon kivűl megítélésem szerint Gyomaendrődnek semmi
nemű pluszt nem hozott még ez a képviselő-testület, sajnos köztük én. Nagyon át kell
gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e ezt így csinálni. Tervek, koncepciók nincsenek
senki részéről. Az ellenzék arra vár, hogy apolgármester mit hoz eténk, ezt természetesen
kritizál juk, a polgármester pedig, ezt tudva, csak azt próbálja erőltetni, amit nagyon
szeretne elérni. Az abaj, hogy ezek nem találkoznak Úgy is mondhatnám, hogy diktátum
az egyik oldalon és masszív e/utasítás amásík oldalon. Ez viszont mindenki felelősségét

felveti. Gyomaendrődnek nem ez az érdeke, avarosnak fejlődnie kellene. Több ügy, rossz
beruházás kapcsán azt is mondhatom, hogy soha nincs semminek felelőse. Nem is akar
szerintem senki lelelősséget megállapítani. Éppen azért, mert nagyon jól el lehet
vitatkozni. Nagyon jól el lehet tölteni atestüleli ülések első két óráját ilyen-olyan vitákkal,
különböző felbérelt szónokok bevonásával. Ezt fel merem vállalnil Egyedül az van, hogy
várjuk acsodát, ami valószínűleg be fog következni, hogy járási székhely leszünk, de mi
lesz utána? Gondolom, mindkét oldalról megkapom ezért a magamét. Az egyik oldal
legalább meghallgat. Viszont arra vigyáznunk kéne, hogy ne járassuk le magunkat amost
mar létező helyi tévé képernyőjén I"

nem sérelem? Remélem, ez is kérdés. Inkább abban adakozhatnának, hogy a
csodalatosan szép hidunk még nincs befejezve. Vagyis a kerékpárút és gyalagas forga
lom előtt még nincs készen a híd. Hát, abból a sok támogalásból, privatizálásból,
valamint az ingyenes diploma értékéből megtehetnék! Nem a feltupírozott tanácsi
jegyzőkönyveket, ahazugságokkal kellene az utókornak a gyűlöletet elrejteni, főleg, ami
nem igaz! Hisz' az önök által nevesített személyek közül többen Moszkvában tanultak,
ingyen, amunkásemberek pénzén. Ez is kevés? Szerencsére amoszkvai egyetem rektora
is elmondta ottjártunkkor, hogy kik tanultak a moszkvai egyetem padjaiban magyarok,
aztán az önök állal leírt üldözött személyek közül is. Tudomást szereztünk róla hogya
diploma Moszkvában lett kiállítva, nem New Yorkban l Vagy odaüldözték anövendékeket,
hallgatókat?

Remélem, hogy átgondolják ezek után, hogy az igazságot írják és kürtöljék, mert mi,
idehaza, Gyomaendrődön 54 ezer forintos nyugdíjból igazán nem tudjuk az unokáinkat
vagy családtagjainkat taníttatni még Gyomaendrődön sem! Amíg Önök a kommunista
nyugdíjból könnyen dőzsölhetnek! Ez nem illatos, mikor hozza apostás? Mert akommu
nistákat szagosnak tartjáki Ezt is el kellene utasítani kedves kortársaimi

Nem feledkezhetünk meg róla: nem sokára jön az András napl Remélem,
emlékeznek, hogy szabadulnak abéresekI Ke~ő darab zsebkendő aszuvenír' Ez annál is
inkább jó, meri, ha a béresnek könnyes lesz a szeme, legyen mível megtörölniel Most
Önök alá akarnak bújni egy nemzeti tragédiának... Ne szaggassuk a sebekeU Mert a
szegényembereknél sokkal mélyebbek vannak, mint az Önök életében volt. Inkább a
jövőről kellene gondoskodni, de arról, hogy "Szent György napján jönnek értem szekér
rel. Felteszem a tulipános IMámat, furulyámat, dudámat. Egy kenyéren leszek én agaz
dával. . Folytatjukl
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A volt Bethlen Gábor Szakképző Iskola,
a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény hírei
GyomaendrődiOktatási Egység

"Száz út vár ránk" azaz Pályaválasztási Vásár, 2011
Október 13-án és 14-én Békéscsabán a Városi
Sportcsarnokban rendezte meg a Pályaválasztási
Vásárt a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, ahol a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény is bemutatkozási lehetőséget kapott A
két nap alatt a látogatók megismerkedhettek aTisza
Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási egységeivel ,
az iskola kibővült képzési kínálatával, valamint
megújult arculatával. A továbbtanulás elŐl! álló
nyolcadik osztályos tanulók szép számban érdek-
lődtek az iskola szakképzései iránt A közoktatási
intézmény diákjai, szakoktatói betekintést adtak a
különböző szakmák fortélyaiba, aSportcsarnokon

kívül az intézmény gépparkjának megtekintésére volt lehetőség. A gyomaendrődiek a
pék-eukrász és szakács szakmákból adtak ízelítőt az érdeklődők számára Arendezvény
első napján a Tisza Kámán Közoktatási Intézmény elnyerte a legszebb kiállitói stand
címet, melyre az intézmény valamennyi tanulója és munkatársa egyaránt büszke lehet

DÖK tábor Szanazugban
Szeptember 29-e és október 1-je kőzött rendezte meg aBékés Megyei Tisza Kálmán

Kőzoktatási Intézmény aMegyei Tanévnyitó DÖK Táborát Doboz-Szanazugban, aBékés
Megyei Jókai Színház Programirodájának támogatásával, melyen iskolánkból két tanuló
vett részi Atábor elsődleges célja adiákönkormányzat tagjainak lelkészitése atanév leg
fontosabb leladataira. Megbeszélték a közoktatási törvényben meglogalmazott jogokal
és kötelezettségeket, megvizsgál ták az intézményi alapdokumentumokat (pl. iskolai
házirend), megújitották a diákönkormányzatok saját szervezeti és működési szabály
zatail Az intézmények összeállították saját tanéves DÖK-programjukat, megismerkedtek
arendezvényszervezés alapjaival, és aköltségvetési terv készítésével. Czégény Gyula, a
Békés Megyei Önkormányzat intézmény-felügyeleti osztályvezetője apályaválasztásról
és pályaorientációról beszélgetett a fiatalokkal Aszakmai feladatok mellett jutott idő az
ismerkedésre, játékos vetélkedőre, sportprogramokra, szórakozásra is "Nagyon sok
diákkal ismerkedtünk meg szerte a megyéből. Új barátságok születtek, élményekkel, új
tapasztalatokkal gazdagabban tértünk haza Hálásak vagyunk tanárainknak, osztály
főnökeinknek, az iskolának és a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen a ren
dezvényen Reméljük, másnak is lehetősége lesz ilyen programon részt vennil" - mond
ta el a gyomaendrődi Tiszásokat képviselő testvérpár, Soczó Zsuzsanna és Soczó
Tamara.

Népmese napja
2005 lavaszán aMagyar Olvasás Társaság lelhivással fordul! mindazokhoz, akiknek

fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyomá
nyozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30.
- Benedek Elek születésnapja - legyen anépmese napja

Agyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár ebben az évben is helyi, közös prog
ramot szervezett a jeles nap alkalmából. Ebből persze a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény diákjai sem maradhattak ki.

Aváros több helyszinén ugyanazt a mesét ugyanabban az időben olvasta fel min
denki, aki csak csatlakozott. Aközös mesemondás, a mese felolvasása 9 óra 15 perc
kor vette kezdetél AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületében egyszerre
hangzott lel Arossz legény és arossz leány című székely népmese a kisiskolások és a
Tiszásaink ajkáról

Mindannyian megtapasztalhatták, milyen jó érzés, ha sok ember egyszerre mesél
Aprogram lő célkitűzésél, miszerint minél többen éljék át amesélés élményél és az

összetartozás örömét, ebben az évben is sikerül! megvalósítani.
A TÁMOP-projekt acélegyenesben

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egysége békési,
jánoshalmi, kétegyházi, pétervásári és mátrafüredi intézményekkel közösen vesz részt a
VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ aTÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 "A
munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ
fejlesztése" cimLi projektjében

Aprojekt avége felé közeleg, azonban az elmúlt hetek sem teltek eseménytelenül a
Tiszás kollégák számára sem

Aprojekt vezető munkatársai - így gyomaendrődi munkatársak is - három napos
"Lean menedzsment" képzésen vettek részt 2011. augusztus 25-27-én Szirákon

Aképzés célja olyan, agyakorlatban is működő módszerek átadása és képességek
kialakítása volt, amelyek birtokában a Térségi Integrált Szakképző Központban az új
szerű menedzsment alapelveket alkalmazni tudják, képesek a saját szervezetük

működését fejleszteni, és konkrét. kézzel fogható eredményeket tudnak elérni a
veszteség csökkentése, az értékteremtés, a szolgáltatásfejlesztés, a képzésszervezés
területén.

A projektben részt vevő öt másik intézmény pedagógusaihoz hasonlóan a
gyomaendrődi kollégák is részesültek TwinNet - @Napló képzésben, valamint "E-lear
ning módszertan és e-tananyagfejleszlés" képzésben Ez utóbbi keretében 5-6 fős cso
portokat alkotva a kurzus zárásaként egy-egy modern, a szakképzésben és felnőtt

képzésben egyaránt hatékonyan felhasználható elektronikus tananyagot készitenek el.
A projekt menedzsment jében és haf munkacsoporttában a Tisza Kálmán

Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktafási Egysége részéről 15 fő vesz részt
A Leonardo-program újabb fontos lépése

Gyomaendrődön járt a Irancia VM francia-magyar-szlovén oktatási, képzési prog
ramok felelőse, Corinne Samouilla és Zámbó András igazgató, a Békés Megyei Tisza
Kálmán Közoktatási Intézménytől, melynek tagja a gyomaendrődi, volt Bethlen
Szakképző Iskola is. A Leonardo-programban történő szakképzési és tapasztalat
szerzés i lehetőségekről afrancia vendég a következőket mondta

Azért jött Békés megyébe, hogy a Tisza Kálmán Oktatási Intézmény képzését
működését tanulmányozza. felledezze Tudja, hogy ennek az intézménynek hagyo
mányosan jó kapcsolatai vannak Franciaországgal, diákok és szakemberek cseréjének
terén. Fontos, hogy erről a kapcsolatról több francia intézményt tájékoztasson,

ugyanakkor szélesitse a kapcsolatrendszert mindkét országban. Ennek a lapasztalat
cserének különböző céljai vannak. 15-20 éves liatalok elmehetnek az európai orszá
gokba, tapasztalafot cserélhetnek, más kultúrát fedezhetnek lel, európai polgárrá válásuk
lehetőségeit használhatják ki. Másik fonfos céja ennek az útnak, hogy az itthon meg
szerzett ismereteket küllöldi környezetben saját maguk atanulók tudják értékelni, tudá
sukat és az új ismeretekkel hogyan tudnak továbblépni. Lényeges, hogy ezek akapcso
latok kölcsönösek legyenek, a Tisza Kálmán-diákok szakmai gyakorlatra utazhatnak
Franciaországba, és az ottaniak jönnek Békés megyébe. Mint a francia minisztérium
munkatársa és a francia-magyar-szlovén hálózat felelőse, kap olyan felkérésl, hogy
francia intézmények el kívánnak jönni felfedezni Magyarországot Lényeg a kölcsö
nösség, és az ebben szerzett tapasztalatok széles körben történő terjesztése.

Zámbó András
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 2011-ben jött létre, melynek egyik fontos

egysége agyomaendrődi volt Bethlen Szakképző iskola Egy integrációnál mindig az a
lélelem, hogy értékek tűnnek el, elvesznek olyan kapcsolatok, amelyeket pedig érdemes
átvenni és tovább vinni. Ez a mai találkozó is cáfolata ennek a vesztésnek, az iskola
vezetése eltökélt azirányba, hogya kialakutt, nagyon jó francia kapcsolatokat - amely
ben Davidavies Lászlónak oroszlánrésze van - természetesen folytatni kell. Övolt az, aki
korábbi igazgatóságom idején Eleken is hasonló kapcsotatrendszertludott létrehozni,
segítsége nélkül ez nem jött volna létre Hiszem azt, hogy egymást meg kell ismerjük
ahhoz, hogy tiszteljük az Európai Unióban. Hiszem, hogy a lanulóknak minden
lehetőséget meg kell ragadniuk a szakmai lejlődésük érdekében. Ez a kapcsolat erről

szól, tehát egy cserekapcsolal, ami kölcsönösség elvén működik. Erre időnként támo
gatások, uniós pénzek is vannak ALeonardo-program is ilyen, és egyre bővül acsere
tapasztalatszerző úton részt vevők száma, és különböző képző intézmények is belépnek.
Ez szakmai együttműködést is jelent mezőgazdasági téren. Több jelenlegi lehetőség,

mint a Leonardo-program kötött pályázati rormalitásai, jóval nyitottabbak
Segitségünkre volt Davidavies László, aLeonardo-programok koordinátora
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ácskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~~k~ ':s~l~ ~~:~:d:ő~, ~~c:k:i ~._5:._..J
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.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

Akác, tölgy, bükk tűzifa - hasítva is!,

BORSODI SZEN
ismét kapható!

Magyar cement AKCiÓ!
Tel.: 06/30/6318-071; 06/30/3343-791

Fax: 66/280-259; 66/284-812 este

FÉM CSARNDKDK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

HETI KET
\UT/ AL KAL OM MAL
@ (HÉTFŐN ÉS,CSÜTÖRTÖKÖN)

'UR' TELJES ARUCSERE!
: • Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás :
I • Magánnyomozást vállalok! I

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

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8.30-12-ig

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díj mentesen .

Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

Elérhetőségek:

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

1
;='~"~~-"""'-"-""'~'-";'~'''ss:O::,"Z.séO'''~,$";:'z-,-:::,;:,~,-"~,,, -::::-.$'%,$";'.$'-,,~,~,;::;,.S%;::;>i:""-:;';'i'::>-".$'%.s::>S::;O:SS·fi

J "Szép ruhában, arany ajtón '., - t;
.$ • t·~

; kopogsz most, hogy szabad-e?" 'ö \)

Weöres Sándor j
~.~

I TEMETKEZÉSI SZOLGÁL-TA-T'~-Á~~S )\
s ~

; Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés ;!
l ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám ~;
4 t~

I
I 06/30/630-80-97 CsóKe János ~

; GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. ~l
; Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 tJ
~-.:..."'8..·Z:'::::~:..'!:.?"·Z::::.::Z,::-:::::.':'"::..~~Z:2."""::."2.·:?:Z."Z.':""::.:2 ..'2."2.:Z.'2.;::":::.::::';::':Z::::'':""::."'8:..·':~.:'2 ..':'"::..::::.::::'':::::::'''Z..·8.:2...2:'2..:::.''::=..::::;:z.:z::::.:'2.::::''';'':''2..~.::.::::'''Z.'2.;::.';'"::.,::,.::H

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT
STIHL kisgépek a készlet erejéig!

MAKITA kisgépek a készlet erejéig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókl

STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák
Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Mosógépek, hűtÓK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények!

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

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

kandall ók nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzésekl
Fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kivitelezéshez

kivitelezőt tudunk ajánlani.

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig, szombat: 8-12-ig
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Rajzpályázat díjazottjai
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet - az elmúlt évihez hasonlóan - a

2011. évi Világtakarékossági nap alkalmából az általános iskolások számára, rajzpá
lyázatot hirdetet két korcsoportban:

Junior korosztály: 1-4. osztályosok
Nebuló korosztály: 5-8. osztályosok
Arajzpályázat idei témája atakarékosság és maga apénz.

DíJAZOTTAK:

"Merj a legjobb lenni!"
AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevelőleslülete és dolgozói 2011.

október l -én projektzáró tantestületi konferencián vett részt Az. intézmény pedagó
gusai lezárták a Tehetséggondozó-programot, melyet 2009-ben kezdtek el alka
lmazni az óvodában, valamint kisebb és nagyobb djákok körében egyaránt

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető, neveléstudományi bölcsész
elöadásában az emberi tehetség ről beszélt, jellegéről, határairól, fajtájról Az.
érdekes, példákkal, fotókkal illusztrált bemutató után Vaszkó Lajosné projekt
menedzser azt mondta el, hogyan gondoztuk mi - pedagógusok - atehetséges gyer
mekeket Az. este vacsorával, beszélgetéssel, közös énekléssel zárult

Fecske- és méhecskeavató
2011. október 6-án, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda elsős diákjainak

Fecskeavatót rendeztek az intézmény negyedik osztályos tanulói.
A vidám próbatételen az elsős gyerekeknek egy akadálypályán kellett végigha

ladniuk, majd egy fecskés kitűzővel avatták fel őket "igazi elsősökké". A
Fecskeavatóra aSzázszorszép Óvoda nagycsoportos óvodásai is ellátogattak

Másnap a nyolcadik osztályok szerveztek az ötödikeseknek vidám és mókás
Méhecskeavatót

Az. ügyességi feladatokon túl családkeresést, keresztrejtvényfejtést, mondat- és
képkirakást is meg kellett oldaniuk a"legkisebb felsősöknek", akik izgultak afelada
tok jó teljesítése miatt, de fö[öslegesen, mert nagyon ügyesen, kreatívan oldották
meg a játékos kérdésekre a válaszokat, és MÉHECSKÉHEZ méltóan, tökéletesen
zümmögték el dalukat is. Nagyszerű teljesítményük miatt természetesen mind
egyikük megkapta a méhecskejelvény.

Endrőd

Alsó lagozat
1 Meszlényi Jázmin 1b
2. Nemes Ágota 3c
3 Mester Lilla 1b

Felső tagozat
1. Forgács Genovéva 8a
2. Gonda Bellina 8a
3 Kulik Adrienn lb

Gyoma
Alsó tagozat

1. Kollár Molli 4a
2. Valach Virginia 4a
3 Kakati Gergő 1b

Felső tagozat
1 Szonda Lili 8b
2. Czesznak Szabina lc
3 Gecsei Killi 5b

Köszönetatámogatóknak
ACigány Kisebbségi Önkormányzatnál október 23-án szintén ünnepség voll. Igaz, ez egy

családias, bensőséges esemény voll. Szécsi Zsolt aBékés Megyei Lungo Drom elnöke. és az
Országos Roma Önkormányzat tagja, Puszlai Józsel is üdvözölte adijazottakal.

Ralael Zsolt és Rafael Péter verset mondott, illetve citerán játszott és énekelt, így köszön
lötte akét támogatóI.

Szécsi Zsolt, aCigány Kisebbségi Önkormányzat helyi elnöke akövelkezőket nyilatkozta
az eseményről.

Önkormányzatunk úgy döntött, hogy hagyományteremtés céljából. üdvözöljük azt, aki a
kisebbségi önkormányzat életében tett valamit, természetesen ingyen és bérmentve, a
közösség érdekeiért, kitüntető oklevéllel és egy szerény ajándékkal lepjük meg Amai napon
két ember volt az, aki ezeket díjakat átvehette, mégpedig Vaszkó Edit Katalin és Budai
Tibor.

Megemliteném, hogya hölgy nem cigány származású, és mégis lett akisebbségi önkor
mányzatért bizonyos emberekkel ellentétben.

Egy másik hagyományt is szeretnénk ajövőben is lolytatni, mégpedig november l-jén, 2
órakor aCigány zenészek emlékművénél tartunk megemlékezésl. Mindezt az elhunyt zenészek
emlékére. Megkoszorúuuk az emlékművet, és a zenészek is muzsikálni log nak (Az interjú
időpont ja oklóber 23.)

Alegutóbbi cikk megjelenése óta aszemét, illetve aszelektív gyűjtőkonténerek környékén
vállozás nem történI. Mi takarílgaljuk el aszemetet, ugyanígy aJátszótéren is megvan még az
emlílettlöldkupac. Az ulcák sincsenek rendbetéve még, sajnos egyéb dolgok sem akisebbsé
gi önkormányzattal kapcsolatban Aközösségi házunkban nincs fűtés. Nem azért, mert nem
akarunk, hanem mert nincs rá lehetőség Mindenhol támogatják akisebbségi önkormányza
tokai, például Békéscsabán 5millió lorinlol kapnak, pedig nem tartanak feni közösségi házal.
Szarvason 2milliót, Kondoroson arezsit kapják. Mi itt, Gyomaendrődön nem kapunk semmit,
tehát a lűtésre nem fui ja nálunk. Azért van néhány jószándékú adakozónk, például Török
Zoltán. Diamond Kft, aki erendezvényt is segítette - tette hozzá Szécsi Zsolt.

TámogaUák az óvodát
2011. október 22-én aSelyem Úti Óvodáérl Alapítvány jótékonysági vacsorát rendezett

Abefolyt összegből Mikulás és Karácsony ünnepekre agyermekek részére ajándékcsomagot
készitünk, továbbá szeretnénk egy többfunkciós mozgásfejlesztő udvari játékot vásárolni.

Megköszönjük minden kedves támogatónak, akik tombola lárgyaikkal, tombola, támo
gatójegy vásárlásával hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez.

Támogatóink voltak: Hanyecz Kalalin. Gyuricza Anikó. Körös Bútor Kft. Telepole Endródi
úzlel. Varjú Islván. Szabó Islvánné. OMarl Könyvesboll. WAn Gmk.. Dival Zóna. Diéla BolI. MÁGUS COMP.
Szécsi Henriella. Nagyné Rácz Ildikó. Bajics Márla. Tapír-Papír boll. Kazainé Fekele Ildikó. Gellai Zsoll. CM
Méleráru. Feuerwerker Gábor. Farkas Kalalin. Gondozási KÖzponl. Giricz László. Giriczné Farkas Judil. Tandi
Bulik. Lapalinszkiné Kucsmik Andrea. Koloh Judil. Dréher Sörözó. Lálkóczkiné Erdós Magdolna. Meslerné
Kovács Szilvia. Porubcsánszki Sándorné. Zilahiné Gyuriw Beála. Zilahiné Timár Margil, Csikós Zollánné, T·
MOBILE. Gyomahús KIL, Kovács Zollán. Szabóné Szónya Györgyi, Földváriné Uhrin Zila. Szendrei Dóra.
GYOMAPACK KII.. 300 FI-os BolI. Rdvid-Kölölláru. Kalamáris Papir és Jálékboll. Csapó Laios, Beláné Margó.
Tímár Erika. Műanyag árus. Farkas Gabriella. Kereki Anlalné. Wollné Kereki Túnde. Papp Kerlészel. Szarka
Csilla, Gácsi Optika, BERILL Ekszerboll. Gazda-Boll, Állat-eledel úzlel Pászlor úl. TURUL Cipó Kh.. Polányi
Imre. Gyetvai Csaba. Vaszkó Béláné. Endród és Vidéke Takarékszövelkezel. Farkas Máté. Gellérlné Vaszkó
Tirnea. Szabó Árpád. Three Rivers Pub. Fúlöp Imréné, Dávid Eleimiszer. Kurilla Hajnalka, Endródi Cipókellék
KII.. DIEGO Üzletház, Festék-Center, Melódia Úzletház, KAUKO-KAllmternational. Szabó Erzsébet. Hegedós
Józsel. Kovács Anikó, Gyomapresz KII. Gonda Edil. Jucca Virágúzlet. Andor Károlyné. Flamingó Virágúzlel.
Solymosi Edit. Bartolák Tlmea, Margó Virágúzlel. Color Shop Papir és Játékbolt. Szabó Anikó. Endródi
Húsbolt. Mamuth Tech. Kner Nyomda, Komár Anita, Farkasinszkiné Kiszely Túnde, Lovász Kálmánné, Endródi
Patika, Narancs Turi, Kovács Péterné. MADIZOL Klt. Novák Rita. BOWLlNG Eherem, Giricz Klára, Klein Márla.
Vargáné Marik Henriella. Best KII. Kert-Kivi Klt, SIKER Kft. Margó Oivat. Bótos Zila, Nedróné Kurilla Katalin.
Várli András, Szeretóné Szujó Kala. Oszlács Csabáné. Fasola Adeola, Árvai Lajos. Farkas Viktória. Kaló Ildikó,
Márjalaki Józsel. Kerekiné Nándori Anita, Keresztesné Nagy Ildikó. László István. Fekécs Ahila. Kertész
Józselné Ambrózi Mihályné, Wágner Mihályné, Gellai Zsoltné. Burai Zoltánné. Szövérli Kálmán, Nagy Edit.
Vajdáné Gyuricza Anikó. Szeretö Anna
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Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárláinkat!

-' -'

AGRO ARUHAZ
Fő út 15. sz.

Befőttes üveg és tető, cefrés műanyag hordók
Fűnyírók, gumicsizma, takaró ponyva, fólia

Üstök, zománcos, üstházak
Demizsonok, drótkerítés, fejsze, fűrész, létrák

Festékáruk, zománcok, glettek, falfestékek
Szivattyúk, permetezők

Virágföld, cserepek virághagymák (tulipán, jácint,
krokusz... ), rózsatövek!

Kályha, kandalló
Műanyag kuka, munkavédelmi kesztyű, bakancs

Hólapát, szóróanyag

• idegbecsípődések, ízüle~ blokkok, tartási
'~" rendellenességek megszüntetése

-~'~r"""" ·nyaki eredetű szédülések megszüotelise
. ~ • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
~/ • hagyományos kinai orvoslás
~ • fülal<Ipunktúrás fogyókúra :
Ilj . porckorongsérvek és térdbJokkok műtét nélküli !

l

megszüntetése :
I

dr. Garzó Péter természetgyógyász :
l

~ ~~!?j!~~~?_~~~~?:!?_~~:!?_~ J

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozak.ft@rozakft.hu

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

r----------------------------------------------------------------~I I

: CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR i
I

Rendel. i
Békéscsabal Kazinczy u. 4. sz.. BÁÉV orvosi rendelőjében, hérfőn: 14-18 óráig :

KábelTV
Internet

upc Telefon
Gyomaendrődön

Analóg TV
Digitális TV megállítható

visszatekerhető és videotár funkcióval
kiváló minőségű HD csatornákkal

Szupergyors Internet
Fiber Power 10·25·50·120

Telefon kedvező díjakkal
Értékesítőink kérésükre házhoz mennek

az Önök számára legmegfelelőbb ajánlatokkal:

Vajdáné Gyuricza Anikó - 20/320-8332
Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

Galambos Mihály - 70/225-4166
Krucsó Lajos - 30/868-2976

~~©BÁ\D~~
, , , ti ,

JATEKOK·CSOMAGOLOK·BOGREK
" "

DISZTARGYAK•AJANDEKOK, , ,
ORAK•KELETI TARGYAK

Gyoma Kossuth u. 30.· Nyjtya: Herfólő/· Pentekig 9.00·17.00-ig SzombaI9·12·ig
Endrőd Fő ut· Mikes ul sarok· Nyitva: Herfőló!, Pentekig 8.30-12.00-ig 13.30-17.30·;g Szombat 8.30-12.00-ig

~~~ ALE~JOBB

7~1C)"SJ, HAS~NALTRUHA
_ 1l.L~ UZLETEK

ÚJ OSZI ÁRU ÉRKEZETT
NADRÁGOK·PULÓVEREK·NŐIFELSÖK

GYEREKRUHÁK·MELEGÍTÖK

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)
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Állatorvosunk levele

"Immunprophylaxis"
Aszervezet védekezési technikája afertőző betegségek ellen már több mint

100 éves múltra tekint vissza. A kórokozók felismerése, elkülönítése, a kimu
tatásukra kifejlesztett technikák javulása szinte napról napra több kórokozó
megismerését teszik lehetővé. Ha a kórokozó ismert, könnyebb avédekezés is
ellene. A gyógyászatban megjelentek a vakcinák. A védekezés legfontosabb
elemévé nőtte ki magát a megelőzés. Ezáltal a fertőző betegségek okozta gaz
dasági kártételek is csökkentek. Az immunprophylaxis a szervezet védekező

képességének (immunitás) mesterséges kialakítását és a fertőző betegségek
megelőzését jelenti (itt kell megemlítenünk Pasteur nevét, aki felismerte a
vakcinázás jelentőségéttehenész lányok, akik fertőződtek tehenektől tőgyhim

lővei, nem betegedtek meg emberi himlővel, valamint az első sikeres veszettség
elleni védőoltás emberenl)

Ez úgy érhető el, hogy az adott kórokozót a szervezetbe juttatva, mester
ségesen váltjuk ki az immunitást, akár kész ellenanyagokat tartalmazó vérsavó
val (passzív immunizálás), akár a kórokozó gyengített fertőzőképességű, vagy
elölt változatát, vagy kizárólag az immunválasz kialakítását kiváltó antigénjeinek
szervezetbe juttatását elvégezve azt aktív ellenanyag-termelésre ösztönözzük
(aktív immunizálás)

A passzív immunizálásnak életünk első szakaszában óriási a jelentősége.

Ugyanis az anyatejjel juthat a szervezet hozzá. A föccstejivás védi az újszülöt
teket a születés után. Ezért fontos az újszülöttek mielőbbi anyatejhez jutása. A
bélből való ellenanyagok relszívódása a születés utáni néhány órában a leg
nagyobb mértékű. Ez fokozatosan csökken, majd teljesen le is áll. Ugyancsak a
passzív védekezés része aszérumok adása. Ez azt jelenti, hogya betegség elleni
védőanyagot készen juttatjuk a szervezetbe. Az egyetlen gond csak az, hogya
védelem viszonylag rövid ideig áll fent, (2-4 hét). Jelentősége, hogy afertőzés

közvetlen veszélye esetén vagy már fertőződve is azonnali immunválaszt adhat
aszervezet akórokozóval szemben. Vénásan is adhatóak, így gyorsítva ahatá
sukat (pl. tetanuszi) Ma az anyatej, illetve néhány betegség kivételével háttérbe
szorult ajelentősége az aktív immunizálással szemben.

Az aktív ímmunizálás alatt aszervezet saját maga állit elő védőanyagokat a
kórokozóval szemben. Ennek során csökkent fertőző képességű vagy elölt
kórokozót juttatunk a szervezetbe, illetve ma már inkább csak az immunválasz
kiváltásáért felelős antigént, vagy annak is csak bizonyos részeit, szegmenseit
juttatjuk be a szervezetbe avédekezés kiváltásáért. Régebben még elkülönítet
tünk baktériumos, vírusos betegségek elleni vakcinákat, majd élő vagy elölt
kórokozót tartalmazó vakcinák. Ma már előtérbe kerültek amolekuláris biológia
fejlődésével együtt az antigén-előállítás lehetőségei is.

Az élővírus (legyengített) szervezetbe juttatásával azonban mi magunk
tarthatjuk fenn a fertőzést, a betegséget, a vírus esetleges újrakombinálódási
lehetőségével! A kórokozók legyengítését különböző technikákkal végzik Ezek
lehetnek hőmérsékletre érzékeny kórokozó "előállítása", vagy különböző kémiai
anyagokkal előidézett gyengítések (pl.: epét tartalmazó táptalaj). Ebbe a cso
portba tartoznak még a úgynevezett "állatpasszázson" átesett legyengítések,
majd a technika fejlődése révén a tojásban lévő csirkeembriókon végzett
legyengítések, valamint a speciális szövettenyészeteken végzett gyengítések.
Ezek ma már iparszerűvé teszik avakcinák gyártásátl

Inaktivált vakcinákat a kórokozó elölésével hozhatunk létre. Az elölés
történhet hővel, kémiaí szerekkel (formalín)

Ma már arra is képesek avakcinák gyártóí, hogy úgynevezett "telepspeci
fikus" oltóanyagot állítsanak elő. Mi gyakran úgynevezett kombinált vakcinákat
is használunk, ha azt a fertőződések előfordulása megkívánja! A fejlődés még
nem állt le. Ma már agéntechnológia segitségét is igénybe vehetjük avakcinák
gyártása során.

dr. Kondé Gábor állatorvos
Gyomaendrőd, Fő út 149.
Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
Tel: 30/9032-998
e-maii: konde@kondorosiktv.hu
www.konde.sokoldal.hu

Különleges kötetbemutató
az OMart Kulturális Mú'helyben

Október 8-án ünnepeIle 7. születésnapját az OMart Műhely Bátki Fazekas
Zoltán operaénekes, költő, és Veréb Judit énektanár, keramikus, valamint gyer
mekeik fellépése tette nem mindennapivá az estet.

A találkozás apropója Zoltán "Könnycseppek" című verses kötetének bemuta
tója

Oláh Gizella, aműhely vezetöje megnyitotta Judit kerámia-kiállitását, ami igazi
csemegének számít, hiszen ez aművésznő első önálló bemutatkozása. Az ezt követő
beszélgetés során kirajzolódott Zoltán és Judit művészi pályája

Bátki Fazekas Zoltán 1997-ben kitüntetéses operaénekesi diplomát kapott a
Budapesti Zeneakadémián. Az 1991-ben Szegeden megrendezett Országos Mozart
Énekverseny első- és különdíjasa. Az 1993-as Ádám Jenő Országos Énekverseny
második helyezettje 2002-ben "Artisjus" díjas Gregor József így nyilatkozott róla
"Kellemes bariton, remek artikuláció, kiváló színészi képességek" 2001 óta tagja a
Magyar írószövetségnek Három vereses kötete jelent meg Eladott országban
(1996), Fényben születő (2000), Könnycseppek (2010)

Veréb Judit gyermekkora meghatározó részét Gyomán töltötte, rajztanára,
Hunya Elekné biztatására és szakmai irányításával jelentkezett aTömörkény István
Művészeti Szakközépiskolába 1979-ben nyert felvételt akerámia szakra. 1983-ban
érettségizett Magánénektanári diplomáját a Liszt Fere:1c Zenernűvészeti Főiskola

Pécsi Tagozatán 1993-ban egyetemi énekművésztanári diplomáját aszegedi konzer
vatóriumban, 1995-ben kapta meg Acsalád jelenleg Zsombón éL

Az új kötetből a versek felváltva hangzottak el a szerző és felesége tolmá
csolásában. Ameglepetés, hogy Zoltán több versét megzenésílette és kellemes bari
tonján - saját zongorakíséretével - elő is adta. A gyermekek, Lenke és Ilonka is
bekapesolódtak, majd aBagolyka dalt atel jes család mutatta be

Végül dedikációra, kötetlen beszélgetésre és a gyönyörö kerámiák megtekin-
tésére került sor. -Molnár Albert-

A kötetek és Zoltán CD-je korlátozott számban még kapható az OMart
Könyvesboltban Mikulásra gyermekkönyvek széles választékal

ATakszöv Rajzpályázat díjazott jai (Cikk a l oldalon)
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lisza JCáhnán
JCözoktatási
Intézmény

Elmegy a fiatal innen, mert nincs kalandpark...
Küzmeghallgatás

- Legyen-e "kalandpark" a ligetben?

Egy kalandpark. a-Ílol különböző modern. de veszély
telen attrakciók. aktív pihenési módok. szórakozási
lehetőségek várnák ingyen és fizetősen a fiatalokat a
családokat. (A fizetős. a tervek szerint. 300 Ft-os
zsetonokkal üzemelne.)

A közmeghallgatást az engedélyező hatóságként
eljáró szarvasi jegyző képviselője nyitotta meg, majd a
kalandparkot megvalósítani szándékozó Insula Bau Kft.
képviselője, Nagyné Perjési Anikó mutatta be a projek
tet. A közmeghallgatáson a vélemények megoszlottak a
liget hasznositásáI1ak és a kalandpark !étesítésének
kérdéséről. melyről végső soron a szarvasi jegyző dönt
majd.

Jellemzőnek is mondható pro-hozzászólás volt egy
fiatalembertöl a találkozón. aminek a lényege: miért
maradjon Gyomaendrőc!önegy fiatal. mikor se munka
hely. se kaladpark nincs. ami itt tartaná ... Ezt komoly
hozzászólásnak kellene venni. A kontra vélemények
között elhangzott a természeti környezet. abban is a
madárvilág védelme például. A keletkező ricsaj, lárma
zavarná az ott fészkelő madarakat.

A Körös-Maros Nemzeti park képviseletében,
Szelekovszki úr mondta el védőbeszédétaligetünk mel
let (egyben szakértői véleményét), mivel természetvédel
mi terület, ezért az maradjon is az. találjanak másik
helyet a parknak. A néhány órás fórum végül szenvedé
lyes pro és kontra vitákba torkollott.

VICC
Egy katolikus, egy protestáns, egy moszlim és egy zsidó,
együtt kávéznak. A katolikus: Gazdag ember vagyok,
megveszem a Citibankot! A protestáns: Rengeteg pénzem
van, kinéztem magamnak a General Motors-t' Amoszlim:
Mesés vagyonom van, a Microsoft céget fogom megvenni l

A zsidó, lassan iszogatja a kávéját: NEM ADOK EL SEMMITI

Davidovics László, aLeonardo-programok koordinátora
afrancia Corinne Samouila és Zámbó András vendégeivel (Cikk, 5. oldal)

AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda elsős diákjainak Fecskeavató rendezvénye
(Cikk a l oldalon)

2011. november 12- én 18 órától tartandó

4YOHAE.N7)~Ö7)

A Körös Kajak
Sportegyesület

szeretettel meghívja
Önt és családját

ÉVADZÁRó JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁLJÁRA

A belépőjegyek ára: 1500Ft/fő, melyet
november 7-ig lehet megvásárolni

Tímárné Tandi Gyöngyinél,
Gyomaendrőd, Fő út 198.sz. alatt------------

Helyszín:
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tornaterme
(A volt Bethlen Gábor Szakképző Iskola tornaterme)

Gyomaendrőd, Hősök út 40.sz.
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK· APRÓHIRDETÉSEK· APRÓHIRDETÉSEK" APRÓHIRDETÉSEK •

1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% •
Tisztelt Adózók!

A Gyomaendrődi Mentő Alapítvány megköszöní az 1%-os
adófelajánlásukat! Az összeget felhasználtuk például: bejárati
nagykapu korszerűsítésére, szakkönyvek vásárlására, a
működési költségekhez. Köszönettel várjuk további felajánlá
saikat!

INGATLAN
Gyomán, a Tompa utcában 2 szobás,
összközműves, jó beosztású téglaház
eladó. I.ár 13 MFI. Érd. 66/386-058 -b
4x-
A gyomai fürdő háta mögött feluJított
nyaraló eladó. I.ár 7M FI. Érd. 30/380
25-58 -b-4x-
GY8::LlC;--;kt"ób-e---'r6<-."'-ltp-.---'--en-'2 szobás, 3. em.
lakás eladó, vagy nagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 20/5767-879
Üktóber 6.ltp.-en 4szobás, 1. em. lakás
eladó. I.ár 7,5 M Ft. Érd.: 66/284-148
-b-4x-
Endrődön 2 szoba + nappali, összkom
lortos parasztház alsóépülettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.
20/2155-670
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csere érdekel I. ár 11,5 M Ft. Érd.:
66/284-295; 30/249-76-22 -b-4x
Gye, lélkomlortos parasztház, be
költözhetően, Kálvin u. 57. sz. alatt
eladó. I.ár 4,5 M FI. Érd.: 70/2015-208;
66/282-148 -b-4x-
Gyomán, Arany J. 25, 845 m2-es telken,
145 m2-es, 5 szobás, összközműves

vályogház melléképületekkel (vál-
lalkozásra alkalmas), azonnal
beköltözhetően eladó - net bekötve.
(Akár két generáció számára is
kialakítható) I.ár 9 M Ft. Érd.: 20/221
66-33 -b-4x-
Gyoma, Arany J u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó. Érd.
20/5266-573 -b-4x-
Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert) víz
parti telek eladó. I.ár 2 M Ft. Érd.:
66/386-191; 30/9985-096 -b-4x-
Gye. központjában, Napkeleti u. 4. sz.
alatti 2 szobás, gázfűtéses családi ház
nagy melléképülettel 1440 m2-es
telekkel eladó I.ár 3,45 M FI. Érd.
20/4132-770; 62/322-572 -b-4x-
Gye, RákÓCZI U.-ban 4 szobás, dupla
türdőszobás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel, beren
dezéssel eladó. Érd. 66/284-278;
30/851-99-02 -b-
Gyomán, a Zrínyi M. u. 1/5. sz. alatti
kertes családi ház eladó. Érd 30/488
43-94; 30/216-70-85
Gye, a Tempmplom-zugban vízpartra

menő ingatlan eladó, villany és fúrott kút
van, 4614 ml. I.ár 2500 Ftlml. Érd.
70/9438-212
bye., PolánYI M. u. 1 kh szántó
összkomfortos tanyával eladó. I.ár 4,5 M
Ft. Érd. 70/513-77-92; 30/563-22-08 
b-4x-
Gye, Oregszől6ben, a kondorosi
kövesút mellett összkomfortos ház,
másik fele bármire kialakítható épület,
2740 m2 területtel eladó. Érd.: 30/6376
831

Ebdó 0,8 mm-es CO hegesztődrót 2
tekercs, 1 mm acéllemez 10 tábla,
Philips lemezjátszó I.ár 3000 Ft-tól.
Érd.: 70/659-67-76 -b-4x-
Eladó kb 600 I vegyes cefre. Csere kaja
jegyre is. 30 Ftll Érd. 70/322-62-64
Eladó 60 db barna mázas kupcserép 500
Ftldb, barna mázas csabai cserép 40
Ftldb Érd. 30/591-66-69, Pósa u. 3.
TíSZ!8ltSzülők l Korrepetalas, felzárkoz
tatás, magánórák fejlesztő foglalkozá
sok, dolgozatokra középiskolai
lelvételire versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak (1-8 oszt)
Iskolai dolgozatlapok megrendelhetők

Korszerűen felszerelt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztosított.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérésel Az Ön gyermekéért dolgozom l
Érd.: 30/856-32-18
Masszázsoktatás kezdőknek és haladók
nak. Érd.: 06-30/320-81-89
Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u. 64. 06/30/4643956
2db szobafenyő (KD.lOO cm) 2doFlcus
Benjamina (kb 230 cm) Ugyanitt eladó
egy felnőtt méretű, két különálló ág gyá
is alakítható emeletes ágy megkímélt
állapotban, matraccal és ágyneműtartó

val. Érd.: 30/326-9584
Angol nyelvoktatást vállalok általános és
középiskolásoknak. I.ár 1000 Ftl45
perc Érd 06-30/325-8406
Szárítóból 21 q buza eladó l Erd
70/6034-755

, ..
Rövid hatarldővel, sürgősen, minimum
3 szobás családi házat, akár hosszú
távra, bérel nék a gyomai részen I Érd.
20/555-42-19

Tisztelt Hirdetünk!
Az Új Gyomaendrődi Hírlapban megjelenő apróhírdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik a Dél-Alföldi megjelenésű iRÁNYÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi

Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. I!.

25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!
c--------------------------------------------------------------------------------------------~

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

i··················· .................................: [
! .:::::::::::::::::::::::: .....................................:.: j

j ·T~i~;~~;;;~:···.. ·..·.·· ·.·.·.·.·.·.:··.·.·· : :.............. . j

l__(~á~~~~·_:~::.:::::~::~!.! (~:~~~~~!?_:.~~~~~:'!j

Az ünnepélyes állampolgársági eskütétel résztvevői (Cikk a2o/dalon)

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Fecske- és Méhecskeavató rendezvénye (Cikk a lo/dalon)
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• friss pékáru
• elérhető árak
• széles választék
• minőségi termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya

Gyomaendrőd:

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

Új lendületben avilágod
Net&Roll csomagjainkkal!

'o'/WW l-mobíh:.hu

Iillf~~
~ .....
~ ~---------~
Gl
i§ l'

i Válassza aSIK RKft. boltjait!
~
~
~
~
~

Netezz gyorsabban HSPA+ hálózatunkonl

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.
MOST CSiNÁlTASSON SIEMÜVEGET 7900 FT..-ÉRT!

(AZ ÁR TARTAlMAZZA A kERETET És Eejy pÁR lENCSÉT

+, 6 D,iej; GE +, 2 D,iej)

AHÁNY ÉVES, ANNyi % kEdvEZMÉNYT kAp SZEMÜVEejkERETE

ÁRÁból, HA bifokÁlis VAejY MulTifokÁlis lENCSÉT RENdEl!

EejYES MulTifokÁlis lEI\lcsÉk TovÁbbRA is

JO% kEdvEZMÉNNYEL kApltATók!

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2'iCi

SZERdA dR. CEdEi M'\RC;iT dE. 10-12-iC;; du.: 14-1 6-iC;

• SZEMÜVEejEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁlÁsSAl vÁRJuk kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

AKCiÓ A LÁTSZERÉSZ
UZLETBEN!

Hozd lenduletbe avilágod új. dinamikusan fejlődő szupergyors HSPA+ hálózatunkon'
Uj Net&RolI M mobilinlernet-csomagunk 16 GB. Net&RolI L mob,linternet·csomagunk
26 GB adatforgaimat tartalmaz, hogy meg több elményhez juthass avilághálón.

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

Tapéták: papír, viies, fürészporos, öntapadós tapéta

Bordűrök

Polisztirol mennyezetlapok

Polisztirol szegőléccel

Festékek kül- és beltérre

Festő, tapétázó szerszámok

Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

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

· · · · · · • · · · · · · · · · ••~ •-Mobile- · ·

Nyitva tartás: H.-P.: 8-12; 13-17.30-ig, Sz.: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12
TisZTElEml: Szarf.a Csilla !ÁTSZERÉSZMESTER

ÚJ Gyomaendrődi Hírlap • független városi havilap Felelős szerkesztő: Biró Károly,
szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz. Felelős kiadó Biró
Károly 06/20/221-66-33 Nyomtatás: Baiu Print BI. Gyomaendrőd. tel.
06/30/9580-479. E-maii gyehirado07@lreemailhu; birokaroly5@upcmailhu
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_n jelű írások fizetett hirdetések,
vélemények vagy PR-cikkek. Címlapterv: Novák Hanga.
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