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Az elmúlt hónapban is viszonylag sok esetben intézkedtek ittas kerék

párossai szemben. Abüntetésük az alkoholfogyasztás mértékétől függően 30-60
ezer forint között mozog.

Augusztus 6-án, egy férfi apja traktorával indult agáton Körösladány felé.
Vele volt ismerőse, akinek segíteni akart annak munkájában. A gáton haladva
aztán felborultak és legurultak agátról. Avezető könnyebb sérülést szenvedett,
viszont az utasa 8napon túl gyógyulókat. Mint kiderült, atraktort engedély nélkül
vitte el. Közúti baleset okozása miatt feljelentést tett a rendőrség, az ügyet a
szarvasi kapitányság vizsgálja

20-án, este 10 órakor, egy férfi igazoltatásakor derült ki róla, hogy őt aBékés
Megyei Bíróság körözi, ezért elfogták, sagyulai BV-be szállították.

(Folytatás a11. oldalon)

ÜNNEPI PROGRAM • 2011. 10. 23.
9.30 Ünnepi szent mise az endrődi Szentimre Katolikus Templomban

10.30 Városi ünnepség aHősök terén, és koszorúzás akopjafánál
1100 Emléktábla-avatás (az endrődi Községháza talán)
12.00 Ünnepi testületi ülés aNépház emeleti konferenciatermében

Néhány októberi program

Népház: 2011.10.22.,10 órakor
Egyház és oktatás Konferencia
Előadók Juhász Sándor református lelkész, Vésztő, Cs. Szabó István etnográfus, Újkí
gyós, Dénes Zoltán plébános, Újiráz, Szonda István etnográfus, Gyomaendrőd

2011.10.22.,14 óra
Prof. dr. Tóth Csaba fotókiállításának megnyitója

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

FELELŐS

SZERKESZTŐ:

BIRÓ KÁROLY

/

HIRLAP-

• Miben tér el nyelvoktatásban aKID5 CLUB módszere ahagyományos óvodás
és iskolás angoltól?

• AKC-módszer abban különbözik az ovis és iskolás angoltól, hogy nálunk a
gyerekek nem csak egy nyelvórára járnak, hanem egy angol nyelvi klubba. Ennek
lényeges része aklubcsomag, sez egy eredeti angol CD-t is biztosít agyerekeknek,
daloskönyvvel együtt, amely kiválóan lejleszli akiejtésüket Valamint aklubcsomag

(Folytatás a 10. oldalon)

KIDS CLUB ÉLMÉNY AGYEREKNEK!
Az Inter Nyelvstudió 1994-ben indult Gyomaendrödön, Róza Vendel alapította.

A"rendes" nyelvtanítás egyik ága aKIDS CLUB nevű oktatás, amely az óvodások,
kisiskolások, a4-14 év közöttiek nyelvelsajátítását, oktatását végzi, és 2010 már
ciusa óta lagja a franchise rendszernek. Ezl aklubboI Hajdú Andrea, angol szakos
egyetemista, és az Inter Nyelvstudió munkatársa vezeti.

-------

------ ----,.
BIO-FABRIKETT:
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Tűzoltóság vonulásai
Augusztus 5-én, a Vadász utcában, az egyik házban tűz keletkezett,

ruhaneműk égtek, annak oltására vonultak ki.
6-án, agáton közlekedő traktor borult fel és gurult le. Ezt kellett talpra,

ill. kerekeire állítani, az útra vontatni. Két személy megsérült.
20-án, egy gépkocsi felborult Mezőtúr felé haladtában az országúton, itt

segédkeztek avezetőnek. Ekkor személyi sérülés nem történt.
Szeptember 4-én, a 46-os főút mellett száraz fű, avar égett. 12-én

ugyancsak ilyen tűzhöz vonultak a443-as útra.
14-én, a Fő úton, egy gépkocsi árokba csúszott, ennek kivontatását

végezték.
1S-án, Öregszőlőben trágyakazaltüzet oltottak. Ugyanilyen tűzze I volt

dolguk egy másik területen akövetkező napon
19-én, aSágvári utcában hulladékkupac égett (Lomtalanítás ... )
19-én, egy ingatlan udvarában egy nagyméretű fa kettévált, az egyik része

a lakóháznak dőlt, ez távolították el.
21-én, avárosban egy házat darazsak leptek el, ezt kellett eltávolítaniuk.
23-án, Gyomaendrőd és Körösladány között egy személy- és teherautó

ütközött, itt kellett segédkezniük, személyi sérülés abalesetben nem történt.
24-én, Nagylaposon, avirágkertészetnél, nagy területen műanyag hul

ladék és száraz fű, avar égett.
Gyomaendrőd és Csárdaszállás között száraz fű, avar égését oltották el.
27-én, Hunya külterületén, nagy területen kukoricatarló égett, és veszé

lyeztette amég lábon álló kukoricatáblát. Gyors, megelőző intézkedést kellett
végezniük

r---
I
I
I
I Ingyenes házhozszállítás a hét minden napján! I

:-~ Tel.: 06-20/557-39-23 :.. _-
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Dr Frankó levele

KERESZTELŐ UTÁN
Búcsú a Fejedelemtől!

Amiről most írok, annak mély felháborodásom az oka Nem kért meg sem
tanár, sem diák, hogy róluk, miattuk akárcsak meg is szólaljak Szomorú,
nehezen megmagyarázható számomra atörténet.

2011. szeptember l-jétől a Bethlen Gábor Szakképző Iskola elvesztette a
nevét. Elvették tőle l A miértre nehéz magyarázatot találni. Az ok egyszerű, de
rémes A minisztérium leadta az iskolát a megyének. Tehát mostantól a fenn
tartója a Békés Megyei Önkormányzat, a Megyei Közgyűlés fogadta be a
keresztségbe, törölve a régi nevet. Ez az iskola közel 20 éven át csak a mi
"Bethlenünk" volt. így nevezte felnőtt és diák. A "Bethlenbe" járok/ .. Kár
pátaljáról, Erdélyből jöttek ide kisdiákok, némelyikük mérhetetlen szegénység
ből. Sokukat személyesen is ismerem. Éveken át voltam az orvosuk. Kedvesek
voltak, szerények, itt jobb napokat láttak, távol aszülőföldtől, szüleiktől

Szakmát tanultak. Ismerek olyat is, aki később avárosunkban lelepedett le, sőt

szülei is ide költöztek
Bethlen Gábor, a magyar történelem kiemelkedő, nagy személyisége volt.

1613-ban lett Erdély fejedelme, atörökök és néhány román vajda segítségével.
Erdély felvirágzása köszönhető neki. A jobbágyok gyerekei előtt kinyitotta az
iskolák kapuit. Megalkudott a törökkel is, csak a szászok nem szerették. A
Habsburgok esküdt ellensége volt. Főiskolát nyitott Gyulafehérváron Tudta,
hogy csak tudással lehet felemelkedni. Okos, bátor, rendíthetetlen ember volt.
Van egy város Erdélyben: Nagyenyed. Alig néhány kilométerre Gyulafehérvártól
Nagyenyednek van egy ősi, világszerte ismert kollégiuma, iskolája, a Bethlen
Gábor Kollégium. Itt tanult Kőrösi Csoma Sándor, valamint Erdély és amagyar
hon számos jelentős értelmisége is. Akollégium nevét arománok sem bántot
ták. A gyomaendrődi mezőgazdasági szakképző iskola amikor felvette annak
idején aBethlen Gábor nevet, talán nem is sejtette, történelmet ír Gyomaendrőd
és Nagyenyed kapcsolataiben. Kezdetben csak az iskolák, az igazgatók, tanárok
ismerkedtek és lett a két intézmény között rövid idő alatt őszinte, szerethető

barátság!
A '90-es évek elején jött az ötlet: a mi városunknak is jó lenne egy

testvérvárosi kapcsolat. Megtörtént. Soha el nem tudom felejteni azt a szép,
bensőséges, ünnepi képviselő-testületi ülést, amikor anagyenyedi küldöttség,
élükön a román nemzetiségű polgármesterrel, itt, avárosházán aláírtuk a test
vérvárosról szóló dokumentumokat! Néhány hónappal később a nagyenyedi
képviselők előtt kellett beszélnem és méltatnom kapcsolatunk őszinte, sok
reményre jogosító történetét. Többször jártam ott polgármesterként. Voltam az
ottani magyarok, apolgármester vendége az otthonukban is. Mérhetetlen öröm,
bizakodás, reménység töltötte el őket abban az időben. Utólag is úgy hiszem,
valóban testvérvárosokká váltunk. Ehhez akapcsolathoz azonban kellett akulcs,
és ez a kulcs Bethlen Gábor neve volt. Rendíthetetlen és biztos kapocs. Mell-

Városi tanévnyitó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Kis Bálint Általános Iskola és

Óvoda közös szervezésében került megrendezésre avárosi tanévnyitó ünnepség
az intézmény Hősök úti udvarán. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Várfi
András polgármester úr, a képviselő-testület tagjai, a közoktatási intézmények
vezetői, az óvodavezetők, aNémet Kisebbségi Önkormányzat képviselői.

Érdekesség, hogy az intézmény 1.a osztálya német nemzetiségi nyelvok
tatásban részesü I.

Immáron harmadik éve hagyomány, hogya 8. osztályos tanulók, osztályfő

nökeikkel együtt bevezetik a kis elsősöket, a tanító nénik kíséretében, első

tanévnyitójukra. így történt ez most is.
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő külön szeretettel köszöntötte a

legkisebbeket és a legnagyobbakat, a nyolcadikosokat, valamint a szülőket,

nevelőket, új kollégákat. Hangsúlyozta beszédében, hogy mennyire fontosnak
tartja a tanítás-tanulás folyamatában a szülő-tanár harmonikus kapcsolatát a
gyermekek személyiségfejlődése érdekében.

szobra itt áll most is az iskola udvarán, ahasonmása, amit mi adományoztunk,
az ősi Bethlen kollégium falai között. Aki emlékszik, tudhatja, Tőkés László
meglátogatta az iskolát. Nagyszerű ember. Boldog vagyok, hogy kezet szoríthat
tam vele. Pohárköszöntőt mondhattunk az iskoláinkra, az erdélyi magyar testvéri
kapcsolatokra. Csodálatos érzés volt. Teltek az évek, a következő polgármes
terek is ápolták, vigyázták, az iskola vezetésével együtt, akialakult, mély barát
ságotI Ennek számtalan megnyilvánulása volt.

Ma, amikor az erdélyi magyarok kérhetik az állampolgárságukat - és kérik
iSi - talán olyan egyszerűnek tűnik minden. Viszont nem így volt korábban I

Ki gondolta volna, hogy amikor ajelenlegi kormány döntése megszületik és
az iskola már nem minisztérium fennhatósága alá tartozik, Bethlen Gábort
elveszik tőlünkl? Kérdezném a megyei vezetőket, mit tudnak rólunk? Nyilván
nem sokat, vagy semmit! Nekünk és anagyenyedi tanároknak, diákoknak mit is
jelentett aminket összekötő név, aközös nevező Bethlen Gábor?

Mit szólnak az o~aniak? Mit mond a román anyanyelvű polgármester? Mit
gondolnak rólunk?

Ha létezik a diplomáciában még kicsiben is baklövés, akkor ez most az!
Hogy tehették? Egyszerűbb így iskolákat összevonni egy név alatt, mert csak egy
bélyegző kell? Most jött a "nagy közös", mindenki visz mindent, van össze
visszaság l

Megpróbálom megérteni. Nyilván anyagi okok vezetlek az összevoná
sokhoz, de a nevet, Bethlen Gábor nevét, hogy vehették el? Kit zavar!? Nem
hiszem, hogy Orbán Viktor vagy HoHman Rózsa így parancsolta volnal Amegye
részéről anévcsere - kimondom - ostoba döntés volt! Csak egyet nem értek: az
iskola vezetése, a mi városunk polgármestere nem mert szót emelni?? Nem
mert!1 Bizony, bizonyi Most kellett volna egy tekintélyes, Fideszes innen, tőlünk,

de sajnos, ilyen nincsen, nem is volt!
Kedves Olvasói Most leírom a Bethlen Gábor Szakképző Iskola új nevét,

úgy, ahogya Hősök útja sarkán lévő irodaházuk tábláján olvasható! íme
Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium.

Speciális Szakiskola, Gyomaendrőd. Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Kollégium.

Ugye, kedves Olvasó, milyen rövid és első olvasásra megjegyezhe!ő?

Természetesen az iskola főbejáratánál hatalmas betűkkel csak: Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény olvasható.

Nos, nekem semmi bajom aTisza családdal, jelentős dolgokat teremtettek
Kálmánt is becsülni lehet és kell iSi De úgy gondolom, a Bethlen névelvétele
mégis érdemtelen volt, ezzel szemben a kígyósi iskola Harruckern neve meg
maradhatott'

Bethlen Gábor mellszobra magányosan áll az iskola udvarán. 2ü13-ban
lesz 400 éve, hogy fejedelem lett. Nem tudjuk majd ezt az élvfordulát megün
nepelni úgy, ahogy érdemelte volna!

Remélem, a szobor azért maradi A történet a figyelmetlenség bűne, nem
bocsátható meg l

Tiszteletlel dr. Frankó Károly - aki együtt érez az iskola tanáraival és volt
diákjaival!
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AMunkáspárt elutasítja az emléktáblát! 2.
Dávid Istváll Ilelyi pártelllök véleménye
(Az előző számunkban megjelent cikk folytatása.)

Remélem, magukra ismernek! Mit is várhalna az ember a liatalabb generá
ciótól, amikor az idősebb korosztály egyes diplomásai sem mondanak nekik
igazat? Vagyis, az ember elvárná, hogy adott esetben egy diplomás, adiplomások,
akik a munkásemberek zsírján tanultak ki ingyen, az utókornak mindig az igazat
mondják el. Ahelyi sajtó hasábjain sűrűn lehet olvasni akommunistázás, gyaláz
kodás mocskolódó szavakat. Hahól Kortársaimi Még mi is emlékszünk a sok
nádfedeles viskóra, házakra. És a szocializmusban hány gyönyörű családi ház
épült? És azóta? Majd ezt az olvasó eldönti. Igaz, az ő diplomájukon is ott van a
vöröscsillag, nézzék csak meg, győződjenek meg róla l Pedig adiploma amunkás
embernek még nincs kifizetve

A szocializmusban is a legmegbecsültebb helyen voltak jó pénzért eldugva,
elhelyezve. Ha pedig nem, akkor például miért nem jöttek el hozzám szobát festeni,
vagy az építőiparban betont keverni? Hát, ilyen egyszerű ez, kortársaim. Bizony,
egykori MSZMP-s pártbizottsági tagoktól nem várná el az ember, hogy esetleges,
akkori hibájukért, bűnükért most aMunkáspártot tegyék felelőssé.

Volt elvtársak és elvtársnők l Sajnos, emberi gyarlóság, hogy a diplomások
előtt az alacsonyabb iskolázottságú ember általában mindig hiszékenyebb és
engedékenyebb, természetesen tisztelet akivételnek.

Egyes diplomások, kihasználva a lehetőséget, sok esetben már majdnem
nemzeti hősnek tartják magukat, de ők már nem kommunisták. Loholnak atemp
lom padjaiba, pedig aszocializmusban be se mentek. Gondolják, hogy ők most
már nem azok, akik voltak, de akik a templomba jártak akkor, azokat, ha volt
lehetőség, igen sűrűn iparkodtak megbüntetni. Véleményem erről egyenlő asok
színű álomvilággal Eldöntését atisztelt olvasóra bízom, hogy igazat irtam-e?

Tiszteletben tartva minden diplomást, akiket aszocializmus vagy a kapitaliz
mus taníttatott, amennyiben ők nem formálódnak át az általam leírtakhoz. Arend
szerváltás óta többen kaptak már lehetőséget vezető beosztásban a városban.
Sajnos többször csak panamáztak (egyéni érdekek), vagy visszaéltek vele. Nem
mentek el az út végére. Nem töltötték ki az általuk vállalt szolgálati időt. Ha aszo
cializmusban mi is így építettük volna az országot, akkor most vagy volna diplo
ma, vagy nem. Ugye, csak? Ebben avilágban mennyi bűn van? Lehet tanulnotok,
kommunisták, a fasizmustól, a kapitalizmustóll De mi azért nem adjuk lel, mert
hisszük, hogy az új szocializmus tisztességes hónapokat és éveket tud aszegény
emberek, munkásemberek számára biztositani.

(A szeptember 29-i KT-ülésen az Endrődiek Baráti Körének elnöke, Tímár úr,
visszavonta a második emléktáblára vonatkozó kérelmetl Azt mondta: bizonyos
nyomás miatt, ami civilektől, a lakosságtól érkezett. Ezzel viszont a kör egyféle
bizonytalanságát árulta el, hiszen az egyik tag, Szabó úr nemtetszésének adott kife
jezést az ülésen edöntés miatt. .. Tehát akörben kell először egyetértésre jutni, mit
is akarnak tulajdonképpen Atestület levette a napirendről az ügyeti)

Majd folytat juk .

Terméskiállítás
Szeptember 23-án tartotta a gyomaendrődi Nyugdíjas Kertbarát Kör aszoká

sos őszi termésbemutatóját. Részt vettek abemutatón endrődi és gyomai óvodák
is, a Gazdakör, virágüzletek, méhészek. Igyekszünk olyanokat bevonni - mondta
Ádám József akör vezetője -, akik szeretnék atermékeiket bemutatni, és örülnek,
hogy velünk lehetnek. Ezt azért mondom, mert a jelenlegi kiállítók mind örültek a
meghívásunknak EI szeretném mondani, hogy jó lett volna arégi Kertbarát Körről,

annak megalakulásáról többet megtudni és közzé is tenni azt. Kérdezik tőlem, hogy
hányadik kiállítás ez? Nekem 1995-től van dokumentumom erről, de korábbról
nem tudok semmit, mert nincs semmiféle papírunk róla. Viszont találtam olyan
képeket 1988-ból, ahol nagyon szép terményeket lehetett látni egy kiállításon. Én
vagyok pillanatnYilag a legidősebb tag Akik valamikor alapították ezt, már sajnos
nem élnek. Támogatók, anyagi tekintetben nem voltak a kiállításhoz az idén.
Önmagunkat támogatjuk, vagyis akik itt jelen vannak most, azt saját költségen
teszik.

Szeretném kérni, üzenni a fiataloknak, hogy jöjjenek, segitsenek bennünket,
vegyenek részt ebben a szép tevékenységben I Aki szeret kiskerttel foglalkozni
otthon, azokat szívesen látjuk, nem utolsósorban azért is, hogy fiatalodjon atagsá
gunk - tette hozzá Ádám úr, aNyugdíjas Kertbarát Kör vezetőjel

Alapítványi tábor a Zemplénben
A Kis Bálint Általános Iskola Gyermekekért Alapitványa a nyári szünidőben

táborozást szervezett az iskola tanulói számára. Július 28-tól augusztus 2-ig 23 diák
és 5 kisérőjük töltött szép napokat aZempléni-hegységben, Pusztafalun.

A kis falu aszlovák határ mellett, a füzéri vár aljában húzódik Aszálláshelyül
szolgáló Öreg Bence Turistaházban diákjaink az ország más tájairól érkezett gyer
mekcsoportokkal is találkozhattak, de lőleg az Erdélyből érkezett tánccsoport tag
jaival barátkoztak össze. Az időjárás sajnos nem igazán kedvezett, de ez nem szeg te
kedvét akalandvágyó táborozóknak: nehéz küzdelmek árán, de feljutottak a füzéri
várba, ahonnan gyönyörű kilátás nyilt azempléni tájra Akörnyéken kisebb ásvány
gyűjtő túrákra indultak, sőt az egyik nap Szlovákiába is átgyalogoltak az Izra-tóhoz.
A festői környéken fekvő Kőkapuhoz kisvasúttal utaztak a gyerekek. Sárospatakon
megtekintették a Rákóczi-várat, melynek kertjében a történelmi játszótéren is szép
perceket töltöttek. Hazafelé Debrecenben tartottak egy kis pihenőt, ahol egy játszó
téren érdekes jálékokat próbálhattak ki.

Köszönet a kisérőknek, akik felejthetetlen élményekhez juttatták akis- és nagy
diákokat R Nagy Tibor, az alapitvány elnöke, Szerető Zsuzsa és Ignáczné Illés
Erzsébet kuratóriumi tagok, Uhrin Attiláné és Balla Károlyné pedagógusok
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Új vezeto a Gyomaszolg Kft. élén
Fekete József vette át az önkor

mányzati Gyomaszolg, Gyoma Köz
szolg irányítását szeptember l-jétől.

Ebból az alkalomból kértük, hogy
mutatkouon be az olvasóknak, nyi
latkouon a cég helyzetéről, elkép
zeléseiről.

Örültem annak, hogy pályázatot írtak ki,
és nem egyéb úton-módon kerültem ide.
Fontos, hogya testület bizaimát élvezze az
ember, és ez kölcsönös legyen. Mezőbe

rénybői jöttem át ide. Előzőleg a megyei
áramszolgáltató vállalatnál voltam hálózatszerelési, illetve kereskedelmi osztály
vezető. Azután aKörös Volánnál dolgoztam minőségirányitásban. Tulajdonképpen a
Körös Volán minőségbiztosítási rendszerének abevezetése az én nevemhez fűződik.

Ott még ingatlanhasznosítással is loglalkoztam, majd ebből a kapcsolatrendszerből

felajánlották nekem egy MOL tulajdonú kft. igazgatói állását, amelyet elfogadtam, s
ott dolgoztam öt évig Aztán a MOL logisztikai rendszere megváltozott, ezt a kft.-t
eladták, akkor onnan elpályáztam. Mezőberényben, az akkor létrejövő új, önálló
közszolgáItató intézménynek az igazgatói állását vállaltam el. Tehát most is igazgatói
munkakörből kerültem ide át szeptembertől. Mezőberényben városfenntartási,
városgazdálkodási feladatokkal foglalkoztam, hasonló feladatokkal, mint az itteni
Gyomaszolg Kft. Voltam háromszor négy éven keresztül képviselő is, ezért az önkor
mányzati munka áttekintése sem áll távol tőlem. Van egy közgazdasági és egy mű

szaki diplomám, de azért most benevez tem egy szakmérnöki diplomának a meg
szerzésére is, ami kímondottan atelepülés-üzemeltetésről szól, mert rájöttem, hogy
aki ebben a szférában dolgozik, jó tudnia sok modern gondolatot, dolgot, amikre

nyitottnak kell lennie. Amit Mezőberényben nem csinálIam, az az ipari park, és
bizonyos építőipari kapacitás van itt, amit értelmesen kell mozgatni. Ez sem lehe
tetlen feladat, bár Magyarországon olyan recesszió van ma az építkezések területén,
amely most mélyponton van az egész országban. Eterületen újat alkotni nem igazán
lehet, azt gondolom, hogy szívós, kitartó munkával munkát kell biztositani az em
bereknek. Ahogy értesültem ittlétem mostani szakaszában, acégünk "ímidzsét" javí
tani kellene, helyre kellene állítani, mert valamikor nagyon jól csengett ez a név
Érdemes lenne ezt az építőipari kapacitást újra jobban hasznosítani. Én rögtön
készítettem egy programot, ezt követően elmentem a környező települések pol
gármestereihez, és megbeszéltem velük azt, hogy a Jelenlegi helyzetben hogyan
:udunk együttműködni, és hogyaGyomaszolg Kft.-re lehet számítani, bízni benne,
mert a feladatait igenís jól el tudja végezni Ugyanígy ahelyi intézményvezetőkkel,

meghatározott szerepet betöltő vállalatokkal, vállalkozásokkal, ezek vezetőível talál
koztam már, és ezt folytatom ajövőben is. Megbeszéltük atovábbi együttműködésre
vonatkozóan milyen elképzeléseik vannak, mit lehetne jobban csinálni a jövőben?

Természetesen az önkormányzattal, a képviselő-testülettel szeretnék napi kapcsola
tot tartani, a jobbítás érdekében, hogy minden megfelelően menjen Én azt gondo
lom, hogy nagyon fontos feladat a Gyomaszolg és részemről ís az, hogya helyi
kapacitások helyben történő mozgatását megoldjuk. Nincs ennél hasznosabb és
kifizetődőbb a Földön, tehát igyekeznünk kell megfelelni minőségben és árban is
annak akívánalomnak, ami az itteni követelmény. Ennek megfelelően a napi javítá
sokat, épület állagmegóvó intézkedéseket, ilyen-olyan renoválásokat, amikhez nem
közbeszerzés, hanem csak árajánlat kell, mí végezhessük. Az mindenképpen legyen

mindenki számára lontos, itt, helyben, hogy tőlünk kérjen árajánlatot, hiszen bármi
lyen garanciális probléma adódik akésőbbiekben, mi kéznél vagyunk. Viszont figye
lembe kell venni az önkormányzat mindekori teherbíró képességét ahhoz, hogy mit
lehet és mit tudunk megvalósítani. Legfontosabb pedig a lakosság igénye, amit
mindig figyelembe kell venni, hiszen a lakosság felé történő, megfelelő színvonalú
szolgáltatás ahangulatot rendkívüli módon tudja befolyásolni, arról nem beszélve,
hogy emellett környezetünket szebbé, élhetőbbé teszi I Ezeket nagyon fontos dolog
nak tartom.

- Tapasztalatból tudom, hogya gyomaendrődi emberek hangulatára két té
nyező nagy ráhatással van. Az egyik a ko:ztemetők kinézete, állapota, ami a Gyo
maszolgot illeti, a másik aszemétszállítási dij, a lomtalanítás. Erről mit tud meg
nyugtatóan ko:Zólni alakossággal?

- Természetesen nekem is megvan erről a véleményem Igenis, sarkallatos
kérdések ezek Én Mezőberényben is nagyon fontos dolognak tartottam a temetők

rendjét, itt is erre törekszem A múlt havi lapukban megjelent szemétkupacot én is
láttam Elmondhatom, hogya jövőben nem így lesz. Atemető az életünk egy része,
amít az ember akkor kezd igazán komolyan venni, amikor egy bizonyos életkorba
kerül. Innentől egyre fontosabb. IJgy látom, jogosan is. Atemetők érdekében min
den eszközt megragadok ahhoz, hogy rend is legyen. Annyi pénzt kell ide irányítani,
hogy egy elvárható, minőségi szintre emeljük atemetők rendjét, utána az évi ráfor
dításokat meg kell tenní, de akkor már fenntarthatóan, az elvárásoknak megfelelően

Most úgy érzem, hogy Gyomaendrődön picit utól kellene érni magunkat ehhez a
kérdéshez, mert az elmúlt időszakokban atemetők állaga romlott Abelvízelvezetési,
árkozási kérdésben, az utak kérdésében is van elég sok tennivaló. Viszont a ravata
lozó épületeket is célszerű rendbetenni, szépíteni. Aberendezési tárgyak aközterü
leteken, az illemhelyek, a padok, szemételdobók kérdését is át kell nézni, esetleg
vírágosítást, parkosítást végezni Fontosnak tartom még azt is, hogy legyen elég hul
ladékkonténer, hogy abba bele lehessen tenni a száraz virágokat és a többi hul
ladékot. Esetleg kijelölni olyan félreeső helyeket, ahol gyűjtőhely lehet. Ezeket aztán
rendszerességgel kí kell üríteni, hogy ne aszél hordja szét atemetőben aszemetet.
Ezeket aproblémákat áttekintettem, amunkákhoz készítettem egy kis ütemezést is, s
ezt már most, halottak napján, a lakosság észre fogja venni. Szeretnék nagyon
szépen kitakarított temetőket, és remélem hogy meg is tudom valósítani a közelgő

ünnepre. Biztos, hogy lesznek kritikusabb emberek, de szeretném megtalálni az
elvárásnak megfelelő rendbetétel módját, amire azt mondhatják, hogy igen, ez rend
ben van. Mindenképpen fontosnak ítélem ezt a kérdést is, és remélem, hogy az
önkormányzattal partnerként, azokat az ütemezéseket, amelyeket atemetőben gon
dolunk, a későbbiek során meg tudjuk valósítani, és a szükséges anyagi forrás is
rendelkezésünkre áll majd Viszont ehhez időre van szükség a pénz mellett. A
szándék és az akarat ebbe az irányba megvan.

A szemétdíj nagyon érdekes kérdés, mint mindenütt az országban. A szemét
szállításnak mint szolgáltatásnak adolgát atörvény elrendeli. Vannak próbálkozások
világszerte a szemét mennyiségétől függő díjtételek meghatározására Nagyon
gyerekcipőben jár ez még. Fejlettebb nyugati országokban is bonyolult technikákat
próbálgatnak. Iti, Magyarországon ennek a technikai, műszaki hátlere is nehezen
biztosítható, illetve olyan csillagászati összegekért, ami hihetetlen. Ha a mi a le
amortizálódotI, használt, kiöregedett gépjármüveinkre ilyen mérőmüszereket

akarunk, azt talán nem is lehet felszerelni. Többe kerülne a leves, mint a hús. Meg
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás az 4. oldalról.)
kell nézni értelmesen, hogy ami szemét keletkezik aháztartásokban, az ténylegesen
a kukába kerüljön. Aztán rá kell szoktatni az embereket olyan zöld-magatartásra,
hogy ami olyan jellegű dolog, melyet nem érdemes aportájukon tárolni, kerülgetni,
azt inkább tegyék ki, és ne "félkukák" legyenek, hanem lehetőség szerint rakják meg
akukát. Akukaméretekkellehetne valamit variálni, hiszen bármekkora az akuka, az
ürítő kocsinak oda kell érte menni, a fix költsége ugyanannyi Ezeket pedig ki kell
számlázni Innentől kezdve az aváltozó költség, ami akukának atartalmában jelenik
meg, annyira kevés, hogy nem jelentős. Jelen pillanatban jobb rendszert még nem
találtak erre. Nehéz ügy. Ebben akérdésben nem szabad az árakkal nagyon elmen
ni, figyelembe kell venni a lakosság teherbíró képességét és a lakossági szándékot,
akaratot. Nagyon fontos a lakossággal történő együttműködés, mert normális sze
métszállítás sehol sem tud megvalósulni aköz lojális akarata nélkül. Azöld-maga
tartás ehhez nagyon kell EI kell fogadni a lakosságnak is azt, hogy aszolgáltató is
nehézségekkel küzd etekintetben, még akkor is, ha jól akarja csinálni, mert nagyon
nehéz gyakorlatilag megtalálni azt az igazságos középutat, ami mindenki számára
elfogadható. Tulajdonképpen az egyhavi ürítés költségét osztottuk most el négy
részre, de ugyanakkor az egyhavi díjat kell mindenkinek fizetni attól függetlenül,
hogy hányszor teszi ki az edényét havonta. Tudni kell, hogy nem aszolgáltató talál
ja ki, mennyiért viszi el, hanem arendelkezésre álló infrastruktúrának elemzéséből,

az időmennyiségből, aszemét mennyiségéből ennek elszállítására tesz egy irányszá
mot, javaslatot. Viszont mi olyan árért szállítjuk el a lakostól a szemetet, amit a
testület hagy jóvál Az arányosság, amértéktartás, megértés és az együttes gondol
kodás tud eredményhez vezetni. Akormány érdekes gondolata ebben az, hogy talán
2D13-tól államilag, központilag fogják meghatározni, hogy mennyiért kell aszeme
tet elvinni.

• Az ipari parkkal kapcsolatban milyen hírei vannak?
• Még rövid az időm ahhoz, hogy sommás dolgokat tudjak mondani róla.

Áttekintettem, kik "laknak" benne, illetve milyen területek eladása lehetséges még,
és az inkubátorházba van-e valamilyen betelepülési igény Azt mondhatom, hogy
mérsékelten vannak mozdulatok, hogy szeretnének betelepülni, de a felmerülő

elképzelések, igények tisztázásáig csak lehetőségről van szó. Van érdeklődő az
inkubátorházba való költözésre, valamint területi igény is másik esetben. Termé
szetesen jó lenne, hogy minél többen lakják be az ipari parkot, mert akésőbbiekben

apartnerekkel lehetne aköltségekre vonatkozó megállapodást is kötni.
• Közeleg atél' Ahóeltakarítási munkákra megtörlénik-e a felkészülés?
• Akérdés jó, de még havat ne várjunk most ... Azt tudom mondani, hogy ren

delkezésre állnak azok agépek, amelyek eddig is megvoltak Sajnos, új gépek be
szerzése nem történt, csak arégiek maradtak. Szóróanyagunk van, induláskor nem
lesz fennakadás emiatt. A gépek, tolólapok, hidraulikák állapotát az elkövetkező

hónapban végezzük el, megnéztük, hol tudunk beszerezni atörvényeknek megfelelő,

környezetbarát szóróanyagot az önkormányzati utakra, járdákra A "közutasokkal"
személy szerint én is jó kapcsolatban vagyok, tehát ez is rendezett hátteret ad.
Léteznek besegítési lehetőségei is acégünknek, ha esetleg hóáradat esete állna elő.

Úgy hiszem, képes lesz aGyomaszolg afeladatait tisztességesen ellátni.
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Cégvezetési filozófiám az, hogy teljesen

nyitott kívánok lenni. Alakosság előtt nyitva van az ajtóm. Bármilyen bejelentésnek
a fogadására készen állok, és kész vagyok megtárgyalni a lakosokkal a dolgokat,
amennyire lehet, tisztességesen szolgáitatni számukra. Ez a nyitottság nem csak a
lakosság irányában van, de szeretném, ha fordítva is így történne. Alakosok is nyi
tottan fogadnák a Gyomaszolgoti Higgyék el, az a szolgáltatás, ami részünkről

irányukba történik, mindig ajobbítás szándékával történik. Az önkormányzati cégek,
mint mi is, valahol mindig annak tükre is, tehát ezért is fontos, hogy jól dolgozzunk
- tette hozzá Fekete úr. -b-

Állatorvosunk levele
A TETANUS

Ha ezt aszót halljuk, mindig az jut eszünkbe, ha sérülés ért minket, az orvos
azonnal beolt ellene. Vajon miért van ez így?

Okozója egy Clostridium tetani nevű spórásodásra képes, rendkívül ellen
álló baktérium által termelt toxin (méreganyag) idézi elő. A baktérium spórái
akár 30-50 évig is fertőzőképesek maradhatnak a talajban, ahol mindenütt elő

fordulnak( a spórásodás a baktérium túlélési technikája, amikor számára ked
vezőtlen körülmények között védőburkot képez maga köré) Leggyakrabban a
trágyázott, művelt területeken spórásodik a baktérium. Ez azért fordulhat elő,

mert az állatok vastagbelében ez a baktérium nagy tömegben előfordul, sza
porodik, és így a béltartalom normál részel Akkor idéz elő problémát, ha
szövetek közé jut, és ott afeltételek megfelelőek aszaporodásához. Mivel asza
porodásához az oxigén jelenléte nem szükséges (oxigén jelenléténél nem sza
porodik l), ott kezd el szaporodni és méreganyagokat termelni, ahol ez fennáll.
Ezek amély, szúrt sebek, patkol ás i sérülések, pártaszél letaposása, mély, hara
pott sebek, zúzott, roncsolt, gennyesedő sebek. Gyakran társul afertőzés afer
tőzött területeken végzett rutin eljárásokhoz, mint a bárányok, malacok farok
kurtítása, ivartalanitások, fogváltás kutyánál. Szóval hosszú a fertőződések sora
és a lehetőségei

Az állatok sem egyformán érzékenyek abaktériumra. Aló alegérzékenyebb,
utána a húsevők, sertés, szarvasmarha, kiskérődzők az érzékenység i sorrend A
fiatal egyedek mindig érzékenyebbekl Amadarak, hidegvérűek nem betegszenek
meg.

Asebbe jutó baktérium ott, helyben kezd el szaporodni és toxint termelni,
amely később a tüneteket okozza. Aszó, hogy Tetanus - merevgörcsöt, izom
görcsöt jelent. Atoxin az idegek mentén, avérpályán keresztül és anyirokrend
szeren keresztül jut el aközponti idegrendszerbe, majd innen terjed szét. A lap
pangási idő 24 órától 3-4 hét is lehet (leggyakoribb az 1-2 hetes lappangás).
Két formáját különböztetjük meg A "leszálló" vagy általános formánál a fejen
kezdődik amerevedés, majd fokozatosan áttevődik a nyak és atörzs izmai ra. A
"felszálló" formánál a görcsök a sebzéstől kiindulva okoznak a környezetében
izomgörcsöt, majd innen tevődik át a szomszédos izomcsoportokra, törzsre,
nyakra, fejre. Az elhullás oka a toxin okozta légzőközpont-bénulás l

Aki látott már tetanuszos állatot, soha nem felejti ell Az izmok deszkasze
rűen megkeményednek, afülek mereven állnak, az orrnyílások trombita szerűen

kitágulnak (nem egy művészt ihletett már meg a látványl). Az állatok mozgásra
képtelen, merev tartásban állnak. Ingerlés esetén az izomgörcsök fokozódnak.
Ha egy állatorvos találkozik egy beteg állattal, egy tapssal el lehet dönteni a
diagnózistl A beteg állatok 90%-a elhullik kezelés nélkül. A gyógyulás hosszú
hetekig el húzódik. Lassan oldódó izomgörcsök, ingermentes környezet (sötét,
zajmentes tartózkodási hely). A gazdák részéről aggodalommal teli hetek ezek,
mert nagyon lassan gyógyul a beteg. Az állatok szemében mérhetetlen félelem
látszódik. Félelem az ingerektől, lélelem a kezeléstől, mert a tudat megtartottl
Rendkívül nehéz a megfelelő folyadék, és táplálék bevitel abetegekbe.

Abetegség elleni védekezés kettős. Sérülés esetén (a seb feltárása - oxigén
juttatása a sebbe, baktériumok kitakarítása), tetanusz elleni szérum, antibioti
kum alkalmazása lehetséges a sérülés után azonnali A másik lehetőség az
immunizálás, vagyis amegelőző védőoltás, amit abetegség agresszivitása miatt
évente újra kell ismételni

Dr. Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30. • 5500 Gyomaendrőd, Fő út 149.
Tel. +36/30/9032-998
konde.sokoldal.hu • e-maii: konde@kondorosiktv.hu

1. Apénz nem boldogít, de kényelmesebb egy Mercedesben sírni, mint egy
biciklin.
2. Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg a rohadékok nevéLI
3. Segíts a bajbajutottakon és emlékezni fognak rád, mikor megint bajba
kerülnek.
4. Sok ember csak azért él még mindig, mert törvénybe ütköző lelőni őket.

5. Az alkohol nem megoldás, de atej sem az l
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DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

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

AKCIÓS AJÁNLAT

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása.

• Nehézgép szállítása trélerrel.
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék átvétele
díjmentesen .

Elérhetőségek:

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

Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

, "" .)

TEMETKEZESI SZOLGALTATAS~;
.,'

"-'<
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FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

, kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636
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t "Szép ruhában, arany ajtón .
~.

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

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám

t 06/30/630-80-97 Csó1<e Já.nos
(~r GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.,
;~~ Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 ,
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: • Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás :
• Magánnyomozást vállalok!

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

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!'- _~ár:~~l~ ~~:~:d:ö~ ~:c:k~ ~._5:._.J

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

szombaton: 8.3O-12-ig

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs út 63.

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

STIHL láncfűrészek • Szegélynyírók, kaszák
Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbeni
Mosógépek, hűtóK, fagyasztószekrények

Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények l

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

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

nagy választékban!
Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések l

Fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani.

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

.. ,
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

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

'u~\ TELJES ARUCSERE!
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A RÓZA KFT. JUBILÁL
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Nem régen múlt tíz esztendeje, hogya Róza Kfl. ünnepelhetle a megalakulasanak,
indulasanak tizedik éviordulÓjal. Róza Vendeit, a cég egyik tulajdonosat kérdeztük az
indulas körülményeiről, az elmúlt tíz év eseményeiról, fejlesztéseiról, és napjaink kilata
sairól.

Arendszervaltas környékén acsalad, szüleim, testvérem és én kitalaItuk, hogy vala
mibe bele keltene fognunk, és jött az öttet, hogy vagjunk bele a papirdoboz gyartasba.
Eleinte garazsban, udvarban, fólia sator alatt működtünk. Aztan kicsit jobban ment, jöttek
amegrendelések, tudtunk felvenni embereket is

- Milyen jellegű termékekkel indultak?
- Legelőször a hajdani bútorüzemnek szallítottunk dobozokat, amibe a bútoraikal

csomagoltak. Hullamlemezbe, hullampapírba, dobozokba, de nem csak búlorokat cso
magoltunk, és mostmár meg főleg nem, hanem élelmiszeripari, süteményes, tésztás,
elektronikai ipari termékeket. A helyi ipari üzemek közül is többnek szallítunk, mint a
Mamut tech, aVTT, ahalászok ..

Olyan dobozokat is készítünk, amiken nyomatok is vannak, szitázotlak, vagy kasíro
zottak, amely eljárás lehetővé teszi, hogy fotó minőségű nyomat is kerülhet adobozra. A
stancolt, tehat bármilyen kivitelezésű dobozok és gyűjtőkartonok is szerepelnek palet
tankon. Alegkisebb dobozoktól kezdve aszekrény méretű dobozokig vállalunk készítésl.

- Pillanatnyilag hány fő dolgozik az üzemben?
- Most 15 fő termel, állandó alkalmazotlként, határozatlan idejű alkalmazasban.
- Mityen lehetőség kínálkozik esetleges fejlesztésre, bővítésre?

- Folyamatosan bővítünk, mint az elmúlt években is, ahogy csak lehetséges Több-
ször palyáztunk már, példaul telephely bővítésére, gépekre, eszközökre, minőségirányítasi
rendszerre, adolgozók képzésére Most éppen előkészités alatl ali egy raktárépület épí
tése az Ipartelep úti telken, mint palyázati bővítés. Továbba még néhány gépet is sze
retnénk venni, amivel magasabb igényeknek meglelelő, jobb leldolgozotlságú dobozokat
tudunk előallítani.

- Mifyen további megrendetőkket áll kapcsolatban aRóza Kft.?
- A termelésünk negyede körülbelül helyi megrendelőkhöz jut. Viszont Békés

megyében különböző helyekre, Linamar Kft, Hirschmann Electronics, orosházi Linamar.
de szamtalan pékségnek, csavarüzemnek dolgzunk, viszont jelentős mennyiségű termék
különböző fővarosi megrendelőknek megy Közvetlenül külföldre azonban nagyon
keveset szallitunk még. Viszont amagyar exportőrök egy része ami dobozainkban szal
litja atermékeiket külföldre, akikkel kapcsolatban vagyunk.

- Milyen egyéb irányba tehet elképzelni a bővülést?

- Viszonylag sok területen tudunk mozogni, mert a kis- és középszériás megren-
delőketlehet és tudjuk kiszolgaini Ez azt jelenti, hogya néhány darabos megrendeléstől

anéhany ezer darabosig tudunk versenyképesek maradni, az ennél nagyobb számú meg
rendeléseket apapírgyarak sokkalolcsóbban meg tudjak csinálni. Tehal ezen aterületen
van lehetőségünk mozogni, és aspecialis igényeket kielégítő dobozok készitését tudjuk
inkább vállalni

- Hogyan kerültek jetenlegi telephelyükre, agarázstól kiindulva ... ?

- Egy időben, nem olyan régen, megszigorodtak a telephely lenntartasanak a
feltételei, meg egyébként is olyan körülmények között dolgoztunk, hogy azt mar nem
lehetett tartani, mert nem feleltünk meg a legalapvetőbb tűzrendészeti, munkavédelmi
előírasoknak, ezért kerestünk egy olyan telephelyet. ahol normalis körülmények között, jó
feltételek mellett lehet dolgozni, üzemet kialakítani. Az ipari parkban talaltunk egy el
hanyagolt, de jó állapotban lévő épületet 2üül-ben, ezt sikerüll kedvező áron meg
vasarolni. Ez után nem sokkal elkezdődött az ipari park kiépitése, és akkor csatlakoztunk
az itteni közművek nagy részéhez Aztán fejleszteni kellett, ami zömében palyázati támo
gatassal történt

Atelephely megvétele utan azt rendbe is kellett tenni. Nem volt villanyvezelék, nem
volt víz és atöbbi, erre palyáztunk, meg vettünk gépeket, amelyekkel igényesebb dobo
zokat lehetetl készíteni. Majd, következő lépésünk a minőségirányítasi rendszer (ISO)
kialakítása volt, amit nagyobb ügyfeleink megköveteltek, ami nélkül nem lehetett volna
őket megtartani már. Azonban nem ártott ez nekünk sem, hiszen bizonyos rendszeres
séget, tervszerűséget hozott a munkánkba. Gépeket folyamatosan vasároltunk, nyo
matkészités és igényesebb munkák végzéséhez, valamint astancoláshoz megtelelő szer
szamokat magunk is tudjunk készíteni Bóvítettük az épületet, hogya készáru nak nagyobb
hely legyen, sem iroda, sem szociális blokk nem volt. Most még tervezzük néhany gép
beszerzését, raktarépület lelhúzásal.

- Volt-e ráfizetéses évük?
- Sajnos volL Akózismert körbetartozasok bennünket is állandóan érintettek. Ezért

ébernek kell lenni, hogy kiben bízunk meg és milyen mértékben. Eddig minden évben,
sajnos, vollak behajthatatlan kintlévőségeink, akar több millió forint is. Ez pedig nagyon
megviselte az adott éveL A gazdasági valsag bennünket is érintett, mert a legnagyobb
vasárlóink a német aulóiparral vannak kapcsolatban, és ekkor visszaestek a megren
delések. Kértünk és kaptunk a helyi munkaügyi központtól munkahelymegtartó tamo
gatast, ez néhany, kritikus hónapban atsegített bennünkel Négy dolgozó bérét kipótolták

Az idei első kilenc hónap körülbelül olyan volt, mint aválság előtti időszak Az biz
tató, hogya rendelésállományunk valamennyi növekedést mutaL

- Milyen hosszú vagy rövid egy-egy rendelés leszállítási ideje?
- Több év alatt kialakítottunk Bela Atlila vezetésével egy olyan rendszert, amit ne-

vezhetünk vállalatiranyítási rendszernek is. Már az arajanlat kéréstől az aru leszamla
zasaig egy rendszeren belül kezelünk mindenféle lépést, adatot, és ez nagyon meggyor
sílja az ügyfél kiszolgalasáL Atermelésben is minden egyes lépés dokumentalva van. A
hasonló nagysagrendű üzemeknél mi állalaban rövidebb szállítási időt tudunk biztosítani
Adolgozóink is atérzik aleladatok súlyat és elóiordui, hogy valamit abba kell hagyni egy
másik rendelés sürgősebb voila miatt. De jól oldják meg az ilyen kisebb bonyodalmakat.
Rugalmasnak kell lennünk, ha túlóra adódik akkor azt is el kell vállalni. Általában négy
öt napra tudjuk vállalni a dobozok leszallitasát Van ettől rövidebb, de - bonyolultabb
feladat elkészítéséhez - hosszabb hataridő is

- Milyen visszajelzéseket kapnak a leszállítotl késztermékekkel kapcsolatban?
- Aki nem elégedett, azt kevésbé ismerjük, mert az szó nélkül itthagyott bennünket,

vagy el sem jött, ha olyan hírünket hallotta, de általában pozitív avisszajelzés. Sok olyan
ügyfelünk azért jött hozzank, mert itt rugalmasabb, barátságosabb kiszolgálásban része
süL Adolgozók is tudják ezt, hogy az ügyfelet barátsagosan kell fogadni nekik is ahibát
lan termékek legyartása, leszállitása közben. így aztan mindent elkövetünk, hogy az ügy
felek elégedettek legyenek.

- További sikeres éveket'
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A részletekkel kapcsolatban

keresse helyi értékesítőinket:

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

Galambos Mihály - 70/225-4166

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

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PA ÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

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

! CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR,
I Rendel:

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

o idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási
..~,... rendellenességek megszüntetése

-=r~ rr':-=-'" •nyaki eredetű szédülések megszüntetéseW: .sportséri~lések, ~zületi bánt~lmak kezelése
~' • hagyomanyo,s ~nal o;o,slas
.~ o fulakupuD.huras fogyokura

, j;}f o porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli,
: megszüntetése,
! dr. Garzó Péter természetgyógyász
I

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

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, fOmagvetés, akár nagyobb területen iSi

Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását
Gallyzúzás, aprítás géppel

25 mmagasságig emelőkosaras fanyakazás, gallyazás
Vízi létesítmények (stég) építését,

kisebb építési munkák lebonyolításátl

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

hermannkert@fibermall.hu

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

~~~ ALE~JOBB

dP/C> ~t HA~NALTRUHA
,- UlI n.L~ UZLETEK :

'ÚJ ÖSZI ÁRU ÉRKEZETT '
NADRÁGOK ·PULÓVEREK ·NÓI FELSÓK

GYEREKRUHÁK •MELEGÍTÓK
Gyoma Kossuth u. 30.· Nyitva: Her!ölöl- Pentekig 9.0D-17.00·/g Szombat9·12·ig

Enáröá Fö tit· Mikes til sarok - Nyitva: Her!ötö/· Pentekig 8.30-12.0D-ig 13.3D-17.30.ig SIombaI8.3D-12.00·ig

~~@B~~~
, , , If ,

JATEKOK·CSOMAGOLOK·BOGREK
" "

DISZTARGYAK •AJANDEKOK, , ,
ORAl· KELETI TARGYAK

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)
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"Jobbik" vélemény

"Mondj igazat, betörik a fejed!", avagy
MENNYIRE KOMOLY TÁRSADALMI PROBLÉMA?

Szinte már akönyökünkön jön ki, hogy Magyarországon demográliai válság van a
fejlett, nyugali államokhoz hasonlóan nálunk is csökken aszülelésszám, elöregszik alár
sadalom, egyre több az ellartott. és egyre kevesebb amunkaképes, termelő ember Ez így
igaz, de mi lenne, ha lolytatnánk asort egy ,.rémísztő" információval? Ma Magyarországon
minden második csecsemő cigánynak születik. Végig tudjuk gondolni, mit is jelent ez
valójában? Azt. hogya most születendő társadalom ötven százaléka olyan környezetbe
csöppen és nő fel, ahol- tisztelet akivételnek - amunka becsülete, atisztességes megél
hetés nem létező fogalmak Ellenben van bűnözés alsó- és felsőfokon, iskola- és munka
kerülés, anormális, törvényiisztelő életbe való beilleszkedés elutasítása Szinte senki nem
akar beszélni erről az óriási problémáról, amit az utóbbi kél évtized kormányai (a jelenle
givei együtll) rendre aszőnyeg alá söpörtek, bal- és jobboldal egyaránt. Ők nem foglalkoz
tak akérdéssel, mi meg nyögjük, amíg bírjuk...?Acigányság jelentős része, kihasználva a
lehetőséget, ráállt amegélhetési gyerekcsinálásra, de nem családszeretetből, hanem mert
pénz van benne.H Ahuszonnegyedik órában vagyunk, de talán már túl is léptük pár perc
cel. Már most a nyakunkba szakadt egy olyan társadalmi réteg, aki nem tud aláírni egy
munkaszerződést, mert nem járt iskolába, nem tud dolgozni, mert nincsen szakmája, és
nem is akar, mert otthon ezl "Ianulta". Aközmunkaprogram csak ideiglenes megoldás,
mert ezek az emberek nem fognak évtizedekig virágágyásokat kapálgatni, és egyébként is,
aki nem termel, az milyen értéket állít elő? Meddig lehet ezt - csúnya szóval - finan
szírozni. ..? AFidesz-KDNP kormány a201 O-es választást megelőzően azt ígérte, két hét
alatt rendet tesz, megleremli a közbiztonságot. Ehhez képest ma egyre nő azoknak a
településeknek aszáma (elsősorban Borsod, Heves, Szolnok megyékben), ahol amagyar
emberek már fényes nappal is rettegve lépnek ki az utcára. Szaniszló Ferenc (Echo TV,
Világpanoráma) ki merte mondani, hogy ez már nem cigánybűnözés, hanem cigányterro
rizmus, meg is bünlelték érte acsalornát félmillió forintra. Nincs közbiztonság, viszont ha
valaki kimondja az igazságot, az bűn. Hajrá, Magyarországi

És ha a másik oldalt nézzük? Egyre inkább nyilvánvaló, hogy kormányunk nem
törődik akispénzű emberekkel, pimaszul hazudozva terelgetnek bennünket anyomor felé.
Persze, meg lehet magyarázni, mi miért történik, de az egymást követő megszorító
intézkedések, adóemelések rajiunk csattannak, amíg a"polgár", alelső középosztály jöve
delme egyre inkább nő, kilátásai napról-napra Jobbak De, ugyan hogy vállaljon felelős

séggel gyermeket az aszülő, aki 70-80 ezer forintot visz haza havonta, és ez az összeg vi
szont csökkenni fog, söt. agyorsuló inflációval az értéke is romlik? Akormány acsaládról
beszél, a jövőről, miközben Orbán Viktor cinikusan azt nyilatkozza, hogy az adópolilika
nem szociálpolitika... És még annak akevés gyermeknek is igyekeznek átmosni az agyát.
mert tavaly áprilisban állítólag keresztény-konzervatív többség került hatalomra, de mintha
minden maradt volna arégi .. Nézhetjük avalóságshow-k deviáns, strici, és ringyó "sztár
jait" atv-ben, lehel rendezni melegfelvonulást. legyünk rá büszkék, ha "másnak" érezzük
magunkat, az utcán sétálva elgondolkodhatunk azon, hogya szembejövö fiatal lány vagy
fiú, éljünk a mának, fogyasszunk mindent, amiért pénzt lehet kérni, ne vállaljunk gyer
meket, mert akarrier sokkal fontosabb ...

És amikor az ismerőseinkkel beszélgelünk, kivélei nélkül mindenki azt mondja, hogy
itt valami nagyon nincs rendben ... És az óra ketyeg rendületlenül, magyaroknál, cigá
nyoknál, családoknál és egyedülállóknál egyaránt.

Csak egy valódi változás adhat reményt az életünkben, legyünk is hozzá valamit, hogy
így történjeni

Jobbik Magyarországért Mozgalom gyomaendrődi alapszervezete

Földönkívüli témák a Galaktika Napon
Ez évben 12. alkalommal szeptember lD-én került sor aGalaktika Baráti Kör és

aMagyar Ufókulaló Szövetség közös egynapos rendezvényére.
Gyomaendrődön a Tisza Kálmán Szakképző Intézet (a volt Bethlen Gábor

Szakképző Iskola) ebédlőjében Afinom ebéd elfogyasztását követően immár hagyo
mány, hogy aGalaktika Baráti Kör tagjai szakmai napot tartanak Ezen atalálkozón
ismét olyan neves személyek lartoltak előadást, mint Nemere Islván, Kalmár János
és Sós Tibor.

Sós Tibor előadásában az érdeklődök egyebek közt megismerkedhettek a
magyar X-aktákkal, azaz megtörlénl Uló-eselekkel és érdekes esetlanulmányok
kal.

Honnan jöttök, idegenek? - ez már Kalmár János kutató előadásának címe,
melyet ugyancsak nagy érdeklődéssel hallgatott a közel 70 fős közönség, hiszen a
főldi építmények, piramisok, megalitok elhelyezése lehet. hogy nem is véletlen
szerű?

A rendezvény zárásaként Nemere István, mint jól ismert sci-fi író, előadását

hallgathatluk egy elképzelt világegyetemi forgószínpadról "Titokzatos világ" címmel
Arendezvény akéső délutáni órákban baráti beszélgetésekkel zárult.
A Galaktika Baráti Kör ezúton is megköszöni a Tisza Kálmán Szakképző Inté

zetnek és Gyomaendrőd Önkormányzatának, hogy egy országos civil rendezvényt
támogatotfl

SACRAMENTUM

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

AGRO ÁRUHÁZ
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!

Mécsesek, gyertyák, kályha, kandalló
Műanyag kuka, munkavédelmi kesztyű, bakancs
Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

?~ ?'ItMé Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032
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Olvasói levél
Nagytestű állattetem bűzölgött...

A napokban rettenetes bűz terjengett a levegőben Gyomaendrődön, az Új
kert soron. Aztán kiderült, hogy mi rejtőzik a bűz mögött, mi okozza.

Lakossági bejelentés által eljutott az önkormányzathoz is a hír Az önkor
mányzat kiküldte az illetékeseket.

Egy hét kellett ahhoz, hogy megtalálják. Mindent találtak, csak sokáig azt
nem, amit kellett volna. (Vagy nem is akarták megtalálni ...?- lehetséges)

Végül rábukkantak az egyik tulajdonos földjén, a tanyáktól ötven méterre.
Egy nagytestű állattetem volt ott elásva úgy, hogy vagy negyven centi föld volt
rátemetve. Akörnyékbeli kóborkutyák kikaparták. Az állat valószínűleg ló volt.

A dűlőút mellett, egy kukoricatáblában találták. Lehet, hogy aki ezt tette, a
szeme se rebbent ..

De ne menjünk messzirel Az Ipartelep út mellett, aszeszfőzdével szemben,
akövesút mellett atemetőben, már vagy öt évé ott lógott egy nylon zsák döglött
tyúk Senki nem vette észre(?)I IVlost pedig egy nagy csomó döglött hal lóg a
fára felakasztva. Senki sem látja, érzékeli mégi

Miért vannak a településőrök, ha nem ügyelnek aváros rendjére?
Ha igy haladunk mások is így csinálják, és Gyomaendrőd környéke

dögiemető lesz, ha a mostani tettes nem kapja meg améltó büntetését.
Szeretném megkérdezni, hogy az ilyen település egy város? Ahol az

emberek eHélét meg mernek csinálni? -D. 1.-
:j:: * *

Szerkesztőségünk utána járt a polgármesteri hivatalban a döglött ló
ügyének A hivatal "műszaki" osztályán érdeklődésünkre elmondták, hogy az
állattetemet kiásták, és elszállították agyepmesteri telepre. Aföldtulajdonost is
megtalálták, valamint az elkövetőt is, aki ellen megindult az eljárás. Alákra
lógatott, akasztott zsákokról, dögökről egyelőre nem tudnak.

KIDS CLUB ÉLMÉNY AGYEREKNEK!
(Folytatás az 1. oldalról)
ezen kívül számos ajándékot, illetve egy English Zone online játéktár regisztrációt
(20 ezer Ft értékben) is tartalmaz, amit a klubtagok szintén megkapnak a csomag
részeként.

• On mióta vezeti aklubokat?
• 2010 novemberre óta vagyok klubvezető. Óvodásoknak és kisiskolásoknak

egyaránt tartok foglalkozásokat. Véleményem szerint aKIDS CLUB hatalmas előnye,

hogy itt agyermekek motivációt kapnak, élményekkel gazdagodnak, és megszeretik
az ango/ nye/vet. Erre had említsek egy példát voll olyan kisiskolás kislánya cso
portomban, aki nem szerette az angoll, ezért anyukája elhozta hozzánk. Két alkalom
után agyermeket nem lehetett többé kirobbantani aKIDS CLUB-ból, azóta megsze
rette anyelvet, és az iskolában is az angol akedvenc tantárgya Tehát, aKI DS CLUB
biztosítja agyermekek számára anyelvvel való első találkozás pozitív élményét.

• Aheti egy alkalom elegendő arra, hogya gye
rek megtanuljon angolul?

• Ne becsüljük le gyermekünk felfogóképességét
és memóriáját, de természetesen ezek a gyerekek
nem csak nálunk "tanulnak", nem csak a klubban
foglalkoznak az angol nyelvvel! Az általános tapasz
talatok azt mutatják, hogya klubtagok nagyon
szívesen hallgatják a CD-nket, nézegetik, illetve a
nyagyobbak már olvasgat ják akönyveket otthon is,
és így szórakozás közben, tudat alatt mélyítik el a

..-......._ nyelvet. Sőt, talán ami a legtöbb szülő számára
hiheletlenül hangzik, nagyobb gyerekek - az isko

laival ellentétben - nálunk szinte kikövetelik maguknak aházi feladatot. Ez atény is
azt mutatja, hogyaKlOS CLUB-osok nem érzik kényszernek és tanulásnak az angol
nyetv elsajátitását, és szívesen foglalkoznak vele szabadidejükben is. Az otthoni
"tanulást" kiválóan segíti a mai információs társadalmunk gyermekeire szabott
English Zone nevezetű internetes játéktárunk is, amely honlapra otthonról belépve a
KIDS CLUB-os gyerekek rengeteg angol játékot találnak. Ez is kiváló módszere szók
incsük bővítésének, tudásuk elmélyítésének Ezen kívül természetesen minden
foglalkozásunkat úgy építjük fel, hogy az új anyagrész mellett igen nagy arányban

60. házassági évforduló
SIPOS DEZSŐ és neje, SZUJÓ ETELKA 2011 október 7-én ünnepli 60.

házassági évlordulójátl
Ebből az alkalomból szeretettel köszönti őket lányuk, fiuk, menyük, unokáik

és dédunokáikl

"Sok éve már, hogy egybekeltetek, örömben-bánatban együtt küzdöttetek.
Ha baj ért óvtatok, védtetek, s ezért így mondanak köszönetet. Köszönjük asok
jót, mit kaptunk Tőletek, köszönjük, hogy felneveltetek, és mindig segítettetek,
s ily módon kérjük aJó Istent, sokáig éltessen Titeketl"

szerepel a régebbi ismeretek fetelevenítése - természetesen mindig más formá
ban.

• Azok agyerekek is járhatnak aKJD5 CLUB-ba akik az iskolában már tanul
nak angolul?

• TermészetesenI Egy idegen nyetv etsajátításakor soha nincs olyan dolog,
amire más tantárgyak esetén azt mondanánk, hogy fölöslegesi Egy nyelvnél soha
nem tudhatjuk, hogy mikor lesz szükségünk egy bizonyos kifejezésre, és minden
egyes megtanult szófordulat csak gazdag it ja a kifejezőképességünket, gyarapítja
tudásunkat.

Sok, már iskolás kisgyerek szüleitől kapluk azt avisszajelzést az évek folyamán,
hogy amióta agyerek KIDS CLUB-os, azóta sokkal jobban szeretí az iskolai angol
órákat és ügyesebben, bátrabban is szerepel azokon. Ugyanez atény igaz azokra a
kisgyerekekere is, akik már jóvat az iskolai oktatás megkezdése előtt foglalkoznak
idegen nyelvvel Aklubfoglalkozásokat átható játékosság elve miatt ezek agyerekek,
mire iskolába mennek, már szeretik az angol nyelvet, és sokkal magabiztosabbak
lesznek társaiknál. Általánosságban így sokkal könnyebb ott adolguk, hiszen szá
mukra már nem idegen anyelv hangzása, több szóval és kifejezéssel már tisztában
vannak, ami csak tovább növeli önbízalmukat és sikerélményüket a nyetvtanulás
terén. Sőt, lehetőségként még az is fennáll aszülők és agyerekek számára, hogy az
iskolában kötelező nyelvként egy másik idegen nyelvet válasszanak, az angolt a
kisgyerek aKIDS CLUB-ban folytassa tovább párhuzamosan.

• Beszélne eddig szervezett klubjaikról?
• 2010 márciusa óta vannak klubtagjaink. Azóta több mint 60 gyermek tapasz

talta meg velünk, hogy milyen vidám dolog angolo2Oi aKIDS CLUB-ban. Főként a
Margaréta Óvodában és az Inter Nyelvstudióban vannak csoport jaink, de atabvalyi
évben Mezőtúron is tartottunk klubokat. Ami még fontos, milyen formában talátkozik
a kisgyermek először az idegen nyelvvel, hiszen az első találkozás egész életére
meghatározó élmény a nyelvtanulással kapcsolatban. A KIDS CLUB-módszer biz
tosítja, hogy az első találkozás pozitív élményt nyújtl -xx-
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• APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK c APRÓHIRDETESEK • APRÓHIRDETESEK •

OKTATÁS/ÁLLÁS/MUNKA

:.~~PíR PAPíR írószer;;;;l·'''.
, (Kossuth u. 34.)

,, november i-jével elköltözik .
. a volt Háztartási bolt helyére

(Kossuth u. 31_, a ,,6-os" bisztró mellé)1

Kínálatunkból:
selyemvirágok • mécsesek· játékok

írószer • nyomtatvány...

Új árukészlettel, óriási AKCIÓKKAL
és nagy szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

,~ Amíg a szülő vásárol, játszósarokban töltheti az időt

a baba, a kisgyerekl

lános iskolásokanak (1-8. oszt) Iskolai
dolgozatlapok megrendelhetők Kor
szerűen felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen biztosított. Cél aminél
jobb iskolai eredményelérésel Az Ön
gyermekéért dolgozoml Érd.: 30/856
32-18

Angol nyelvoktatást vállalok általános
és középiskolásoknak. I.ár: 1000 Ft/45
perc Érd:06-30/325-8406
Tisztelt Szülők l Korrepetálás, feIzárkóz
tatás, magánórák, fejlesztő foglalkozá
sok, dolgozatokra középiskolai felvéte
lire, versenyekre való felkészítés álta-

Rendőrségi események!
(Folytatás az 1. olda/ról)
26-án kértek segítséget a MÁV dolgozói, miszerint egy utas hamisnak lát

szó utazási kedvezménnyel utazott A hölgyet előállították, ellene okirathami
sítás miatt indult eljárás.

26-án, a körösladányi úton, egy álló teherautóba hátulról belerohant egy
személygépkocsi, mert avezető nem észlelte, hogya teherautó áll. Aszemély
kocsiban utazó három személy közül nem sérült meg senki.

27-én, az esti órákban igazoltatott ajárőr egy férfit, akiről tudták, hogy elfo
gató parancs van ellene kiadva, ezért elfogták, és abékéscsabai fogdába szállí
tották

Tisztelt Hirdetönk!
Az Új Gyomaendrődi HIrlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik a Dél-Alföldi megjelenésű iRÁNYÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogy a bekűldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat is!

Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. u.
25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2L~3·633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidő minden hó 25·ei
,--------------------------------------------------------------------------------------------~

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
l Feladó neve: '" .. .. j
i Címe: . i
I Cserebere (apró-) hirdetés sz~~e~~(.~.~~~~ZO) :......... :

................
,

..............•• . ........••...........•

Telefonszám . ..

U~~~(!~ ~~ ..~:·~~:!~L (~~~~~~~!?_!~~~~~~!!J

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u. 64. 06/30/4643956

...

Gyoma, Arany J. u. 16. sz alatt 4 szo
bás, összkomlortos ház eladó Érd.
20/5266-573 -b-4x-

Gye., Vásárléri Itp.-en földszinti, egyedl
mérős 1,5 szobás lakás kiadói Érd.
70/366-28-11
Rövid határidővel, sürgősen, minimum
3 szobás családi háZat, akár hosszú
távra, bérelnék a gyomai részen I Érd.
20/555-42-19

Keresem spániel, fekete-vörös színű

öreg kutyámat! Érd.: 66/386-034
Fodrász házhoz Jarl Érd.: 70/455-95-15
Méhcsalád 20 db, NB keréken elado.
Érd. 30/4767-486

Gye, RákóczI u.-ban 4 szobás, dupla
fürdőszabás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel, beren
dezéssel eladó. Érd. 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

1 . VEGYES-
-~-~--- - -----

Gyomán, Arany J. 25., 845 mLes lelken,
145 m2-es, 5 szobás, összközműves

vályogház melléképülelekkel (vállalko
zásra alkalmas), azonnal beköltözhetően

eladó - net bekötve. (Akár két generáció
számára is kialakítható) I.ár 9 M Ft.
Érd. 20/221-66-33 -b-4x-

Gyomán, hamvasztásos temetésre alkal
mas sírhely, kész gránit, járdával, sírem
lék garnitúrával, koszorútartóval eladó.
I.ár 300 EFt. Érd. 66/285-469 -b-4x
Masszázsoktatás kezdőknek és haladók
nak. Érd. 06-30/320-81-89

4,5 M Ft. Érd: 70/2015-208; 66/282
148 -b-4x-

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert) viz
parti telek eladó. I.ár 2 M FL 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 telek
kel eladó I.ár 3,45 M Ft. Érd 20/4132
770; 62/322-572 -b-4x-

Gyoman, a ZrínYI M u. 1/5 sz. alatti
kertes családi ház eladó. Érd. 30/488
43-94; 30/216-70-85
GYe~Templom-zugban vízpartra menő

ingatlan eladó, villany és fúrott kút van,
4614 m2. I.ár 2500 FI/ m2. Érd.:
70/9438-212
-~pcoTTlán:::-Y:C-1 M"'---:.u"C':ú-c.1"kCi:h-=s"'zá-::;ntCTo""ös=-=s-=-z-
komfortos tanyával eladó. I.ár 4,5 M Ft.
Érd. 70/513-77-92; 30/563-22-08 -b
4x-
Gye, Oregszőlő, Diófa u. 13. sz. alatt
családi háZ eladó. Villany, víz, gazdál
kodásra alkalmas épület és nagy telek
van. I.ár 1,7 M Ft. Érd. 30/359-52-01
-b-4x-

INGATLAN

Október 6. Itp.-en 4szobas, 1. em. lakás
eladó. I.ár 7,5 M Ft. Érd. Szabó Imréné
Október 6 ltp. 8 Ih. I].

Fő úton társasházban (Kollmann), 3
szobás, 74m2-es, 2. em. lakás eladó.
Érd. 70/389-44-95

Gye, Október 6. ltp-en 2szobás, 3. em.
lakás eladó, vagy nagy kertes háZra
cserélhető Érd.: 20/5767-879

Vásártéri ltp., Cép. BIh. 1. em, közép
ső lakás felújítva, konvektoros, kis szo
bában csempekályha van. Családi okok
miatt eladó I.ár 6,3 MFt. Érd. 30/6955
561

Vásártéri ltp-en, földszinten, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó Érd. 30/621-8612
Söröző teljes berendezéssel, I. kategó
riás játékteremmel eladó. I.ár 9 M FL
Érd 30/628-61-72
Vásártér! Itp.-en 2 szobás, 2. em, erké
Iyes, részben felújított lakás eladó 6 M
Ft. U.itt biliárdasztal eladó 110 E FL
Érd.: 30/628-61-72

Gye, aVasártéri ltp 27-ben 2 szobás,
erkélyes, 3. em lakás eladó. Termőföldet
beszámitok. I.ár 5,6 M Ft. Érd.: 20/805
44-21
Gyo má'-=-n,"""a"t-:-er=mTráI"fú~'rd"'"őC;::Chö=z""k""'öz-:-re1---(:mO
m) összközművesített, 2 szintes vízparti
nyaraló stéggel eladó. Érd.: 20/530-96
37
Vásártér! ltp -en, 4 lakásos társasházban
3 szobás lakás garáZzsal, alsórésszel
eladó, vagy kertes házra cserélhető. I.ár
8,6 M FL Érd. 30/488-43-96; 30/944
1847 -b-4x-

Gye, Vásártéri Itp.-en 25. ép. 6 lakásos
társasházban 3 szobás, erkélyes, 74 m2

es 1. em. 3. sz. lakás, 12 m2-es alsóépü
lettel eladó. I.ár 10M FL Érd. 10-18
óráig 66/283-863 -b-4x-

Recsegés-zugban telek faházzal, horgá
szati joggal eladó lár 3,5 M Ft. Érd.:
30/3396-840 -b-4x-

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garáZzsal eladó - kisebb
csere érdekel. L ár 11,5 M Ft. Érd.:
66/284-295; 30/249-76-22 -b-4x
Gye, lélkomfortos parasztház, beköltöz
hetően, Kálvin u. 57. sz alatt, eladó. I.ár

Gyomán, aZöldlaposon, asportpálya és
agát mellett 1014 m2-es telek eladó. I.ár
100 EFt. Érd. 20/345-1491

Endrődön, az Endrődi utcán 2 szobás,
összkomfortos lakás eladó. I.ár 4 M Ft.
Érd.: 30/354-1098

Gye., Vásarter! Itp.-en földszinti 2 szo
bás lakás mélyen áron alul, sürgősen

eladó. I,ár 5,1 MFt. Érd.: 30/301-58-61
-b-4x-

Endrődön 2szoba + nappali, összkom
fortos parasztház alsóépülettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M FL Érd.
20/2155-670
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HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!

\',' w.l-mobile.hu

Netezz gyorsabban HSPA+ hálózatunkon!
Hozd lendületbe avilágod új, dinamikusan fejlódó szupergyors HSPM hálózatunkon!
Uj Net&RolI Mmobilinternet·csomagunk 16 GB. Net&RolI L mobilinternet·csomagunk
26 GB adatlorgalmat tanalmaz. hogy még több élményhez juthass avilághálón.

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· · ·

Új lendületben avilágod
Net&RolI csomagjainkkal!• íriss pékáru

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

Gyomaendrőd:

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

,

Válassza aSIKER Kft. boltjait! I
~
~%%
~
~
~
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~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

AKCiÓ A LÁTSZERÉSZ
UZLETBEN

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 57. TEL: 284-255

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

VÁSÁROljON kOMplm SZEMüvEqET, És Eqy pÁR SZEMÜVEq

lENCS(T AduNk ÖNi\JEk VAqy iSMERŐSÉNEk AjÁNdÉkbAl

TovÁbbi AKCiÓ:
AHÁNY ÉVES, ANNyi szÁzAlÉk kEdvEZMÉNyT AduNk

kERETE ÁRÁból, HA bi fokÁlis

VAqy pROqREsszív lENCSÉT VÁSÁROl!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁLAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SZOMbAT 10-1 2/ic;
SZERdA: dR. GEdEi MÁRqiT dE. l 0-12-icl: du .. \ 4-I 6-iq

• SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAI vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNlw l

Tapéták: papír, viies, fürészporos, öntapadós tapéta

BordJrök

Polisztirol mennyezetlapok

Polisztirol szegőlécek
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