
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lomtalanítást szervez aváros területén
eltérő időpontokban, körzetenként. A város területén a gyűjlőhelyeke; a kihe
lyezett térképeken, vagy az önkormányzat honlapján lehet megtekinteni.

A KIRAKOTT HULLADÉK TARTALMA LEHET: rongy, söpredék, edény,
eszköz, kisebb mennyiségű kerti hulladék, falomb, nyesedék, elhasznált bútor,
ócskavas.

AKIRAKOTT HULLADÉK NEM TARTALMAZHAT: (Az alábbiak kihelyezése
bírságot, és szabálysértési eljárást vonnak maguk utáni)

- Veszélyes hulladékot: gumiabroncs, akkumulátor, vegyszer, ásványi olaj
származék, trágya, mezőgazdasági hulladék, állati tetem, építési sitt, mérgező

vagy fertőző anyag, híradástechnikai berendezés (tévé, rádió, magnó stb ... ),
fagyasztó-, hűtőszekrény (folytatás a2. oldalon)

L TAL Ni s UFÓ a város fölött?!
Augusztus huszadika táján történt. Este volt már, éppen besötétedett. Feleségével

tartott hazafelé sétálva aváros egyik köztiszteletben álló, megbecsült polgára. Az égre
pillantottak, és ott egy vöröslő, közeledő, lényes pontot vettek észre. Gyorsan közeledett,
növekedett. Aztán valahol aváros fölött megállt egy rövid pillanatra, hirtelen derékszög
kanyart vett, egy pillanat múlva egy másikat, és cikcakkban szinte ugrált. Aztán tovább
haladt, majd gyorsan eltűnt. Ezt mások is látták, hiszen aFő út nem volt éppen kihalt a
sötétedés kezdetén. Láttak is embereket akörnyéken akik szintén felfigyeltek afurcsa
jelenségre Az anagyon lényes, vöröses "lény" hangot nem adott ki, és csak az az egy
fénypont volt látható. Lehet, sőt biztos, hogy más is tanúja volt az eseménynek, és
megerősíti mindezt. Természetesen nehéz megítélni, mi volt az, de nyugtasson meg
mindenkit az atény, hogy nem túl ritkák az ilyen események, igen csak várható ismételt
megjelenése ..

." - -- ~ . - .
V. ÉVFOLYAM • 2011. SZEPTEMBER

Rendőrségiesemények és felhívás!
,b.,ugusztus l-jén tettek bejelentést az őrsre, hogya Nagylaposi MÁV-állomás

mögött egy férti gyanúsan viselkedik, és valamit szerel. A járőr kiérkezett és
kiderítette, hogy az illető nagy munkában van, már kb. 200 méter aluminium
vezetéket kiásott aföldből ... Ellene lopás miatt indult eljárás.

2-án, az éjszakai órákban egy idősebb férfi jelentette be, hogy segítséget
kér ... A rendőr odaérkezett, és igazoltatta a hajléktalant, aki elmondta, hogy
rosszul érzi magát. Ajárőr az orvosi ügyeletre vitte, ahol megállapították, hogy
időben érkezett abeteg, mert mélyvénás trombózisa van. Azonnal abékéscsabai
kórházba szállították.

20-án, akora délutáni órákban érkezett abejelentés, hogya MÁV-állomá
son van két személy, akik engedély nélkül távoztak adévaványai szociális otthon
ból, és lehetséges, így érkeztek Gyomaendrődre ,b.,z igazoltatás után arendőrök

visszavitték ahölgyeket Dévaványai "otthonukba".
Augusztusban ismét több alkalommal jelentették be aMÁV-tól, hogy utasok

valószínűleg hamisított jeggyeI utaztak avonaton. Az elkövetők minden esetben
vidékiek voltak, akiket elfogtak és ellenük magánokirat-hamisítás miatt tettek fel
jelentést.

Felhívások
Az iskolaidőszak kezdetével visszatér a szokásos közlekedési probléma

iskoláink tájékára AHősök útján például, de máshol is kéri arendőrség aszülők

figyeimét, hogya reggeli érkezés, és délutáni gyermek elvitelekor tartsák be a
közlekedési, főleg aparkolásra vonatkozó szabályokat, valamint agyermekülés
meglétét a gépkocsibani A rendőrség kiemelten ellenőrizni fogja a környéket l

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak jogszabályváltozásai jelentősen

megnövelték az ittas kerékpározás során kiszabható pénzbírságot, még mindig
sokan kerékpároznak ittasan. Ismételten felhívja arendőrség alakosságot, hogy
az ittas kerékpározóknak 30, illetve 60 ezer forint pénzbírságot kell fizetniük, ha
fennkadnak arostán I

Kérdések a rendőrséghez

• Arendőrségen van-e valamilyen kritérium arra vonatkozóan, hogya rend
őrei milyen hajviseletettel legyenek szolgálatban? Ugyanis olvasónk általában
csak kopasz és nagyon rö·vid hajú zsandárokat lát a járőrautóban például..
Másik felvetés· miért nincs gyalogos vagy kerékpáros járó/, illetve miért nem
látható gyakrabban településünkön ilyen? (Folytatás a2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
- Szelektíven gyűjthető hulladékot (üveg, papír). Ezeket a kihelyezett szelektív

hulladékgyűjtő szigeteken kérjük elhelyeznil
A kirakott Iomokat településőrök és közterületfelüggyelők ellenőrzik folyam

atosan l
2011. szeptember 10-11. (szombat-vasárnap)
1. körzet gyűjtő helye (a továbbiakban k gyh.): Gárdonyi u Széchenyi u

kereszleződése (záportárazó mellett) .. 2. k. gyh: Damjanich tér" 3. k gyh Jó
kai-Petőfi u. kereszteződése" 4. k. gyh. Kálvin-Bessenyei u. kereszteződése" 5.
k. gyh.: Vörösmarty-Hősök útja kereszleződése .. 6. k. gyh.: Arany J-Hunyadi u
kereszteződése.. 7. k. gyh.: Vidovszky u.-Vizmű sor kereszteződése

2011. szeptember 17-18. (szombat-vasárnap)
8. k. gyh: Csokonai-Kölcsey u. keresz(eződése .. 9. k. gyh. Ságvári-Mátyás

kir u kereszleződése .. 10. k. gyh.: Bajcsy-Zs út-Ságvári u. kereszteződése" 11.
k. gyh. Madách-Balassi u. kereszleződése .. 12. k. gyh.: Selyem út-Kulich Gy u.
kereszleződése .. 13. k. gyh.: Táncsics-Kárász u. kereszteződése" 14. k. gyh.:
Sugár-Polányi u. kereszteződése

2011. szeptember 24-25. (szombat-vasárnap)
15. k. gyh.: arégi Mirhóháti iskola területe" 16. k. gyh.: Dr. Csókási Béla tér

., 17. k. gyh.: Endrődi-Apponyi u. kereszteződése" 18. k. gyh. Polányi-Apponyi
u. kereszteződése" 19. k. gyh. Népliget-Alkotmány u. kereszteződése" 20. k.
gyh. Dózsa Gy-Selyem út kereszteződése" 21. k. gyh.: Fazekas-Kenderáztató u.
kereszteződése

Öregszölóben, Nagylaposon, Kocsorhegyen október 1-2-án lesz.
Öregszőlőben: Páskumi-Kondorosi utca kereszteződésében,
Nagylaposon Tóth Árpád u. 1. sz. előtt (viztorony iránt),
Kocsorhegyen Almáskerti rész végén, a nagy gát aljában kihelyezett kon

ténerekbe lehet kihelyezni ahulladékot.

Felhívás "Díszpolgári" cím,
valamint a "Gyomaendrődért"

kitüntető emlékplakett
adományozására

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

A képviselő-testület 12/1991. (X. 30) önkormányzati rendelete
a"Díszpolgári" cím, valamint a"Gyomaendrődért" kitüntető emlék
plakett alapításáról és adományozásáróllehetővé teszi, hogy évente
egy alkalommal arendeletben szabályozott érdemekért, széles körű

közvélemény- kutatás után döntsön a"Díszpolgári" cím, valamint a
"Gyomaendrődért" kitüntető .emlékplakett adományozásáról.

Kérem, hogy amennyiben a "Díszpolgári" cím, valamint a
"Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett adományozására
javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat a megfelelő indoklással
írásban nyújtsák be apolgármesteri rlivatal titkárságára:

személyesen: 2011. szeptember 13-án 16 óráig
postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. szeptember 13.

A gyomai 1. számú Általános Iskolában 1951-ben
végzett tanulók találkozója volt augusztus 27-én.

Lejegyezte: Orbánjózsi

Városunk új turistacsalogatója:
Az I. L. emlékmű

Kedves Polgártársaimi
Mint Ti valamennyien, magam is látogatója vagyok agyomai köztemetőnek,

minden Polgártársammal egyetemben. Hozzátartozóink nyugszanak az ottani
sírhantok alatt.

Kissé megütközve figyeltem, figyeltünk fel néhányan atiltó táblát körülölelő

szeméthalomra.
Amíg nem haladta meg amostani pár köbméteres mennyiséget, néhányszor

kosár, villa, szemeteslapát (csupa speciális, külföldi tudományos eszköz) segít
ségével eltakarítottuk a felgyülemlett hulladékat. Értetlenül állunk a jelenség
előtt. Atemetőből kifelé haladva az elszáradt koszorúk, virágok, selejt vázák tar
tására több, kellően tágas kialakítású gyűjtőkonténer van elhelyezve.

A józan ész nem ad magyarázatot erre a nemtörődöm, a temetőt és elhalt
Hozzátartozóink sírhelyét megszégyenitő magatartásral

Igen, ez ahely egy emlékhely - az Ismeretlen Lelkiismereté.
Valamiről legyünk már hiresek, nem igaz?
Nem, nem, itt az idő ll Győzzön anépakarat!

EI kell takarítani onnét azt a- táblát. .

Gyoma, 2011. augusztus 28.

(Folytatás az 1. oldalról)

Avárosi rendőrparancsnok, Paraizs Tamás válaszai.·
Amig a rendőr kulturált, ápolt külsővel jelenik meg szolgálatban, ami nem

ellenekezik a belső szabályokkal, addig viselhet rövid vagy kopaszra nyírt
frizurát is.

Sok esetben valóban hatékonyabb lehetne a gyalogos vagy a kerékpáros
járőr Egyszerű a magyarázat, hogy miért van kevés belőle. A napi szolgálati
beosztás nem teszi lehetővé, hogyagépkocsis járőr mellett gyalogos is szol
gáljon A gépkocsis szolgálat előírás, ezt kell végeznünk! Viszont a gépkocsis
járőr is láthat el gyalogos járőrözést, ha nincs egyéb esemény Ezt meg is szok
ták tenni, például kocsmák, mulatók, diszkók környékén. Sajnos, a létszám-
hiány, a legfőbb oka amiért nincs gyalogos vagy kerékpáros, esetleg motor- ..",.
kerékpáros járőrözés -b- Gyomai koztemeto = szemettelep???
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Hírek a hivatalból
* * *

V Szeptember 30-án a Belvíz VII.-es program befejeződik, a
Tótkaép Kft. befejezi akivitelezést. Besenyszegi területen, azáportározó,
Rácz Lajos utca egy szakasza és aPolányi utca egy szakasza készül el.

V A képviselő·testületi ülésen történt
Az augusztusi képviselő-testületi ülésen dr. Frankó Károly hozzá

szólásában felhívta a figyelmet a háziorvosok életkorára, és figyel
meztette a testületet, hogy ha négy-öt háziorvos elmegy nyugdíjba, és
addig nem sikerül újakat hozni Gyomaendrődre, akkor nagyon komoly
helyzet áll elő. Aberendezések, és apraxis megvételére nem lesz pénze
egy kezdő orvosnak, ezt az önkormányzatnak kellene valahogy meg
oldani. Az eddig jelzett összeg (3 millió Ft) Ilem elegendő az öt praxis
átvételi költségeire .. , az legalább darabonként Smillió Ft lenne.

Apolgármester szerint aproblémát fontosnak tartják és dolgoznak a
megoldáson Talán akormány segítsége is várható ... Megvizsgálják azt
is, hogya körzetek átszabásával milyen megoldást találhatnak.

V A gyomai Erzsébet-liget leminősítését szerette volna elérni egy
előterjesztés, a környezetvédelmi terület megszüntetését. A határozat
mégis az lett, hogy nem minősítik vissza. Afaegyedek kiválogatása sem
volt egyértelmiJ az előterjesztéshez. Elhangzott, hogya lakosság be
vonásával, egy fórumon meg kell vitatni, milyen sors várhat aligetünkre,
a lakosság mit szeretne. Azt is hallottuk, hogya Zöld-park Kft.-vel rend
bell kell tartatni, nyírni, kaszálni, gallyazni kell, esetenként virágokkal
beültetni.

V Egyik képviselő felvetette, hogy az ismét megjelent önkor
mányzati szócső milyen pénzből és hogyan, hiszen erre nincs keret a
költségvetésben. Apolgármester válaszában hallhattuk, hogya kiadvány
csak idényszerlJ, és támogatók, valamillt Ilirdetők adták össze arávalót.

V Gyomaendrődön ülésezett a szarvasi székhelyű több·
célú kistérségi társulás tanácsa.

Augusztus 3-án Gyomaendrőd volt aKörös-Szögi Kistérségi Több
célú Társulás ülésének házigazdája. Az ülésen a kistérség polgármes
terei több aktuális téma mellett meghallgatták a Szarvasi Rendőrka

pitányság tájékoztatóját a kistérségi közrend és közbiztonság helyze
téről.

V Első lépések az elektronikus ügyintézés általánossá
válásáért

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja és az
előkészületben lévő Informatikai koncepció is stratégiai cél ként tekint
a lakosság kiszolgálásáért felelős informatikai rendszerek meg
teremtésére, valamint az elektronikus ügyintézés általánossá tételére.

V Miért és mire jó az elektronikus ügyintézés?
Azért, mert a lakosság részére a hét minden napján 24 órában ren

delkezésre áll az ügyek intézésének lehetősége a letölthető elektronikus
nyomtatványok kitöltésével, és ügyfélkapun keresztül a megfelelő

hivatalhoz való eljuttatásával.Ez jó a polgárnak, hiszen időt, pénzt és
fáradtságot takarít meg asorbanállás, az Dgy személyes intézésére fordí
tott idő, postaköltség stb. megtakarításával Oe jó ahivatalnak is, mert a
hagyományos Dgyintézéshez képest jóval kevesebb élőmunkát igényel
és magasaob szinW adatfeldolgozást biztosít számára.

V Mindezen előnyök kihasználása érdekében eikészDIt az önkor
mányzat első, saját készítésiJ elektronikus űrlapja, amely a város hon
lapjáról letölthető és a közismert Abevjava (Általános Nyomtatvány
Kitöltő) programmal kitölthető, és az Dgyfélkapun keresztDl a Gyo
maendrődi Polgármesteri Hivatalnak elküldhető. Az első ilyen űrlap az
idegenforgalmi adó bevallását támogatja. Az intelligens űrlap akitöltést

segítő ellenőrző funkcióival nem csak abevallást benyújtót támogatja,
hanem az önkormányzati adóhivatalt is. Az elektronikus űrlap elkészí
tésével egyidejűleg eikészDIt az segédalkalmazás is, amely a Gyoma
endrődi Önkormányzat hivatali kapuján keresztül érkező elektronikus
bevallás adatait "átemel i" az önkormányzati adókat feldolgozó központi
programba. Ezzel minimális mértékre csökken az emberi beavatkozás,
amely kíméli adrága élőmunka-ráfordítást, Illetve kiküszöböl i az emberi
beavatkozásból eredő hibázási lehetőséget is.

V Az űrlap amájusi adóbevallás során már élesben is alkalmazható
volt, az adóbevallásra kötelezettek részére.

V Nyárvégi szúnyoggyérítés
A nyárvégi tartós kánikula hatására az elmúlt időszakban nagyon

megszaporodott a sZLIIlYOgok száma, ami az esti órákban igen kelle
metlen. Emiatt Gyomaendrőd területén ismét sor került légi és földi
szú nyoggyérítés re.

A gyérítés tervezett időpont ja 2011. augusztus 30. volt, napnyugta
előtt másfél órával, rossz idő esetén augusztus 31-én, valamint szep
tember Hén ugyanebben az időpontban.

Afelhasználásra került vegyszer megnevezése
Légi gyérítés esetén: K-othrin ULV
Földi gyérítés esetén: RESLlN PREMIUM
Avegyszer améhekre veszélyes, ezért tanácsos ilyenkor améheket

zárva tartan i...

Adományok a helyi Rendőrőrsnek

V Gyomaendrőd város közbiztonságának javítása érdekében helyi
vállalkozók az önkormányzat számlájára történt pénzadomány befize
téssel lehetővé tették, hogy segíteni tudjuk a településünkön működő

rendőrőrs munkáját.
A helyi rendőrség munkájának javítására a Körös Bútoripari Kft.

80 OOO, a Németh Nyílászáró Kft. 40 OOO, Németh Dezső egyéni vál
lalkozó 20 OOO és a Hőtechnikai Kft. SO OOO forintot adományozott. Az
így összegyűlt 190 OOO forintból hordozható számítógép és két korszerű

monitor térítésmentes átadásával segítették ahelyi rendőrőrs munkáját.
Az adományokból vásárolt számítástechnikai eszközöket az augusz

tus 2S-i képviselő-testDleti ülésen Várfi András polgármester nyújtotta
át Paraizs Tamás parancsnoknak.
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Dr, Frankó levele

Hol van az a nyár?
Gyakran dúdolom a kezdősorok dallamát Hol is van az a nyár? Feltételezem

mindenkinek vannak szép emlékei, voltak szép nyarai Nálam anyári emlékek így,
idős fejjel, már csak afiatal korom nyarait idézik, sőt a legszebbek agyermekko
ri nyarak. Kopaszra nyírva, focizások a rongylabdákkal, strandolás, izzasztó
kapálások abérleti kukoricaföldön, valahol Telekgerendás határában Zöldpapríka,
paradicsom, zsíros kenyér, szalonna, kolbász, lecsó. Sorban állások esténként a
srácokkal az ártérzi kútnát Na, de gondolom, az én korosztályom hasonló em
lékekkel idézheti gyermekkori, fiatal éveit.

Üldögélek ateraszunkon. Meglepő módon ezen anyáron aszúnyogok elfelej
tették "teltámadásukat" és kímélnek. Astrandon nagy azene, buli van Számomra
ismeretlen hosszú, angol nyelvű zenekarok és egy ismert, a Bikini koncertezik.
Úgy hallatszik azenének nevezett zaj, mintha itt "kegyetlenkednének" az utcán. A
strandon felállított színpad arccal aváros felé mutat, így a Holt-Körös vize hozza
ahangot, aházak között felerősödik, mint egy szélvihar, és már itt szól atam-tam.
Valaki visít, ordít. .. - szóval, nekem ez rettenetes. Elnézést kérek afiataloktól, és
egyben sajnálom is őket l 40-50 éves korukra mind hallássérült leszl Nem tudom,
hogy miért kell adallamot amelódiát és az értelmes szöveget hangerővel pótolni
Számomra ez megfejthetetlenI Gyermekkoromban nyáron Lací testvéremmel elin
dultunk astrandra (Békéscsabán Árpád-fürdőnek nevezték) Alig egy kilométerre
laktunk akedvenc vízi fürdőzésünk színhelyétől Mezítláb poroszkáltunk a járdán,
sokszor csak a járda melletti porban tudtunk menni, mert a beton meg a kő na
gyon forró lett a nyári napsütésben Ahogy közeledtünk a strand felé, szinte
éreztük avíz illatát és fülünk kezdte befogadni astrand felől jövő, akkor divatos
"szív küldi. .. " hangulatos beszélőjét, majd az ismert kedves, éppen futó magyar
slágereket. Ma is szíven ütnek, ha hallom őket A strandon kis kabinok, fából
készült dobozok voltak, kaptunk egy kulcsot. Kinyitottuk, bedobtuk anadrágot és
az úJságpapírba csomagolt zsíros kenyeret zöldpaprikával, aztán irány a víz, a
tramboli, ott gyakoroltuk afejes ugrást. Fű alig volt, csak homok, ezt döngöltük,
lestük a csaj okat, működtettük a fantáziánkat. A bikini azokban az években jött
divatba. Ma is divat csak ma olyanok is felveszik, akik bűnt követnek el a női nem
ellen. ~Iagyhasú, kövér nők, idős, löttyedt, hájas "hátizmokkal", nagy napszem
üvegben üldögélnek a gyermekmedence szélén. *** Rémülten nézem őket, hová
lett a szemérem, hová lett az önkritika. (Elveszett!) Na, és a férfidivat. .. Annak
idején fecskét hordtunk, így hívták a lürdőruhát. Ma pedig térdig érő, hosszú,
színes gatyákban ugrálnak a srácok Hosszú, pipaszár, szőrös lábak búj nak elő a
ványadt testből, és Te, kedves Olvasó nem tudod, vajon alsónadrágban fürdenek,
és az épp most mosásban van, vagy az fü rdőgatya? Mert csak agatya szó iII ik rá.
Ilyen adivat.

*"(Szerkesztői vélemények
*Felnőttnek nem szabadna agyeremekmedence szélén - lábukat agyerekek

lubickoló vizébe lógatva - csücsükélniük l Egészségteieni De van, aki ezt felfogja?
**Nem csak a kerékpárúttal kapcsolatosan veszélyes közlekedni, hanem a

településünk mellékútjain gépjárművel haladni isi Na, nem csak azért, mert a
legtöbben túlméretezett sebességgel száguldoznak, például aRákóczi utcában és
máshol, hanem mert agyalogosok, eléggé el nem ítélhető módon, akocsiúton bal
lagnak, sokszor egymás mellettl Nem gondolva ezzel aveszélyre, aminek kiteszik
magukat a zabolázatlan gépkocsívezetők miatt a keskeny kocsiúton! Ugyancsak
veszélyes, amikor két kerékpáros nem egymás után hajt, hanem egymás mellett
cigizve, dumálgatva, nem törődve a gépjárműforgalommal, vagy a szembe jövő

kerekes társaikkalI Nem ártana erre is ügyelni, kedves Rendőrök l Nem csak a
stampedlit meg korsó sört legurított, szerencsétlen emberlársainkat büntetgetnil
Ha már közlekedés vajon hányan tudják, hogyan kell gépjárművel körforgalomba
behajtani és onnan ki? Erdekes tanulmány lenne megfigyelni egy-egy ilyen helyet,
ki, miként viselkedik ebben aszituációban. Leggyakoribb az irányjelzés elhagyása,
illetve rossz használata ...

***Nézem a tévében, hallgatom a rádióban az időjárás-jelentéseket A
bemondók szinte sírva mondták anyáron, ha nem 40 fokos hőség következett. A
kirándulók, nyaralók szempontja a legfontosabb? Van, aki nem szereti és nem
bírja, vagy munkában töltve szenvedi át a forróságat Nekik nem kedvencük a
kánikula. Nekem sem. Nem is szeretem, ha a borús, esős időt jósló "meteoroló
gus" siránkozik ezért, és inkább nyelvlógató forróságot jósol örömtől repesve! Ki
érti? Amezőgazdaság, aföldek szomjúsága vajon kit érdekel?)

Minden férfi kopasz Mi annak idején csak nyáron vágattuk le, hogy őszre

megerősödjön a hajunk Ma borotvált fejű, nagy fülű, csúnya koponyaformájú
férfi a divat Sajnos, a rendőrautókban is ilyen arcokat látok néha, nem tudom
miért engedik nekik meg? De félre aviccel, nekem ez adivat nem tetszik, de lehet,
hogy praktikus Könnyebb fejet mosni, nem kell fésülködni ..

Emlékszik-e akedves Olvasó arégi nyarakra - még az átkosban -, aKörös
parti rendezvényekre? Az egyik építőipari ktsz. augusztus 20-i rendezvényeire?
Sorban álltunk a finom Iángosért Szólt azene, strandoltunk. Szép volt, és ez is
elmúlt Ha végigbicikliztem a Járdán akkoriban, előbb-utóbb gyalogos rendőrbe

ütköztem, és vártam: most mi lesz? Legtöbbször elnézőek voltak, foglalkozásom
miatt. De jó is lenne, ha itt manapság gyalogos rendőrt látnánkl Abban az időben

a járdán nem volt szabad kerékpározni Szóltak érte, büntették. Igazuk volt l Ma a
járdán gyalogolni veszélyes a kerékpárosok miatt. Rendőr sehol A Jókai út
sarkán az autók sokszor rajta állnak a piros átkelőn, de az istennek se
figyelmezteti őket senki I Van város, falu, ahol kerékpárút készült, ott a járdán
biciklizőket büntetik. Itt és most kérném akedves pedagógusokat, a tanév elején
beszélgessenek el a gyerekekkel, hogyan kelt közlekedni az új kerékpárúton l
Szerintem jelenleg veszélyesebb, mintha az út szélén felfestett sárga csíkon belül
volna a Fő út mindkét oldalán ilyen alkalmatosság. Polgármester úrtól eltérően a
véleményem a következő: az új kerékpárút igenis veszélyes agyalogosoknak iSi

Tessék naponta többször kipróbálni - én megtetteml***
Egyébként döbbentem olvasom, hogya Polgármester úr máris felajánlotta a

Városházát a majdan lesz járási hivatal részé re I Majd új városházát alapít avolt
ipari iskolában. Kedves Polgármester úr, Képviselő-testületi Önt, Önöket senki
nem hatalmazta fel erre l Már most tiltakozom emeggondolatlanság miatti Hogyan
képzelik egyáltalán? Aki járást hoz itt létre, keressen hivatalt is hozzá, van elég
üres, kihasználatlan épület! AVárosháza több, mint szimbólum, az aváros háza
és nem ajárás házal

Minden lehetőségemmel harcolni fogok evakmerő és buta ötlet elleni Miért
nem avolt endrődi Tanácsháza vagy az ENCI épülete, vagy bármi más? Miért pont
agyomai polgárok adóiból egykor felépült impozáns épületünket áldoznák fel? Ne
áldozzák tell Nincs joguk hozzál

íme, ilyen ez az idei nyári Szépen süt anap, jön ismét aszárazság, amí azért
nagy bajl*** Agaz nő, és nőtt a Fő úton Úgy látom, nem sikerült ott semmi. Két
ember gyomlálja a Fő úton épített kerteket Hol vannak az egykori brigádok? ..

Bízony, bizony, hol van az a nyár? Láttunk szebbeket és jobbakat Cak az
őszben bízhatunk, hogy hosszú és szép lesz. A hosszú fürdőgatyák és a bikinik
meg pihenni térnek, de hogy mi lesz a divat jövőre, ki tudja? Talán addigra a
kopasz fejeket benövi ahaj. Nálam, ez sajnos, pont fordítva történik. Fájlalom l

Őszinte tisztelettel dr. Frankó Károly

Kérdé ek - választ várva!
~ Mikor lesz rendbe téve avasútállomás környéke?
~ Mikor lesz rendbe téve aTompa utca bejárata (Fő útnál, adíszkút környéke)?
~ A kerékpárút vége, a Városháza előlt, a közútnál hatalmas, balesetveszélyes

lyukakkaL Mi lesz ezekkel?
~ AKolImann térnél csak kerékpárút van, de gyalogosnak ott tilos? Akkor meg

miért helyeztek oda padokat? Miért nincs ott záróvonal felfestve? Akerékpárút
attól lett Jobb, hogya fehér csikot sárgára festetlék?

~ Aligetben miért lehet feloldani a természetvédelmi védettséget? Mert Perjési
Anikónak így kell?

~ Miért osztrák cég építette aDobó utat? Miért nem hazai?
Dr. F. K.

A rendőrség tanácsai kisiskolások szüleinek iskolakezdés e
Az iskolakezdés új életlormát jelent ahatéveseknek és acsaládjuknak is Fő a

feje a szülőknek, annyi mindenre kell odafigyelni. Vigyázzunk, nehogy közben
el feledkezzünk a kisgyermek biztonságáról, amelyért vele együtt mi, szülők is
sokat tehetünkl

AVárosi Alapf"lclí Nlüvészetoktatási Intézmény előre

láthatólag heti 4 órában színjátéktanárt keres. Érdeklődni:

66/581-830; 20/287-42-53
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NEKROLÓG
Barátom hívott, de már tudtam aszomorú hírt. Szombaton temetés,

búcsúztatásra kell mennünk. Korán érkeztünk a templomba, avirágokat
elhelyeztük, és lehajtott fejjelolvastam: Halász István, élt 72 ével.

A búcsúztatás alatt gondolatok dübörögtek bennem. Az első tanári
vizsgád ami osztályunk volt, 47 éve. Szerettünk, mert mindig akartad,
hogy az osztályod első legyen/ Akkor indítottad a Köröso'n a kajak
táborozást, nevelted atomászokal.

Abeszéd közben tovább emlékeztem. Hajdani közös fürdések, mert
minden reggel átúsztunk atúlsó partra. Minden reggel aludt tej ako'zeli
tanyáról. Bográcsos ebéd. Túrák a kajakokkal. Május 1-jén boldogan
vonultunk az új tomadreszben ...

Minden év végén osztálykirándulás, mert ko'zösséget teremtettél.
A temetés végén a barátommal egy pohár bor mellett a mondatok

így kezdődtek: "emlékszel... "
Emlékszünk Rádi Nyugodj békében!

Homok Tibor

Itt a net, hol a net?
Már egy ideje átvette az UPC az internetszolgáltatást a városban az

előző, FiberNet-től. A FiberNet idejében néha bosszankodhattunk szolgál
tatás-kimaradás miatt. Ez leginkább azokat zavarta, akik erősen kötődtek a
net használatához, szinte minden órában. Mióta UPC-s időket írunk, nagyon
megsokszorozódtak ezek atechnikai vagy egyéb kiesések, anet-szolgáltatás
nagyon bizonytalan! Mi, aszolgáltatást "élvezők", nem kértük, hogy az UPC
vegye meg a FiberNet szolgáltatási területét és folytassa a dolgot. Egy
szerUen elszenvedJDk a cserét, a szó szoros értelmében. Felmerül: ha egy
szolgáltató ilyen színvonaion dolgozik, érdemes csinálnia? Szerintem nemi
Ne csináljon olyasmit, amit nem tud száz százalékban teljesíteni! Erre nem
vagyunk kíváncsiak! Aki függ a nettől, az megérti, miről beszélek. Aszol
gáltatás díját viszont rendületlenül, teljes összegében elvárjáki Kérdezem: a
pénzemmel üzemzavarokat támogatok, vagyelvárhatnám, hogy folyamatos,
megbízható netszolgáltatásom legyen?

-egy netes szenvedő-

Élet lehetősége...
Avilág legősibb kövületeinek vizsgálata szerint a sejtek és

a baktériumok képesek voltak oxigénmentes környezetben
fejlődni, vagyis lehet, hogy van élet a hasonló életkörül-mé
nyeket kínáló bolygókon.

A Nature Geoscience című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a
Nyugat-Ausztráliában most felfedezett, 3,4 milliárd éves kövületek idejében
kén alapú életformák uralták a Földet, vagyis az élőlények oxigén helyett
kén ből állítottak elő energiát az anyagcsere-folyamataik során. A szakem
berek szerint ez azt jelenti, hogy hasonló életformák létezhetnek olyan
bolygókon, ahol csak alacsony mennyiségben vagy egyáltalán nincsen
oxigén.

"Létezhetnek-e ilyen életformák a Marson? Ez könnyen elképzelhető. A
mostani bizonyítékok mindenképpen bátorítóak, hiszen az oxigénhiány sem
jelenthet problémát aMarson" - mondta az Oxfordi Egyetemen dolgozó
Martin Brasier, a leleteket felfedező kutatócsoport egyik tagja. A jól
megőrzött és a szakemberek szerint egyértelműen sejtszerű szerkezetet
mutató mikrokövületeket a Nyugat-Ausztrália távoli részén fekvő Strelley
medencében fedezték fel. A kutatócsoport szerint a parányi fosszíliákat a
világ legősibb ismert partvonalán, a valaha felfedezett üledékes sziklák
egyik legrégebbikének belsejében lévő kvarchomokszemcsék őrizték meg
több milliárd éven át.

A Munkáspárt elutasítja
az emléktáblát!

Dávid István helyi pártelnök véleménye

Egyik laptársunkban, a Városunkban május óta eddig megjelent
cikksorozatra szeretne Dávid István reagálni. Asorozat címe Ragyogj,
ragyogj, csillagom! Az Endrödiek Baráti Köre megszavazta azt a
kérést, miszerint az '50-es évek beli "osztályharc" üldözötteinek
tis~eletére emléktáblát állítanak, hasonlóan az ország több tele
püléséhez, és azért is, mert a baráti kör megalapítói ezen üldözöttek
soraiból kerültek ki ...

Dávid István, mint az köztudott, a gyomaendrődi Munkáspárt elnöke.
Véleménye pártja és párttársai véleményét is tükrözi, Nyomatékosan kérte lapunkat
evélemény megjelentetésére.

"Még mielőtt meghatná a(Városunk beli) cikk atisztelt Olvasót, néhány átgon
dolt problémát szeretnék megvilágítani. Az akkori, adott kor egyes döntései, történé
sei általam is negatívan bírált események voltak. Vagyis ezek, az ő általuk elüldözött
kulákok, ugyebár, a szocializmusban tsz-elnökök voltak, akik a munkás-paraszt
vagyont elprivatizálták. Mind tanár, mérnök, orvos, jogász, gyárigazgató lett. Sőt,

még a mezőgazdaságban hathetes Aranykalászos Gazdatanfolyammal más
megyében már főagronómusi beosztásban is voltak. Kéttem, hogy párttagság nélkül.
Szegény üldözöttek, sajnálom őket l

Mikor Endrődről beszélnek, úgy tűnik, csak beszélnek, mert mi még nem érez
zük, hogy valamit is alkottak volna önmaguktól, vagy Endrődön segítettek volna a
valótlan állításokon felül. Tehát Endrőd az ő aggodalmaikon felül konkrét fejlődés

ben nemigen részesüll. Érdekes, személyesen tették fel akérdést miért nem lehetett
a szocializmusban bizonyos személyekről hallani? Hát, azért, barátom, mert nem
kapcsoltad be a tévét, amikor Sass József művész úr műsorát sugározták, hisz a
második-harmadik mondata mindig a tanító mesteréről szólt, vagyis igen nagy
tisztelettel említi, élteti amai napig (Rózsahegyi Kálmánról van szó - aszerkesztő)

Szerintem is jogosan.
Igaz, én helytelenítem, hogy minden évben Endrődre jönnek észt osztani vagy

finom birkapörköltet fogyasztani. Úgy gondolom, hogy semmi közük egy intézmény
belső életéhezi A rendszerváltáskor úgy emlegették, hogyagyerekeket nem lehet a
politikába belevinni, kényszeríteni az ünnepségekre, például ... Ez most akkor mi
csoda? Ha nem megy a gyerek az ünnepségre, fekete pontot kell neki adni?1 Hát,
kérem? Ez az ademokrácia?

A sajtó hasábjain írják, hallható, olvasható, hogy a volt endrődi község háza
falára önmaguknak emléktáblát kívánnak állítani, mert ők üldözöttek ... Előbb talán
annak asok szegény kondásgyereknek és béresnek kellene emléktáblát állítani, akik
a jászolban feküdtek, aludtak az akkori fasiszta, kapitalista rendszert gyakorlók,
alkotók miatt. Persze, olyasmiről senki sem beszél, hogya gyereket náluk agyon
rúgta a ló. Ezért ki a felelős? Vagy ez már amúlté?

Anagyapámat hatodmagammal várnánk haza az első világháborúból, még le
veiet sem írt. Valaki talán értelmetlenül meggyilkolta? Mi viszont elestünk a nagy
apai szeretettől és neveléstől Minket ki és mikor fog kárpótolni? Ők a földjeiket
duplán visszakapták, de adiploma amunkásembernek még nincs kifizetve. Hát erről

is kéne beszélni!
Olyan kocsikkal jönnek haza kétszer-háromszor évente Endrődre, hogy még a

bitumen is megolvad alatta. Kérdezem: miből? De rossz is volt az aszocializmusl? ..
A Munkáspárt elutasítja az emléktábla állítását, hiszen a barikád mindkét

oldalán voltak áldozatok. így inkább nem a múlttal, hanem a jelennel, aholnappal
kellene foglalkozni. Mikor lesz Gyomaendrődön új munkahely őáltaluk? Valószínű,

hogy nem mostanában. Pedig abból a sok földjáradékból, amiért nem dolgoznak
meg, igazán futná tisztességes munkahelyre, legalább olyanra, mint aszocializmus
ban volt. Mert most az új kulákoknál a béresek feketén, bejelentetlenül, majdnem
alamizsnáért dolgoznak, ki tudja, hány órát. Persze, ők a szocializmusban hozott
nyugdíjrendszer alapján busás összegeket vesznek fel. Az ingyen tankönyv, kollé
gium, diploma és az ingyenes menza volt szolgáltatásokért Agyárak, szövetkezetek
mind akárpótlás érdekében lettek elkótyavetyélve, ellopva. Még ez is kevés?

Mind az Adrián üdül, akárpótlási jegyekért vett jachtjaikat az Adria ringatja. Hát,
ez az anagy üldözés? Csak az utókort ne csap ják bel Igazat, mindig igazat kell állí
tani az utókornak iSi A leírtakat, annak megítélését atisztelt Olvasóra bízom, hogy az
ő ítéletük, megítélésük megfelel-e az itteni igazságoknak, az akkori kornak?1 Az igaz,
hogya munkás ember wel még nincs kielégítve, kifizetve, de már látszik az alagút
vége ... Ideje volna amúltat lezárni, és ajövő építésén gondolkodnil

Majd foly tatjuk ... "
Dávid István kifejezetten a lapunknak adott interjú! Az itt leírtak, kérésére

máshol nem használhatók fell
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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

Gyoma Kossuth u. J~.' Nyitva: Hé~őtől· Péntekig 9,O~·H.~~·ig Szombat 9·1l·ig
Endrőd Fő ut· Mikes ut sarOk· Nyitva: Hétfőtől· Péntekig ~.JO·1l.004g ~J.JO·1~.~O·íg Szombat ~.JO·12.00·ig

~A ~

Vá/B
ALEGJOBB HASZNÁLTRUHA ÜZLETEK

, .. ES'
, ARUCSERE,

SZEPTEMBER s-től... "
RENDKIVULIOSZI
• • •
INALATTA VARJUK

•• •
VASARLOINKAT

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

el hagyott porták rendbetétele
LYUk fürása, facsemete ültetés, park- és erdőtelepítés

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

GallyzlJzás, 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@fibermai I.hu

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCfDRMA KÉszíTÉS
RÓZA KFT.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

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

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

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR i
I

Rffl~t :
Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., BÁÉV orvosi rendeJőjében, hétfőn: 14-18 óráig i

I
I

• idegbecsípődések, ízületi blokkok, tartási :
I

~ rendellenességek megszüntetése :
,.~'Gr:'~ ·nyaki eredetű szédülések megszüntetése !

..~: • sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése :
:;:sl .hagyományos kínai orvoslás :
~ • fülakupunktúrás fogyókúra l
~~ • porckorongsérvek és térdblokkok műtét nélküli :

I

megszüntetése :
I

dr. Garzó Péter természetgyógyász i
I

_________________~~!?_i!~~~?_~~~~~:!?_~::!?_? l
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"Világszenzáció"! Gyomaendrődönesett meg,
avagy a természet csodája

Történt már sok érdekes eset aVilágban, de kis hazánkban is, amikor például
két feje nőtt egy állatnak, vagy öt-hat lába, esetleg sziámi ikrekként bújtak egyes
állatporontyok avilágra ..

2011 nyarán történt. A nyár közepén többször volt zivataros idő, sok villám
csapássai ... Volt, hogy az őstermelő Kakati Lajosék nem tudtak adinnyeföldjükre
rámenni, meri akkora sár volt. Csak a tábla széléből lehetett néhány utánfutónyi
dinnyét leszedni, ahol nem volt nagy avendégmarasztaló sár Aztán a föld feIszik
kadt, adinnyék folyamatosan, de nagy számban értek. Egyik tövön nagyon érdekes
"végtermékeI" találtak szüretelés közben. Nem csak a görög, de a sárgadinnyés
oldalon is.

Rábukkantak egy-egy összenőtt - egy száron kettő - gyümölcsre Aki dinnyé
vel foglalkozik, még az sem emlékszik hasonló esetre aközelmúltban. Mindenkép
pen "világra szóló" esemény ez l Kakatiék azonban nem tudják, hogy asok villám
lástól történt-e így, vagy egyéb megmagyarázhatatlan behatás érhette a növé
nyeket .. Hja, kérem, atermészet útjai kifürkészhetetleneki -b-

Modern Skills for an Old Profession
SEEPSKILLS-projekt - oktatás és kultúra

Az Egész életen át tartó tanulás-program Leonardo da Vinci Mobilitás-al
program keretében a VM Kelet-Magyarországi Agrárszakképző Központ három
iskolájának (Gyomaendrőd, Jánoshalma, Kétegyháza) 7 fő szakképzési szakértője 
Gubucz József főigazgató vezetésével - a közelmúltban izlandi és dániai lanul
mányúton vett részt.

A pénzügyi támogatást a hódmezővásárhelyi Tudás Alapítvány által elnyert
uniós pályázat biztosította. Aszakmai vezető dr Mucsi Imre professzor volt.

A14 napos program során aszakértők akét ország mezőgazdaságát, kiemelten
a juhtenyésZ1ést, és -tartást, az agroturizmust és az ökogazdálkodást tanulmá
nyoZ1ák

Izlandon is és Dániában is kitűnt, hogy mind a kormányzat, mind a lakosság
egyaránt elkötelezett a környezetkímélő, környezetvédő gazdálkodás mellett. A
farmerek az ebben való közreműködésért külön támogatást kapnak

Aszakmai program mellett jutott idő a két ország természeti szépségei és kul
turális értékei egy részének megtekintésére, megismerésére

Atanulmányút résztvevői aközeljövőben előadásokat tartanak adiákok részére,
tapasztalataikat pedig beépítik az oktalási és szaktanácsadási munkába.

-Gubucz József-

Szemét és törmelékhegy, kullancsinvázió! Ki az elnök? ..
ACigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének felvetései

Szécsi Zsolt, a kisebbségi önkormányzat elnöke, a következőket szeretné
lapunkban közreadni. Ezek általában problémákat jelölnek, hiszen napjainkban ajó
természetes, viszont akellemetlen, a bosszantó dolgok nagyon ráülnek az emberek
hangulatára, és főleg, ha egy szervezetről van szó, amelyik nem termel bevételt, csak
pályázatokból, támogatásokból él.

Akisebbségi önkormányzat épülete előtti téren tarthatatlan állapotok uralkodnak
a szelektív hulladékgyűjtő mellett. Itt tele van szeméttel, kommunális hulladékkal,
ami között fertőzésveszélyes is van. Szécsi Zsolt elmondta, hogy többször megke
resték ahivatalt, ahonnan aGyomaszolghoz küldték őket, mivel ők ürítik aszemetet.
A városi "takarító" cég elmondta, hogy ők csak azzal foglalkoznak, ami a kon
ténerekben van, a környezetében kallódó hulladékért nem ők felelnek. Aszemét, a
cikk írásának idején kb. egy hónapja ott volt már, senki nem foglalkozik vele.

- Úgy gondolom - mondta Szécsi Zsolt -, hogy Gyomaendrődnek ez apont
ja, ahol az emlékmű (Endrődi cigányzenészek emlékműve) is áll, a"Jézuska feszület"
szomszédságában, a"Cigányváros" bejáratánál, aváros szégyenfoltjal Eml valamit
kezdeni kellene! Szerintem itt aszelektív hulladékgyűjtőt meg kellene szüntetni, egy
másik helyre kellene áthetyezni, ahol megfelelően kezelik.

Másik nagyobb problémánk a játszótér Ez Gyomaendrőd város tulajdona sze
rintem, viszont ezzel a játszótérrel itt senki nem foglalkozik Minden évben aCigány
Kisebbségi Önkormányzat rakja rendbe, holott aköltségvetésünk szűkös, nem futja
rá apénzünk. Úgy gondolom, nem ez adolgunk, ez aváros dolga lenne. Mindenütt
rendbe rakják a játszótereket avárosban, itt nem. (Időközben aszeméthegy eltúnt,
illetve jóval kisebb lett. Remélem, igy is marad, és nem kezdik el valakik megint
dagasztani akupacot l - aszerkesztoi

Mikor aKárász utcában épült az út, egy csomó törmeléket ajátszótérre hordtak,

ami még ma is ott domborodik, ennek most nincs gazdája. Egy illető art mondta,
hogy hordjuk el mi innen, de én úgy gondolom, ez megint nem ami dolgunk. Annak
kellett volna elvinnie innen, aki az utat építette vagy a játszótér gazdája I

Az úgynevezett Cigányváros utolsó utcája aVadász utca Tudni kell, hogy csak
egy sor ház van itt, szemben a köztemető fekszik, elhagyatottan Ez aterület tele van
bokrokkal, iszonyatosan nagy a fű, de a legnagyobb baj az, hogya terület tele van
kullanccsal l Agyerekeket, akik itt próbálnak játszani, állandóan viszik az orvoshoz,
mert rájuk tapadnak. Akullancs bemegy aházakba is, mindenkit veszélyeZ1etve. Az
ott lakók próbálják vágni legalább a füvet, de mivel ez közterület, nem kötelesek. A
város dolga lenne, hogy ott rend és ne dzsumbuly legyen.

Arendszeres gyűléseken mindig megemlítjük aváros vezetőinek ezeket agon
dokat, ajegyzetelésen kívül nem történik semmi intézkedés. Csukott fülekre találunk
Pedig valamit kezdeni kellene ezekkel adolgokkal. Azt érezzük mi, cigány emberek,
akik itt lakunk, hogy a város mostoha gyermekei vagyunkl Itt is vannak adófizető

emberek, itt is dolgoznak, minden családnak van kukája, amiben aszemetet gyűjtik,

tehát aproblémáI más okozza.
Aszelektív konténerek környékén nem az itteni emberek okozzák abajt, hanem

más. Tapasztaltuk, hogy gépkocsival idegenek - akár túristák, vagy az itt üdülők 
ürítették, ürítik aszemetet ide. Ezt a gázcseretelepen dolgozói is megerősítették Ez
ellen is sürgősen tenni kéne valamit!

Azt érezzük, hogy mostoha gyermekei vagyunk a városnak, hisz a kisebbségi
önkormányzatokat mindenhol, például Szarvason is támogatja a város. Mi nem
kapunk egy forint támogatást sem. Mi a földalapú támogatásból és az állami nor
matívából gazdálkodunk Ebből tartunk fent egy közösségi házat, ide gyerekek, fel
nőttek járnak, alkalmazottak vannak, tanfolyamok zajlanak, programokat szervezünk.
Ebben az évbe 630 ezer forintból gazdálkodunk. Ez nagyon kevés. Egy egyszerű

lakás fenntartása is szűkös lenne ebből a pénzből, nem, hogy egy közösségi házé.
(folytatás agoldaton')
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: • Személy- és vagyonörzés, rendezvénybiztosítás :
l • Magánnyomozást vállalok!
: Hermann Mihály, 20/3882-263; hermannkert@fibermail.hu :

Akác, tölgy, bükk tűzifa - hasítva is!
BORSODI SZÉN ismét kapható!
Magyar cement AKCiÓ!

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

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, szerelvényekl

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

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

nagy választékban I

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések'
Fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kivitelezéshez

kivitelezőt tudunk ajánlani.

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

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT

.. ,
TUZEP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

~

~ "" ~
~ TEMETKEZESI SZOLGALTATAS:~
.~ Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
\ ÜGYELET: éjjel-nappal hívható telefonszám
f; 06/30/630-80-97 Cs6ke János
~ ~

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. :~

Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 66/386-233; fax: 386-269 '1

f "2......":='~.":. ··"':·Z::;'":..."":"2"U':::.·~ ....z:~::::~,,:::.:z..-Z2.':2;."'Z:Z.~'U<:'-:::'':"::.''Z.'Z...::..:....:.2.::u.'"2:Z::-::..-:::'''"2.~';:.'2,':"::.'2.."*<:::"rt....::u;,>..a.z.z.:u'U'Z" ...;

: "Szép ruhában, arany ajtón
\ kopogsz most, hogy szabad-e?"
'~~ Weörös Sándor
~::

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06/20/9527-636

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
díjmentesen.

Elérhetőségek:

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

Darált beton, tégla: 2500 Ft + áfától

HETI KET
LKALDMMAL

(HÉTFÖN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN),
ELJES ARUCSERE!

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs út 63.

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

Telefon: 06/30/9533-594

REÁLI ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

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

tükör és tükörasztal , kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- _~~k~ :~12 ~~:~:d:ő~ ~::k~ ~._5:._.J
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Aversenyzők fel készítője Vaszkán Gábor testnevelő tanár, edző

Várkonyi Sarolta kétszeres dobogós
az országos úszóversenyen

Gönczfalvi Balázs aranyérmes
a 100 m·es mellúszásban

A FUi'JRE Országos Úszóverseny második napján a Gyomaendrődi

Úszó S. E. versenyzője, Gönczfalvi Balázs 100 mmellúszásban 1:21 ,87 mp
es időeredménnyel az I. helyen végzett a rendkívül rangos mezőnyben

Ebben a kategóriában együtt versenyeztek az 1987-1996-ban született
versenyzők Tekintetve, hOQY Balázs 15 éves, az eredménye még értéke
sebbnek tűnik l Ebben az évben ugyanebben a versenyszámban megyei
diákolimpiai bajnok, országos 5. versenyző Hatalmas előnnyel érkezett
a célba, hiszen közel .~ másodperccel előzte meg a 2. helyezett győri

rivál isát.
Asportoló felkészítője Vaszkán Gábor testnevelő tanár, edző

Augusztus 2-án került sor agyulai
Várfürdőben a FUNRE Országos
Úszóversenyre, amelyre Magyaror
szág azon úszó szakosztályai nevez
hettek, amelyek nem rendelkeznek
fedett 50 m-es versenymedencével
Az ország különböző régióiból ér
keztek versenyzők, Győrtől Nyíregy
házáig több mint 500 nevezés volt a
versenyen

Az egész évben kiválóan teljesítő

Várkonyi Sarolta, a Gyomaendrődi

Úszó S. E. versenyzője, ezúttal is kiválóan helytállt, hiszen folytatva egész
éves versenyzés i "szokását", ezúttal sem téri haza érmek nélküli

Előbb 50 m gyorsúszásban kiválónak mondható 48,43 mp-es teljes it
ménnyellett III, majd nem sokkal ezután az 50 m-es mellúszásban is feláll
hatott adobogóra, 59,03 mp-es időeredménnyel nyert egy újabb
bronzérmet l

Aversenyen indult még Werle Zorka is, aki 50 mmellúszásban a2002
es születésű versenyzők között az előkelő 5. helyen végzett, 54,25 mp-es
időeredménnyel

80. szülinap

(folytatás a loldarál)

Ebben az évben nálunk 15 alkalmazott volt, majdnem ugyanennyi társadal
mi munkás, aki valamiféle büntetést dolgoz le. A lakosság közül sokan
segítenek bennünket,például ha valami rendezvény van, akkor ingyen és bér
mentve szolgálatunkra állnak. Mi, mint képviselők ezért honoráriumot nem
kapunk. Ennek ellenére úgy gondolom nem rosszul működünk. Az emberek
szinte minden nap bejönnek houánk ügyes-bajos dolgaikkal, hogy segítsünk.

Van egy nagy bajunk, szeptembertől nem tudunk kinyitni. Többek között
nem azért, mert nem tudjuk kifizetni avillanyt - hisz nem költünk másra, inkább
rendezvényt nem csinálunk, de a villanyt, az internetet, meg egyéb számlákat
kifizet jük - hanem mert nem lesz alkalmazottunkl Szerintem a városnak is
érdeke, hogy itt adminisztrátor legyen, hisz az itteni emberek bejönnek az
említett ügyes-bajos dolgaikat intézni. Sok embernek segítettünk, hogy vissza
kapják a villanyt, vagyelkértük a fizetni valókat tőlük, hogy boldoguljanak.
Sokaknak, főleg idősebbeknek segítünk a ház körül, például a füvet levágni
Amennyiben nem tudunk kinyitni, akkor mindegyik ember a városházára fog
menni, tehál viccesen mondva, ellepik aromák avárosházát majd ..

Szerintem nem sok település büszkélkedhet ilyen kisebbségi önkor
mányzattal, mint ami Gyomaendrődnek van Aváros vezetői sem ingyen teszik
adolgukat, mi viszont igen, de nem ez aprobléma Legalább egy adminisztrá
tort szeretnénk ide. Kértük apolgármester urat, de még válaszl nem kaptunk a
mai napig, és két hét múlva szeptember.

Van egy másik sérelmem is - tette houá Szécsi Zsolt. Nevezetesen, hogy
amikor Gyomaendrőd Kisebbségi Önkormányzatával kapcsolatosan van valami
dolog, avárosvezetés nem a jelenlegi elnököt, hanem az előző elnököt keresi
meg, de ezt nem csak én sérelmezem, hanem a képviselő-testületünk minden
tagja. Úgy gondolom, ha van valami program megyei szinten, akkor nyugodtan
keresse meg aváros amegyei önkormányzatot, de ha helyi szinten, például ha
munkalehetőség adódik húsz romának, akkor elsősorban ahelyi vezetőt kellene
megkeresni, nem a megyeit. Ha tényleg az a fontos, hogy kölcsönösen
együttműködjünk, akkor tiszteljük meg egymást azzal, hogy ahelyi kisebbségi
önkormányzathoz fordulnak, nem pedig illetékességen kívüli vezetőkhöz. Ennyi
erővel akár az országos vezetőhöz is fordulhatnának, persze fölöslegesen, mikor
helyi dologról van szó.

Az endrődi származású Tímár Vilmos a közelmúltban ünnepelte SO.
születésnapját. Endrődön született, a csejti részen élt. A Csáki iskolába
járt, Keselyősön 1951-ben bevonult katonának, majd '53-ban leszerelt.
1955-ben került a Csárdaszállási Állami Gazdaságba, 1991-ig, nyugdí
jazásáig ott dolgozott mint traktoros, gépkocsivezető. A meglepetés
ünnepséget is Csárdaszálláson rendezte a családja neki és nejének,
akivel az 56. házassági évfordulójukat ünneplik az idén.
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SACRAMENTUM

TEMETKEZÉS

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

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,
krókusz ... ), rózsatövek!

Kályha, kandalló
Műanyag kuka, munkavédelmi kesztyű, bakancs

Nagy vá/asztékka/ várjuk kedves Vásár/óinkat'

ifi' ifi'

GRO ARUHAZ
Fő út 15. sz.

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

. iJelentkezé~i határidő:

I ~ I 2011. szeptember 30.

,i\\lIMN_.~.~

Szeretettel váJj uk a 2011 12012-es tanévben i.~

~ ;wnlél.3dJ érdeklVd<3ket,

~ kiváncsi játékos-kedvűeket,

a finom mtIvészlelkeket

é; a vicL1m JrökmozgJbt t.,l
r

lfJ a "

.

Városi Alapfokú Múvészetoktatá5llntézményb n.

.-I,.I ......."~~~, 'f\O<A választ~1.tó művé:,zeti iskoLai képzé:,eink
• fo" . ,,'o ct 6-22 eye, koro,ztály ,zámára;
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Galaktika Nap, 2011
Időpont 2011. szeptember 10. (szombat), 14 óra
Helyszín Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakképző Iskola (ebédlője)

Aprogramunk
1 Sós Tibor

- Magyar X-akták (Válogatás aMagyar ufókutatás gyöngyszemeiből)

2. Kalmár János
- Honnan jöttök, idegenek? (Ahogy fent, úgy lent)

3. Nemere István
-"Titokzatos vi lág" (Ufók, Időutazás, Vi lágőr)

A téma és a rendezvény iránt érdeklődőket délután 14 órától szívesen
látjuk aBethlen Gábor Szakképző Iskola ebédlőjében.

Bővebb információ.' '1.ANw.galaktikaklub.hu oldalon

Honnan tudod, hogy magyar vagy?
Amikor mindenkinek elmondod, hogya Rubik-kocka magyar találmány.
Ha töltöttél már magadnak egy pohár "jóféle" tejet, zacskóból.
Amikor esküszöl, hogy a fokhagyma és a mézes tea kiűzi belőled a

nyavalyát, kevesebb, mint egy nap alatt.
Amikor gyerekként folyton répát kellett enned, és arra a kérdésedre,

hogy miért, aszüleid azt válaszolták azért, hogy jobban tudj fütYIJlni.
Amikor nehéz elmagyarázni, hogya család név az első helyen van,

vagyis ez nem akeresztneved.
Amikor tudod, hogy avörösbor és kóla-kombináció finom, és csodál-

kozol, hogya külföldiek furcsállják
,1l,mikor boldog szülinapot kívánnak, meghúzva afüled.
Amikor termálvíz vagy fürdő van avárosodban, vagy közel hozzá.
Amikor ha esőben állsz, megnősz
Amikor el tudsz beszélgetni idegenekkel abuszon vagy az orvosra várva

intim dolgokról, de felháborodsz, ha az anyagi helyzetedről érdeklődnek.

Amikor nem jó a normál méretű párna, vagy óriási nak vagy nagyon
kicsinek kell lennie.

Amikor magyarul beszélsz külföldieknek, de lassabban és hangosab
ban, hogy "értse".

Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek,
csak amagyarok

Amikor madártejet kapsz desszertnek.
Amikor ababgulyást fehér kenyérrel eszed és utána túrós palacsintát.
Amikor nem pazarolod az ételt, a maradékot elteszed másnapra, és

tudod mi atöltött káposzta, a túrós csusza és atepertős pogácsa
Amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan élnek,

hanem hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Amikor a nagyid azzal "fenyeget", hogy ne vágj pofákat, mert úgy

maradsz.
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK. APROHIRDETÉSEK o APROHIRDETÉSEK o APROHIRDETÉSEK • APROHIRDETÉSEK c APROHIRDETÉSEK • APROHIRDETÉSEK •

Jenei László számtalan halfózési·dij tulajdonosa is sikeresen részt vett
az augusztus 20-i Nemzetközi Halfózó Versenyen! A képen előző dijaival

Telefonszám:..... ....
, (Irányát... Ft) (olvasf7at6 [rássalI),
.. _-----------------------------------~------------------------------~---------------------------'

JÁRMO' .

Angol nyelvoktatast vállalok általanos
és középiskolásoknak. I.ár 1000 FI/45
perc Érd:06-30/325-8406

4 hengeres, Trabant kombi, aiig fiasz
nált, összesen 11944 km-t futott Tar
tozékaival együtt eladó Érd. 20/345
14-91

TiszteltSzülcf!<n<'orrepetálás, felzarkóz
tatás, magánórák, fejlesztő foglalkozá
sok, dolgozatokra, középiskolai felvéte
lire, versenyekre való felkészités álta
lános iskolásokanak (1-8. oszt) Iskolai
dolgozatlapok megrendelhetők. Korsze
rűen felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen biztosított. Cél aminél
jobb iskolai eredményelérésel Az Ön
gyermekéért dolgozami Érd.: 30/856
32-18

Masszázsoktatás kezdöknek és hala
dóknak. Érd 06-30/320-81-89
Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u. 64. 06/30/4643956
DIóbél eladó. trd.: 30/2167-08"5-
Baromfikopasztast vállalok. tfcr:
20/553-94-30
Takaritást,vasalast, idősgondozást vál
lalok Érd.: 30/5650158

Gyomán, hamvasztasos temetesre al
kalmas sírhely kész gránit síremlék
garnitúrával, koszorútartóval, járdával
eladó. I.ár 300 EFt Érd. 66/285-469 
b-4x-

Dióbél eladó. Ugyanitt kukorica, mű

anyag hordó eladó. Érd.: 30/565-0158
Tárcsa, darálo, eke, vegyszerezó, fogas
eladó Érdeklődni a 06-30/955-83-90
es telefonszámon 8-20 óra között
Bontásból származó vályogtégla, cse
rép, kistégla van eladó. Érd 70/269
97-55

Tisztelt Hirdetünk!
Az Új Gyomaendrődi HIrlapban megjelenő qpróhirdetése, kérésre, ingyene
sen megjelenik aDél-Alföldi megjelenésű IRÁilYÁR apróhirdetés újság
következő számaiban. Ennek feltétele, hogyabeküldendő hirdetéséhez
feltétlenül írjon irányárat iSi

Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesltősége, Cím: 5500 Gyomaendrőd, Arany J. u.
25. Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216~633, e-maii: gyehirlap@fiber
mail.hu Beküldési határidő minden hó 25-e!
c----·-·--------------·---------------·------------------------------------------------------;:><g
j INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j

i Feladó neve: j

i Címe:................ . i
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó) i

Gye, Vásártéfl ltp-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 Ft. Érd. 10-18
óráig 66/283-863 -b-4x
Gye.:Qregszőlő, Diófa u. 13 sz. alatt
családi ház eladó. Villany, viz, gazdál
kodásra alkalmas épület és nagy telek
van. I.ár 1,7 M Ft. Érd. 30/359-52-01 
b-4x-

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

vályogház melléképületekkel (vállal ko
zásra alkalmas), azonnal beköltözhetően

eladó - net bekötve (Akár két generáció
számára is kialakitható) I.ár 9 M Ft.
Érd. 20/221-66-33 -b-4x-
Gyoma, Arany J u. 16. sz. alatt 4 szo
bás, összkomfortos ház eladó Érd.
20/5266-573 -b-4x-

Gye., Vásártéri ltp 27-ben 2 szobás,
erkélyes, 3 em lakás áron alul, sürgő

sen eladó l Termőföldet beszámítoki Ár
megegy szer. Érd 20/805-44-21 -b
4x-
G~Öregszőlőben, a kondorosi
kövesút mellett összkomfortos ház,
másik lele bármire kialakitható épület
2740 m2 területtel eladó.. Érd. 30/6376
831

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 Ft. Érd.:
66/386-191; 30/9985-096 -b-4x-
Gye központjában, Napkeleti u. 4. sz.
alatti 2 szobás, gázfűléses családi ház
nagy melléképülettel 1440 m2-es te
lekkel eladó I.ár 3,45 M Ft. Érd.
20/4132-770; 62/322-572 -b-4x-
Gye, RákÓCZI U.-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás, 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-.a::Tla=tti
kertes családi ház eladó Érd. 30/488
43-94; 30/216-70-85

Bontás ól vá yogtegla, cserép, kistég a
eladó I.ár 30-100 FI/db Háznál idős

gondozást, betegei látást vállalok, míg
ügyeit intézi 500 Ft. Érd. 70/269-97-55
Vegyes tüzelésű kályhafCarbon eladó.
I.ár 25 EFt. Érd.: 66/386-103
Eladó 17 mZzöld üvegszálas tető, új, a,g
mm-es COz hegesztődról, 1 mm-es
vaslemez - 10 tábla. 2500 Ft-tól.
Érd 70/659-67-76 -b-4x-
Hőterm 15 ES-B'-----,.tí~pu-"s~ú -:1""7--;-:Ckw:C--=os
gázkazán eladó Érd.: 66/285-215
Veszélyes fák kivágása, tűzifa felvágása,
elhanyagolt kertek, nyaralók rendben
tartását, kaszálásál vállalom. Érd ..
70/283-0347

Eladnám vagy eletjáradékra, fizetési
könnyitéssel, 3 szobás, 2 konyhás össz
komfortos sátortetős házamat + endrődi

1,5 szobás, összkomfortos kis ház
ugyanilyen feltételekkel eladó, kiadó.
I.ár 3,2 M Ft, 13,5 M Ft. Érd. 66/280
196 -b-4x-

Gyomán, a ZrinYI M. U.-ban 3 szobás,
összkomlortos családi ház eladó. Érd.:
30/216-70-85
Gye., Polányi M. u. 1 kh szántó össz
komfortos tanyával eladó. I.ár 4,5 M Ft.
Érd.: 70/513-77-92; 30/563-22-08 -b
4x-

Békescsabán, a Rabal úton 4. em. fel
újított 55 m2-es erkélyes lakás eladó.
I.ár 7,4 M Fl. Érd.: 20/510-59-96 -b
4x-

Gyomán, a Vásártéri Itp.-en földszinti 2
szobás, 57 m2-es, parkettás, konvek
toros lakás sürgősen eladó. I.ár 5 M Ft.
Érd. 30/301-58-61 -b4x-

Endrődön 2 szoba + nappali, összkom
fortos parasztház alsóépülettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Fl. Érd.
20/2155-670 -b-4x-

Nyaraló eladó a Hantoskerti úton. Az
ingatlan 3,5 szobás, garázs és stég tar
tozik hozzá, valamint téliesített. Érd.:
20/510-50-96

INGATLAN,

Kecsegés-zugban telek fahazzal, hor
gászati joggal eladó. I.ár 3,5 M Fl. Érd.
30/3396-840 -b-4x-

Vásártéfl Itp.-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-

Nagylaposon sürgősen eladó 2 szoba,
konyha, lürdőszoba nagy területtel. I.ár
1,7 MFl. Érd 30/6585-903 -b-4x
Gye., Október 6. Itp.-en 2szobás, 3. em.
lakás eladó, vagy kertes házra cserél
hető. Érd. 20/5767-879

Vásártéri ltp-en, földszinten, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó Érd. 30/621-8612
Gyomán, csendes helyen, vizparthoz
közel, összközműves, kertes ház (ala
csony rezsivel) eladó. Szoba, konyha,
spájz, fürdőszoba, zárt veranda + még
egy helyiség. I.ár 3,8 M Fl. Érd.: 06
70/7046920

Gye, Vásártefl Itp.-en földszinti 2
szobás lakás mélyen áron alul, sürgősen
eladó. I,ár 5,1 M Ft. Érd. 30/301-58-61
-b-4x-
Gye, F'~űzt"á~s--zu-g-'-ba-n~kC-e"rt ,~2~so-r-g-y~ü-

mölcsössel eladó. Érd. 30/216-7085
Gyomán, Rózsa F. 14 sz. alatt 4szobás,
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, Kálvin u. 57 sz. alatt félkomfortos
parasztház, beköltözhetően, eladó. I.ár



12 ÚJ GY MAENDRŐDIHÍ LAP 20 ll. SZEPTEMBER

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

HIDEG ÉS MELEG ÉTKEZÉSI

UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!

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

Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

Tapéták:
papír, viies, fűrészporos, öntapadós tapéta

Bordűrök

Polisztirol mennyezetlapok
Polisztirol szegőléccel

Festékek kül-és beltérre
Festő, tapétázó szerszámok

Viaszos asztalterítők

Fürdőszoba szőnyegek

Válassz okostelefont,
és szállj be a játékba!

oFt
MédiaMania Sdíjcsomaggal,
'JI ~y i,:,,t11 ho.i:.<:lIY !Qlor..o:./ o:klz,::.:::...",:-. dZ ,:-,or;:=!.:;.~

.:-,;: 1 di .....;on~11r.1 V~n;ll 2 .. -~ t'I:';~n.. ',:·l.;,);'~·i11

AKCiÓ A LÁT ZERÉSZ
UZLETBEN!

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjA 53. TEL: 284,255
KEMÉNY És TükRÖződÉSMENTES RÉTEqqEI E!lÁTOn MŰANYAq

SZEMÜVEqlENCSÉk

20-JO%...os kEdvEZMÉNNYEL,
VÉkONyíTOTI MŰANYAG lENCSÉk

20% ENGEdMÉNNyEl kApHATókl
MulTifokMis lENCSE MÁR 9900 FT/db'Tól!

INGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, SlOMbAT 10-1 2'iCj
SZERdA dR. GEdEi MARCjiT dE. 10-1 2-iCj; du: 14-1 6-icI

• SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

GYORS ÉS PONTOS kiszolCjÁl,\sSi\l w\Rjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

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

TismlrnEI: Szart,.a Citla lÁTSZERÉSZMESTER

Új Gyomaendrődi Hírlap • független városi havilap Felelős szerkesztő Biró Károly,
szerkesztőség 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz. Felelős kiadó Biró
Károly 06/20/221-66-33 Nyomtatás Baiu Print Bt. Gyomaendrőd, tel.
06/30/9580-479. E-maii: gyeh irado07@freemail.hu: bi ro. karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők. ISSN szám 2060-7083

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